124
Tel: 0297-581698

www.meerbode.nl

28 november 2012

Editie: Uithoorn, De Kwakel

3

DEZE WEEK:
Oproep foto’s
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KORT NIEUWS:

Postzegelruilbeurs

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tanktruck of carwash.
Slechts
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*
.99

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

Nu bij Auto Berkelaar:
4 jaar lang gegarandeerd,
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.
www.autoberkelaar.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

magaziJn

verkoop
vriJdag 30 november, zaterdag 1 en zondag 2 december

Openbare Bibliotheek
staat op de wip
Uithoorn - De Openbare bibliotheek in het markante vierkante gebouw – de ‘Hoeksteen’ genoemd
- aan de Alfons Ariënslaan, dreigt
daar op (korte?) termijn te verdwijnen. Een en ander als gevolg van
de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren. De gemeente
wil dat de bibliotheek die behoort
tot de groep Amstelland Bibliotheken, uiteindelijk gaat verhuizen naar
de nieuwe cultuurcluster in het Oude Dorp. Dat is goedkoper. Maar die
is er voorlopig nog niet. Samen met
andere culturele en creatieve instellingen wordt de bibliotheek t.z.t. onder één dak gebracht. Dat scheelt
onder andere huisvestingskosten,
beveiligingskosten en stroomverbruik. Maar wachten tot het moment dat de cultuurcluster beschikbaar is, wil de gemeente kennelijk
niet. De ‘bieb’ moet voorlopig ergens anders een tijdelijk onderkomen krijgen, zodat de ‘Hoeksteen’
kan worden verkocht. Maar die verhuizing kost geld, ongeveer 150.000
euro is becijferd. Later komt er eenzelfde bedrag bij want dan moet
er wederom worden verhuisd, dan
naar de cultuurcluster! Dat is dus
dubbelop en zonde van het geld, zo
lieten enkele gemeenteraadsleden
weten tijdens de begrotingsvergadering van 8 november jl. ‘Hoezo
bezuinigen?’
Vanaf 2012 wordt er al stevig geknabbeld aan de subsidie die de
‘bieb’ jaarlijks van de gemeente ontvangt. Voor komend jaar is dat begroot op 515.000 euro, exclusief de
huisvestingskosten. Maar op dat
bedrag moet wel 10 procent worden bezuinigd. In 2012 werd er ook
al 40.000 euro gekort. Dat loopt in
2014 op naar 100.000 en in 2015
wordt het zelfs 125.000 euro. Ook
in 2016 en 2017 worden bezuinigingen toegepast die ruim boven
de ton liggen. Of de bibliotheek onder gegeven omstandigheden haar

kernfuncties en dienstverlening dan
nog kan uitvoeren is de vraag. De
normstelling voor de gemeentelijke financiële bijdrage gaat jaarlijks
een bijdrage van 11 euro per inwoner worden. Dat is de zogenaamde
VNG-norm. Bij ruim 28.300 inwoners is dat zo’n 311.000 euro. Lang
niet het bedrag dat men nu ontvangt.
Huiskamer
Locatiemanager van de Openbare
bibliotheek Uithoorn, de heer Anton Furnee, uitte op 31 oktober tijdens de hoorzitting al zijn zorg over
de straffe bezuinigingen die de bibliotheek ondergaat. “De Bibliotheek Amstelland is hét multimediale centrum voor kennis en cultuur in onder meer Uithoorn, naast
die in Aalsmeer en Amstelveen. We
bieden een plek waar mensen, jong
en oud, elkaar kunnen ontmoeten,
zich kunnen ontspannen, de wereld
om zich heen kunnen ontdekken en
zich kunnen ontwikkelen. We willen een plaats bieden waar mensen
en organisaties hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan.
Zie het als een gemeenschappelijke huiskamer. De bibliotheek is tevens een ontmoetingsplaats voor
jongeren die voor hun schoolwerk
op meerdere terreinen gebruikmaken van het gevarieerde aanbod van de bibliotheek”, aldus Furnee die daarmee aangaf welk een
belangrijke plaats de bibliotheek in
de samenleving inneemt. Hij merkte op dat de contributie voor het lidmaatschap reeds met 5 euro was
verhoogd. Hij waarschuwde tevens
dat gebleken is dat mensen afhaken als het jaarlijkse contributiebedrag boven de 45 euro uitkomt.
Omdat jongeren tot en met 14 jaar
geen contributie betalen, is door de
raad voorgesteld dat wel in te voeren, bijvoorbeeld 10 euro per jaar,

waardoor er meer inkomsten worden gegenereerd. Furnee wees er
tevens op dat de bibliotheek begin
2010 intern een behoorlijke opfrissing en aanpassing aan het digitale tijdperk heeft ondergaan wat ook
geld heeft gekost. Door bezuinigingen zijn er reeds drie van de eertijds zeven bibliotheken in de regio gesloten en twee opnieuw ingericht. Het zou zonde zijn en een
negatief maatschappelijk effect veroorzaken als de ‘bieb’ in Uithoorn
ermee moet stoppen. Met de subsidie volgens de VNG-norm kan die
niet meer de kernfuncties uitvoeren. De gemeente draait nu op voor
huisvesting, de kosten van gas, water, licht en vervanging van de inventaris als dat nodig is, kleine aanschaffingen, kosten van Arboregelingen en belastingen. Hij vroeg zich
af of dit in de toekomst zo zal blijven
en daarnaast de bieb gratis gehuisvest wordt. Bij elkaar opgeteld zou
het bedrag volgens de VNG-norm
dan wellicht voldoende moeten zijn.
Verder was in zijn optiek in één keer
verhuizen naar de cultuurcluster
een optie. Dat scheelt veel geld.
Wat betreft het laatste was de gemeenteraad die mening ook toegedaan en droeg het college op in
2013 weliswaar te zoeken naar een
nieuwe huisvesting, maar waarbij
verhuizing pas mag plaatsvinden
als uit onderzoek blijkt dat daarmee de te behalen besparing ruimschoots opweegt tegen de te maken
kosten. Voorts dat de vergoeding in
2013 op het huidige niveau blijft gehandhaafd met uitzondering van
de 10 procent subsidievermindering ad 51.500 euro. Besloten werd
echter ook dat op termijn de VNGnorm bepalend is voor de hoogte
van de jaarlijks toegekende subsidie. Van welke kant je het ook bekijkt, dat alles biedt in elk geval enige zekerheid voor het uitwerken van
een toekomstvisie.

Verbetering waterkwaliteit Zijdelmeer
Uithoorn - Aanstaande vrijdag 30
november zullen Gerard Korrel (dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Ria Zijlstra
(wethouder Gemeente Uithoorn)
en Sjaak Verhaar (gemeenteraadslid Gemeente Uithoorn) twee waterschotten verwijderen uit het Zijdelmeer. Dit vindt plaats vanaf 10.00
uur, bij de Korte Boterdijk (achter
het gemeentehuis).
De waterschotten worden verwijderd zodat het meer in open verbinding komt te staan met de rest
van het water uit de Uithoornse polder. Door de toename van de doorstroming zal de kans op blauwalg
worden verkleind. Verbetering van

de waterkwaliteit is een belangrijke waterdoelstelling voor zowel het
waterschap als de gemeente.
Achtergrond
In 2010 zijn de voorbereidingen voor
de verwijdering van de schotten gestart. Belangrijk actiepunt was de
verlaging van het waterpeil van het
Zijdelmeer tot het waterpeil in de
omliggende sloten in Meerwijk en
De Kwakel (de Uithoornse Polder).
Dit vroeg veel van de aanwonenden
en bezoekers van het Zijdelmeergebied. De gemeente en het waterschap hebben dit in nauw overleg met de betrokkenen opgelost.
Nu de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, worden de

waterschotten, gelegen bij de parkeerplaats aan de Watsonweg en
de Korte Boterdijk bij het gemeentehuis, verwijderd. De bestuurders
zullen aanstaande vrijdag 30 november met vereende krachten het
schot bij het gemeentehuis weghalen.
Kleine Poel
Naast het verwijderen van de schotten, wordt in januari 2013 ook de
Kleine Poel gebaggerd. De Kleine
Poel ligt tussen het Zijdelveld en het
wandelpad De Zijdelse Zomp langs
het Zijdelmeer. De baggerwerkzaamheden worden in opdracht
van het waterschap uitgevoerd door
Waternet.

bekende merken kleine priJzen!

2

e

top 12 priJs
o.a. shirts / truien / Jassen

geldt voor alle niet afgepriJsde tops

Jack & Jones / g-star / cars / pme legend / esprit
dept / garcia / only / vero moda / ltb / edc

heel veel artikelen
van
19,95*
29,95*
39,95*
voor »

van
59,95*
69,95*
79,95*
voor »

10,- 15,25,van
39,95*
49,95*
59,95*
voor »

+ vele andere aanbiedingen

op = op

*voorbeeldpriJzen

big l aalsmeer | Join fashion | WWW.bigl.nl
ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

troy 51078

Uithoorn - Zaterdag 1 december
is de laatste postzegelruilbeurs
van dit jaar. Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd
gezellig om er te praten over de
filatelistische hobby bij een kopje koffie. Er zijn altijd leden van
de filatelistenvereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van
postzegels. Ook is er de mogelijkheid om advies in te winnen
vooor taxatie en verkoop van verzamelingen. De vertrouwde handelaren zijn wederom aanwezig
en de jeugd is zoals altijd welkom om te ruilen en om eventuele vragen te stellen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs is open van 10.00 tot 15.00
uur en wordt gehouden in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1. Wilt u meer weten,
bel dan 0297-525556.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Onthulling van kunstwerk
Gulliver op brede school
Uithoorn - In aanwezigheid van
honderden kinderen heeft wethouder Ria Zijlstra afgelopen dinsdag
het kunstwerk Gulliver onthuld op
de Brede School Legmeer. Zijlstra
verrichtte de onthulling door het
laatste beeldje op het kunstwerk
aan te brengen. Het kunstwerk is
door de Gemeente Uithoorn aan de
Brede School Legmeer geschonken
tijdens de opening van het gebouw.
Het door de Noord-Hollandse kunstenaars Jaap Velserboer en Ronald
Tebra ontworpen kunstwerk Gulliver
is een prachtig interactief beeld, bestaande uit een buizenconstructie

die door de kinderen van de Brede
School Legmeer telkens kan worden
veranderd qua vorm en kleur. Gulliver heeft een plaatsje gekregen in
de binnentuin van de Brede School
Legmeer en is daarmee alleen te
bewonderen wanneer men een bezoekje brengt aan het gebouw. In
dat kader is de Brede School Legmeer op zoek naar gastvrouwen en
–mannen die in hun vrije tijd bezoekers aan de school willen ontvangen
en rondleiden. U kunt daarvoor contact opnemen met Ed Hoogeveen,
tel. 0297-561486 of een mailtje naar
ed.hoogeveen@aloysiusstichting.nl.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
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ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

wethouder Ria Zijlstra bezoekt
educatieschip watervlo
Van woensdag 21 november t/m vrijdag 23 november lag het educatieschip de Watervlo afgemeerd in Uithoorn. Dit bijzondere binnenvaartschip is helemaal opgebouwd tot interactief museum over water en op
het water. Wethouder Ria Zijlstra
kwam woensdag 21 november aan
boord toen een schoolklas van De
Springschans een les aan het volgen was.

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De watervlo
Alle scholen in Uithoorn kunnen een
uitgebreid programma volgen van
natuur en milieueducatie. Bij voldoende deelname kan er zelfs meer
ingehuurd worden, zoals de Watervlo. Om een indruk te krijgen van hoe
de educatielessen op de Watervlo
worden gegeven ging wethouder Ria
Zijlstra op bezoek. “Het was een zeer
interessante ochtend en ik vind het

ZwerfAfvalPakker
Binnie

week nederland schoon 2013
Op 9 maart.2013 gaat de Week van
Nederland Schoon weer van start.
U kunt uw acties nu al aanmelden.
De gemeente regelt grijpers, handschoenen, hesjes, vuilniszakken en
-bakken en zorgt dat alles aan het
einde van de actie wordt afgevoerd.

om zwerfafval. Vanwege de economische crisis is de gemeentelijke inzet om zwerfvuil op te ruimen niet langer betaalbaar. Dus samen de schouders eronder om onze buitenruimte
heel, schoon en veilig te houden. En
doorpakken. Volgens Stichting Nederland Schoon is ons land er in 2012
op vooruit gegaan.
- 70% van de Nederlanders zegt
nooit iets op straat te gooien. In
2011 was dit 61%.
- 51% van de Nederlanders ruimt
wel eens wat op van een ander.
In 2011 34%.
- 82% van de Nederlanders raapt
op straat gevallen papiertjes, om
deze vervolgens in de afvalbak te
gooien. In 2011 70%.
Meer bewust, minder kosten. Op weg
naar Uithoorn Schoon!

‘Haal het beste uit jezelf’
Een interactieve lezing over het
ontwikkelen van talent bij kinderen
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De brandweer doet naar aanleiding
van een recent sterfgeval in Amsterdam nog eens de oproep om uw geiser, gaskachel en CV-installatie regelmatig te laten onderhouden. Dit is
cruciaal om het risico op koolmonoxide zo klein mogelijk te houden. Genoemde apparaten moeten ieder jaar
door een erkend installateur worden
gecontroleerd en schoongemaakt.
wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide is een zeer giftig gas
dat ontstaat bij onvolledige ontbranding van bijvoorbeeld gas of hout.

Lijn 149 rijdt met kleine bussen tussen Amstelveen en Uithoorn. In Uithoorn rijdt de lijn langs de Amstel en
via het busstation naar de eindhalte
Winterkoning in Legmeer-West. Met
ingang van 15 december 2012 wordt
de route gewijzigd, zodat het gezondheidscentrum langs de N201 beter
bereikbaar is en het bedrijventerrein
beter ontsloten wordt.
nieuwe route en nieuwe haltes
Halte Faunalaan
Om het gezondheidscentrum beter
bereikbaar te maken, krijgt lijn 149
een halte op de Faunalaan nabij de
rotonde op de N201.
Ontsluiting bedrijventerrein
Om het bedrijventerrein beter te ontsluiten, wordt de nieuwe route: Wiegerbruinlaan – linksaf Amsterdamseweg - rechtsaf Molenlaan - linksaf
Amsteldijk-Noord (langs de Amstel).
Ook in de andere richting rijden de
bussen deze route. Langs de Molenlaan komen aan weerszijden van de
weg op twee plaatsen nieuwe haltes,
waarvan één stel bij de kruising met
de Amsterdamseweg. Het haltepaar

Wegens Sinterklaasavond is
het gemeentehuis op woensdag 5 december vanaf 16.00
uur gesloten. Er is die dag dus
geen avondopenstelling. Ook
het Informatiecentrum, Dorpsstraat 15 is op 5 december na
16.00 uur gesloten.

www.uithOORn.nL

dat nu langs de Amsteldijk-Noord ligt,
wordt de hoek om verplaatst en ligt
dan (ook) aan de Molenlaan. De haltes Amsterdamseweg/Industrieweg,
Petrus Steenkampweg, Wilhelminakade en Thamerkerk vervallen. Eerst
worden alleen de haltepalen langs de
Molenlaan geplaatst. Op de locatie
van deze haltepalen kunt u reageren.
In het eerste kwartaal van 2013 worden na verwerking van de inspraakreacties de haltes definitief aangelegd met verharding en geblokte markering.
Reageren op locatie nieuwe
halteparen molenlaan?
Connexxion heeft de gewijzigde route op verzoek van de gemeente Uithoorn vastgesteld. Inspraak hierop is
niet mogelijk. Wel kunt u reageren op
de locatie van de nieuwe bushaltes
langs de Molenlaan. Daarover kunt
u t/m 2 januari 2013 een schriftelijke
reactie sturen naar de gemeente Uithoorn, t.a.v. de afdeling Leefomgeving, postbus 8, 1420 AA Uithoorn, of
een e-mail sturen naar gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.

Geef inbrekers geen kans:

tips?
Stuur een mail naar gemeente@uithoorn.nl aan Marian Vermaas. Per
brief mag ook. Andere meldingen
over afval worden het snelste opgelost via de digitale Melding OpenbaAlle inwoners van Uithoorn en De
re Ruimte of telefoon 0297-513 111.
Kwakel zijn van harte uitgenodigd
aanwezig te zijn bij de inbraakpreventieavonden op 27 november en
11 december 2012. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door Gemeente Uithoorn, Wijkteam Uithoorn
van de regiopolitie Amsterdam-AmKoolmonoxide ruikt of proeft u niet en stelland en Woningcorporatie Eigen
wordt 250 keer sneller opgenomen in Haard.
het bloed dan zuurstof. Hierdoor krijgen hart, lever en hersenen te wei- twee bijeenkomsten
Er zijn op basis van wijkindeling twee
nig zuurstof.
bijeenkomsten :
Dinsdag 27 november 2012 vanKoolmonoxidemelders
Er zijn koolmonoxidemelders op de af 20:00 uur in de Thamerkerk, Ammarkt die alarm slaan bij een ho- steldijk-Noord 3, (voor de wijken De
ge concentratie koolmonoxide. Van- Kwakel, Meerwijk en Centrum)
wege de gevaarlijke eigenschappen Dinsdag 11 december 2012 vanaf
(kleur-, geur- en smaakloos) kan een 20:00 uur in de Praktijkschool Uitmelder een toegevoegde waarde hoorn, Legmeerplein 55 (voor de
hebben bij het herkennen van kool- wijken Thamerdal, Legmeer, Zijdelwaard en Europarei).
monoxide.

Voorkom vorming van
koolmonoxide

Uitnodiging

meer info
Wie meer wil weten over de natuur
en milieueducatie in Uithoorn kan kijken op www.natuurmilieuweb.nl onder het kopje Uithoorn.

wijziging
openingstijden
op 5 december

Andere route buslijn 149
per 15 december

Zelf zwerfafval opruimen
Ruimt u weleens afval van iemand anders op? Dat heeft effect!
Een schone omgeving blijft langer
schoon. Mensen gedragen zich daar
vaak beter en vriendelijker. We voelen ons prettiger in een schone omgeving.
ZwerfAfvalPakker
In maart heeft wethouder Ria Zijlstra
tijdens de Week Nederland Schoon
zes inwoners in de bloemen gezet,
omdat zij zich hadden ingezet om
zwerfafval op te ruimen. Zij kregen
de ZAP- onderscheiding (ZwerfAfvalPakker).. In onze gemeente deden ongeveer 1.000 ZAP-ers mee
aan acties van gemeente, buurbeheer, politieke partijen, scholen en
verenigingen. Er werd vuil geruimd
rond scholen, kinderboerderij, winkelcentrum Zijdelwaard en Europarei. De kano- en roeivereniging ging
zelfs oever- en drijfafval te lijf in de
Amstel en het Zijdelmeer.

leuk om te zien dat kinderen er zo enthousiast van worden”, aldus de wethouder.
Aan boord van het educatieschip kregen de kinderen een spetterende
waterles. Neptunus, de god van de
zee, vroeg de kinderen om op zoek
te gaan naar de kracht en magie van
water. Ze kwamen terecht in een rioolbuis, een watermolen en zelfs in
een onderzeeboot. Daarbij deden de
kinderen allerlei proefjes. Ze beleefden de kringloop van het water, leerden hoe dreigende wolken hevige regenbuien worden, maar ook hoeveel
water ze gebruiken onder de douche
en bij het afwassen.

Aangepaste tekst
Hieronder een aangepaste tekst van het bericht dat stond op de gemeentepagina van 21 november 2012. Met name de inspraaktermijn
is gewijzigd.

Vorige week heb ik u verteld over
de bezuiniging dat in 2013 restafval
en plastic om de week wordt opgehaald. Een andere maatregel is dat
de gemeente in 2013 zwerfvuil minder vaak zal verwijderen.

uithoorn schoon
Uithoorn scoort goed waar het gaat

ensda
mber 20
sdag 11 dece
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tot en met din
Aanmelden kan

e
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Kom naar inbraakpreventieavond
op 27 november of 11 december
Programma
Tijdens deze bijeenkomsten geeft
het regionaal projectbureau woninginbraken van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland een presentatie met
tips en adviezen om woninginbraak
te voorkomen. De politie toont aan de
hand van een buurtscan de inbraakgevoelige plekken in uw buurt en laat
een filmpje zien over de uitwerking
die een woninginbraak op u (en uw
gezin) kan hebben. Een erkend leverancier van hang- en sluitwerk geeft
uitleg over deze producten. En vergeet niet dat er 5 ID-sprays worden
verloot onder de aanwezigen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Er kunnen maximaal
100 personen terecht in de Thamerkerk en maximaal 130 personen in de
Praktijkschool. Op beide data gaat de
zaal vanaf 19.30 uur open. Koffie en
thee staan klaar.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

7 dec.
9 dec.

11 dec.
14 dec.
15 dec.

16 dec.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
NOVEMBER
28 nov.
Sinterklaasfeest in ´t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Voor kinderen t/m 7 jaar. Feest duurt van 14.15-15.30 uur. Er is een clown
en ook Sinterklaas komt op bezoek. Schoentjes kunnen tot 26
november worden ingeleverd bij ´t Buurtnest op werkdagen van
12.00-16.00 u. Schoentje graag voorzien van naam kind en leeftijd. Kosten €1,- per schoen. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar begint om 15.45 u een Sinterklaasbingo. Kosten: €0,50 per bingokaart.
30 nov.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,.
DECEMBER
1 dec.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen 0297-525556.
6 dec.
Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Springschans
6 dec.
Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3 Gratis Oosterse maaltijd. Aanvang: 18.00 u. Vrijwillige gift is welkom. Graag
tevoren aanmelden via www.eetkamergoedegenade.nl of 0297523272.

22 dec.

21 dec.
22 dec.
28 dec.

Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
Koor United geeft kerstconcert in Thamerkerk. Aanvang: 15.00 u.
Einde: 17.00 uur. Entree: €12,50 incl. een consumptie. Kaarten te
koop bij boekhandel Ten Hoope, Zijdelrij , of via Nel de Hamer, tel.
564032. Zie ook: www.koor-united.nl
Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55. Inbraakpreventieavond voor de wijken Thamerdal, Legmeer, Zijdelwaard en Europarei. Aanvang: 20.00 u.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,Van:15.00-17.00 uur aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) in atelier de Penseelstreek (in Kerstsfeer), Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl,
tel.0297-540444
SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zang- en
harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas
Carols. Begeleiding: piano en dwarsﬂuit. Toegang is gratis met
een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde:
21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.
Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaaltijd in
Herman Gorterhof 3. Toegang gratis. Graag van te voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

JANUARI 2013
4 jan.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners Hoge Heem.
Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u.
Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl o.v.v. bridgedrive, naam
- naam bridgepartner. Inschrijving deﬁnitief na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
5 jan.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen 0297-525556.
7 jan.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.
30 jan.

180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers
in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 01-04-13, 0605-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 04-11-13, 02-1213. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of
Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
Van 14.00-15.00 uur: proeﬂes schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl of 02975-40444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek
Van 14.00-15.00 u: proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling
van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 02975-40444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uithoorn;
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 02975-40444.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297540444
Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl

Herinrichting omgeving
winkelcentrum Legmeerplein
Nu het einde van de 2e fase van de bouw van het winkelcentrum Legmeerplein nadert, worden voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het aangrenzende parkeerterrein met 22 plaatsen. Hiervoor
moeten 10 bomen verwijderd worden. Rondom de nieuwbouw komt
een wandelgebied. De 3 bestaande bomen zullen hiervoor moeten wijken in verband met de aanleg van kabels en leidingen. Er worden 10
nieuwe bomen teruggeplaatst.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.

Tijdelijk:
- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage
van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal,
tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals,
tel. (0297) 513111.
- Aanwijzen ﬁets/bromﬁetspaden Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en
- Reptielenpad en tussen Hermelijnpad en Faunalaan. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel.
(0297) 513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Coudenhoveﬂat 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012.
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513111.
- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. (0297) 513111.
- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d.
Pol, tel. (0297) 513111.
- Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november
t/m 9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513111.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d (brandveilig gebruik) van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen plan:
Meerwijk
Eendracht 13 en 15, het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinderopvang.

Genoemd plan ligt van vrijdag 30 november 2012 tot en met donderdag 10 januari 2013 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, het aanbrengen van 2 reclameborden.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Het Lange Eind 4, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras en het plaatsen van een stallingsruimte/berging. Bezwaar: t/m 31
december 2012.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van een AB feest op 1 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een grafﬁtimuur. Bezwaar: t/m 1 januari 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Marktplein 11, vergunning aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel V.O.F.
voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 november 2015;
- een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 2 januari 2013
- Prinses Irenelaan 1-3, Verklaring van geen bezwaar aan C1000 Visser voor
het laten rijden van een treintje op 28 november 2012.
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij positief hebben beschikt op het verzoek van K+ Adviesgroep tot vaststelling van een hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk 174 te De Kwakel
(Plan het erf). De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Vuurlijn.
Het besluit vaststelling van hogere waarden ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf 29 november tot en met 10 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage
in het informatiecentrum in het gemeentehuis. Na (telefonische) afspraak kunnen
de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp van de beschikking of aan wie redelijkerwijs
niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, beroep instellen tegen deze beschikking bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Degene die beroep instelt kan een verzoek
doen om een voorlopige voorziening, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Uithoorn, 19 november 2012.

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE
BESTEMMINGSPLAN ZIJDELVELD 58 TEN BEHOEVE VAN HET
REALISEREN VAN EEN WONING

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 een anterieure
overeenkomst inzake het bestemmingsplan Zijdelveld 58 ten behoeve van het realiseren van een woning zijn aangegaan met de heer W.R. Maarschalk.
Deze overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, nummer 2878 sectie B en een deel nummer 3113 sectie B, plaatselijk bekend onder het adres Zijdelveld 57 te Uithoorn.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 30 november 2012 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
- Blokker B.V. Zijdelwaardplein 77 voor de verkoop van fop- en schertsvuurwerk
aan personen van 16 jaar en ouder.
- Blokker B.V. Amstelplein 35 voor de verkoop van fop- en schertsvuurwerk aan
personen van 16 jaar en ouder.
- Gasreduceerstation DS1 Stedin B.V. voor de oprichting van een gasreduceerstation op de locatie nabij Pastoor J. van Dijklaan 2 in De Kwakel
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 28 november 2012
VERKEERSBESLUIT

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 41-PK-KV nabij de ingang van de woning Mgr.
Noordmanlaan 74 te De Kwakel op te heffen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 9 januari 2013 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

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

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

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

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

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

Mijmeringen

beeld

Ik heb een geheugen als een zeef. Maar gelukkig heb ik zo mijn hulpmiddelen om mijn geheugen te prikkelen. Een van die hulpmiddelen zijn foto’s. Foto’s maken, soms bewerken maar vooral terugkijken is een favoriet tijdverdrijf van mij. Niets brengt mij zo terug in het
moment als een beeld. Je zou kunnen stellen dat foto’s wel de rode
draad in mijn leven zijn. Het is dus een goed hulpmiddel om je situaties te herinneren, maar het heeft ook zo zijn nadelen. Waarvan maak
je foto’s? Juist, van de leuke en bijzondere dingen in het leven. Ik heb
niet honderden, maar duizenden foto’s van bruiloften, vakanties en
vooral van mijn kinderen, vanaf het prille begin tot nu. En als ik deze terugkijk, is het een heerlijke trip down memory lane. Toch zijn de
verdrietige en nare tijden in het leven het ook waard om je te herinneren. En dat zijn dan net de foto’s die ik meestal niet heb. Daarvoor gebruik ik weer een ander hulpmiddel en dat is schrijven. Het
is heerlijk om al je verdriet en narigheid van je af te kunnen schrijven. De tweedeling is dus vrij zwart-wit, foto’s zijn leuk en verhalen
zijn zwaar.
De details van zowel de leuke als minder leuke dingen kan ik vrij
snel kwijt raken. Ik heb duidelijk geen fotografisch geheugen, maar
ik heb dus zo mijn manieren om mijn herinneringen een beetje bij
te houden. Ik ben visueel ingesteld en vind kijken dus heerlijk. Misschien heb ik dat van huis uit wel mee gekregen. Vroeger al maakte
mijn vader graag foto’s en eens in de zoveel tijd gingen we met zijn
allen dia’s kijken op zolder. Het ouderwetse dia’s kijken is nu vervangen door foto’s kijken op de computer of de smartphone. Maar nog
steeds loop ik rond met een lichte dwanggedachte dat ik toch echt
nog het baby fotoalbum van mijn jongste moet maken (die toch echt
al bijna vijf jaar wordt). Digitaal heeft zo zijn voordelen, maar soms is
het toch fijner om iets echt in handen te kunnen houden.
Foto’s zijn voor velen de rode draad in het leven. Bepaalde momenten
wil je graag vastleggen voor jezelf en soms ook voor anderen. En afgelopen weekend heb ik een wens in vervulling laten gaan. Ik wilde
namelijk graag een keer met het hele gezin op de foto. Van mijn gezin
van herkomst heb ik maar een foto waar we met zijn allen op staan
en ik wilde niet dezelfde fout maken. Ik kom om in de foto’s maar een
mooie foto met zijn allen, die stond nog op mijn wensenlijstje. Daarnaast is het ook leuk om je kinderen mooi op beeld te hebben staan,
want wat gaat de tijd snel en voor je het weet, zijn ze alweer een stuk
groter. Zo gezegd, zo gedaan en op zaterdagochtend togen we naar
de fotografe. Het is niet makkelijk om twee jonge kinderen leuk op
de foto te krijgen, hun aandacht te vangen en de hele ervaring positief te laten zijn. Maar het lukte haar wonderwel. Nu ben ik in afwachting van het resultaat.
Hoe leuk foto’s ook kunnen zijn, het kan ook heel confronterend zijn.
Hoe kritisch kan een mens zijn op zijn of haar eigen beeld? Enige
ijdelheid is mij niet vreemd, dus ik hoop zo dat mijn lachrimpeltjes
wegvallen in het mooie licht, mijn grijze haren niet te zien zijn en mijn
onrustige huid mooi glad is gephotoshopt.
En dan moet het ergste nog komen. Straks komt er iemand van de
nieuwe Meerbode voor wat vragen en een foto. Zodat u, de lezers
van de krant binnenkort kunnen kennismaken met mij. Na een jaar
in redelijke anonimiteit schrijven, vind ik dat ook prima. Nu duimen
dat het beeld u en mij niet tegenvalt. En anders is het voor mij weer
een nieuw beeld in de tijdlijn, wat me straks doet herinneren aan de
tijd dat ik uit de (schrijvers)kast kwam.

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:
- Uithoorn, Canadese Gans: Zwart-witte kater; Gijs is klein van stuk.
- Mijdrecht, omgeving Tienboerenweg: Jonge zwarte kat; ‘Zwartje’
heeft een wit befje en neusje.
Gevonden:
- Mijdrecht, Molenland: magere kat, cypersrood, rood/bruin neusje.
- Uithoorn, Kazemat: Rood-witte kat; kop en rug zijn rood; snoetje,
buik en poten wit.
- Uithoorn, Aan de Kant: Egaalzwarte poes.
- Wilnis, omgeving Rietvoorn: Grote zwarte kat met witte buik.
- Uithoorn, omgeving Aan de Kant: Grote zwarte kater.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.

Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen.
Bestemd voor alle, ook de nog niet aangesloten, ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Oproep! Wie beschikt over fotomateriaal?

Fototentoonstelling over
de wijk Europarei
Uithoorn - ‘De geschiedenis van de
Europarei in beeld’ is de titel van een
expositie die bedoeld is om de historische ontwikkelingen rond deze
unieke woonbuurt in kaart te brengen. De tentoonstellingscommissie
komt graag in contact met mensen
die hiervoor materiaal kunnen aanleveren: bijzondere beelden uit het
verre of me er nabije verleden. Bijna elke inwoner van Uithoorn heeft
wel sporen liggen in de Europarei
of is er door familie of vrienden nog
steeds mee verbonden. Daarom en
vooral nu er in de vorm van de voorgenomen sloop van een drietal van
de flats een nieuw hoofdstuk is aan-

gebroken, lijkt de tijd rijp voor een
terugblik op de rijke geschiedenis
van deze buurt. Iedereen die beschikt over mooie, leuke of gedenkwaardige plaatjes vanaf de oplevering van de eerste flats in 1968 is
van harte welkom om mee te werken aan deze expositie. Aanlevering van fotomateriaal kan op allerlei manieren plaatsvinden: eigen afdrukken, negatieven en/of digitaal
materiaal. De expositie wordt begin januari gehouden. Beschikbaarstelling van materiaal vindt plaats
in overleg. Even bellen met Hanneke Bruinsma: 0297-562004 of mailen
naar maxfromholland@gmail.com.

Belangstelling voor Simon Sint?
Wilnis – Al weer 5 jaar geleden. Op
24 november 2007 overleed Simon
Sint, de aquarellist van De Ronde Venen. Ook was hij een bekende schilder in Frankrijk, zijn tweede
vaderland. Hij hield van het contrast.
De in Frankrijk gemaakte aquarellen zijn veel geler en droger van
kleur dan de Nederlandse met hun

prachtige grijsgroene tinten. Dit zijn
de woorden van de landschapschilder Simon Sint zelf.
Wie belangstelling heeft voor
het werk van Simon, kan geheel vrijblijvend bellen voor een
afspraak met Ankie Sint. Tel:
0297281343/0681550470.
E-mail:
ankiesint@gmail.com .

Boek over succesvolle jaren
Golden Earring in Amerika
Regio - Golden Earring is de
meest succesvolle rockband van
Nederland. Het Haagse kwartet dankt die status voor een belangrijk deel aan het buitenlandse succes. Vooral in Amerika. Van
eind jaren zestig tot midden jaren tachtig trad de band er talloze keren op. Albums als Moontan en Cut haalden spectaculaire
verkoopcijfers.
De hits ‘Radar Love’ en ‘Twilight
Zone’ groeiden uit tot klassiekers,
die nog dagelijks op de Amerikaanse rockstations gedraaid
worden. Terwijl we tegenwoordig
dankzij social media de buitenlandse avonturen van Nederlandse bands op de voet kunnen volgen, onttrok het wel en wee van
Golden Earring zich in dit pre-internettijdperk grotendeels aan de
waarneming van het thuisfront.
Met als gevolg dat er al snel veel
onduidelijkheden
ontstonden.
Welke Amerikaanse tournees
waren succesvol, en welke niet?
Welke drama’s voltrokken zich
achter de schermen? Hoe keken
internationale topacts aan tegen
dit Hollandse succesverhaal? En
wellicht de belangrijkste: heeft
Golden Earring het nu wel of niet
gemaakt in Amerika?
Antwoorden
Op deze en vele andere vragen
geeft dit boek antwoord. Vanuit
dit unieke perspectief wordt de
geschiedenis van de band stap
voor stap gereconstrueerd. Fouten en misverstanden worden gecorrigeerd, nieuwe feiten worden
aangedragen. Het verhaal is voor
een aanzienlijk deel gebaseerd
op het archief en de herinnerin-

gen van bassist en bandlid van
het eerste uur Rinus Gerritsen. Er
zijn belangrijke bijdragen van de
ex-leden Robert Jan Stips en Eelco Gelling. Kopstukken van onder
anderen Kiss, Rush, Triumph kijken terug op de shows die ze in
Amerika ooit als hoofd- of voorprogramma van Golden Earring
deden. Golden Earring – Amerikaanse droom beschrijft daarmee voor het eerst de belangrijkste, succesvolste en meest creatieve periode van de band. Het
verhaal krijgt extra kleur dankzij
fotomateriaal, waarvan het overgrote deel nog nooit eerder gepubliceerd is. Het boek komt
uit op een moment dat de band
dankzij het recente nummer-1 album Tits ‘N Ass weer midden in
de belangstelling staat.
Auteurs
Robert Haagsma (1963) is redacteur en muziekjournalist. Hij publiceerde de afgelopen twintig
jaar onder andere in Algemeen
Dagblad, Aardschok, Aloha, Lust
for Life en Record Collector.
Daarnaast is hij auteur van boeken over Pink Floyd, André Hazes,
Rob de Nijs en het verschijnsel vinylverzamelaars. Zijn eerste concertbezoek en interview betroffen
beide Golden Earring.
Jeroen Ras (1971) is archeoloog en auteur. Als onderzoeker schreef hij meer dan 500 wetenschappelijke rapporten. Toen
hij de Amerikaanse succesplaat
Moontan van Golden Earring
voor het eerst hoorde, was hij onmiddelijk verkocht.
Het boek wordt uitgegeven door
uitgeverij het Spectrum.

Terugkijkend op de maand november was er één evenement dat er uitsprong, namelijk het Gala aan de Amstel, georganiseerd door de Lions Uithoorn.
Het was weer een perfect georganiseerd evenement dat wederom goed werd bezocht, ook al was de recessie best wel
merkbaar en was het iets minder druk dan anders.
Het deed aan de gezelligheid niets af!
Er was weer geweldige live muziek, alles onder het genot
van een hapje en een drankje en ook de dansvloer werd regelmatig benut.
Naast vele ondernemers was ook de gemeente Uithoorn
vertegenwoordigd in de persoon van onze burgemeester,
mevrouw Dagmar Oudshoorn, vergezeld door haar man, en
ook wethouder Jeroen Verheijen en zijn vrouw luisterden
het Gala op.
Ik ben erg benieuwd wat er onder de streep zal overblijven
om ten goede te komen aan het goede doel.
De opbrengst van het Gala gaat dit jaar naar ‘Stichting
Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel’.
Doelstelling van het fonds is om jongeren tot en met 17 jaar,
waarvan de ouders over onvoldoende inkomen beschikken,
actief te betrekken bij sportieve en culturele activiteiten in
groepsverband. Het fonds ondersteunt inmiddels ruim tachtig kinderen, die daardoor kunnen deelnemen aan voetbal,
hockey, volleybal, judo, karate, badminton, turnen, aerobic,
scouting, dansen en muziek.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Coen van
Olst, voorzitter van de Lions Uithoorn, maar ook alle overige Lions-leden, te feliciteren met wederom een perfect georganiseerd Gala aan de Amstel, we kijken al weer uit naar
de editie van 2014!
OVU (Ondernemersvereniging Uithoorn) 20 jaar.
Dinsdag 27 november viert de OVU haar 20-jarig bestaan.
Dit is toch een heuglijk feit om bij stil te staan, er is veel gebeurd in de afgelopen 20 jaar.
Vanaf het prille begin ben ik al lid van de OVU en ik heb die
moeilijke eerste jaren meegemaakt, inmiddels mag ik al bijna twee jaar de Voorzitter van de OVU zijn, een geweldig eer
om met zoveel positieve ondernemers te mogen samenwerken!
Bijeenkomsten werden helaas in het begin niet al te best bezocht en het ledental was ook nog niet echt een doorsnee
van ondernemend Uithoorn.
Nu na 20 jaar ziet alles er heel anders uit.
Het ledental is enorm toegenomen en de meetings worden
nu goed bezocht, een perfecte mogelijkheid om je netwerk
eens uit te breiden, kom vooral eens langs, je vindt de informatie over onze bijeenkomsten op onze website: www.
ovu.biz
Vooral de oprichting van de SUB heeft een positieve uitwerking op alle Ondernemers- en Winkeliersverenigingen gehad.
Door alle publiciteit groeit het draagvlak onder ondernemend Uithoorn.
Alle verenigingen werken nauw samen en ondersteunen
gezamenlijk belangrijke projecten binnen onze gemeentegrenzen.
Denk maar eens aan het Ondernemersfonds, maar ook Parkmanagement en Citymarketing of liever Uithoorn Promotie,
allemaal initiatieven van, voor en door de ondernemers.
Ook de samenwerking met de gemeentelijke overheden
verloopt steeds soepeler.
Vandaar ook dat de OVU het heuglijke feit van haar 20-jarig bestaan wil delen met alle “bloedbroeders” uit Uithoorn
en De Kwakel.
Dinsdag 27 november zullen we dit met z’n allen vieren met
een hapje en een drankje in het gezellige restaurant van
Sportschool Plux aan de Johan Enschedeweg, inlopen vanaf circa 17.30 uur.
Helaas is het feest al geweest als deze krant verschijnt maar
het nieuws is er niet minder om en vandaar ook mijn toelichting op ons lustrum.
Ik zal er zeker in de editie van de Nieuwe Meerbode van begin december op terugkomen, een verslag doen hoe de
avond is verlopen, uiteraard ondersteund met de nodige
beeldimpressies.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland.
Ik houd u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis en
hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersverenigingen zijn.
Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van alle
aangesloten ondernemers!
Tip: Iedere eerste maandag van de maand is er weer een
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00
uur in het restaurant van Sportschool Plux!
Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Blijf altijd jezelf, er is toch immers niemand anders
waar je op zou willen lijken!”
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Volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Strategische Visie geeft gemeenteraad houvast’
en samenwerkt. Op het
ene terrein kan een kleine
gemeente zich prima zelf
redden, in andere gevallen is
het verstandig om allianties
te smeden, bijvoorbeeld met
gemeentes in de buurt.”

3

Vijf vragen aan José de Robles van DUS!

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan José de
Robles, raadslid voor DUS! in de gemeenteraad.

1

Waar wil je het op deze
pagina over hebben?
“Over de Strategische Visie
van onze gemeente. Een
ambtelijke projectgroep
gaat deze opstellen, onder
supervisie van de raad en
het college van b en w. Ik
verwacht veel van de Visie.
Het document gaat beschrijven hoe we in Uithoorn
politiek willen bedrijven
en hoe de gemeenteraad het
beleid kan volgen en controleren. Het moet de kwaliteit

van het politieke debat en de
besluitvorming verbeteren.”

2

Wie heeft het
initiatief genomen
voor dit document?
“Het mooie is dat de komst
van de Strategische Visie
wordt gesteund door de
fractievoorzitters van alle
partijen. Directe aanleiding is
het zogeheten bestuurskrachtonderzoek van vorig jaar. Dat
beoordeelde hoe doelmatig
Uithoorn beslissingen neemt

Wat heeft dat met
de Visie te maken?
“Het plan om een Strategische
Visie op te stellen, volgt op
de aanbevelingen uit dat
onderzoek. Als gemeenteraad
controleren we het beleid. Het
belangrijkste advies luidde
dat we besluiten moeten
koppelen aan het gewenste
maatschappelijke effect van
het beleid. Deze opdracht
pakken we nu breed op: de
Strategische Visie wordt een
handboek voor de gemeenteraad. Een handvest dat richting geeft aan het handelen
van de gemeenteraad. Zodat
we slagvaardiger worden
en betere besluiten nemen.”

“Dit kan een grote
stap vooruit
zijn voor de lokale
democratie”

4

De raad moet beter
functioneren?
“Zo moet je het niet zien. Alle
raadsleden werken hard om
een bijdrage te leveren aan
Uithoorn. Met de Strategische
Visie geeft de raad zichzelf een
handleiding. Je hebt soms te
maken met complexe trajecten,
denk aan de herinrichting
van het dorpscentrum.
Met de Strategische Visie in

de hand worden ingewikkelde processen behapbaar
voor de gemeenteraad.”

5

Wat wordt de
impact van de
Strategische Visie?
“De uitdaging is om er een
handzaam en bruikbaar
document van te maken,
zodat het kan gaan leven in de
gemeente, ook onder inwoners.

RaaDSagenDa
Alle beleidsnota’s zouden
voortaan voort moeten
komen uit de Strategische
Visie. En ik denk dat het
document ervoor kan
zorgen we ons in de raad
gaan concentreren op
inhoudelijke argumenten.
Als dat allemaal lukt,
betekent de Strategische
Visie een grote stap vooruit
voor de lokale democratie.”

Raad steunt 30 km/u op Thamerlint
Vorige week sprak de
raad onder meer over het
Thamerlint. Een inspreker
liet een megafoon loeien.
De raad was direct bij de les.
Wethouder Zijlstra had
eerder een gesprek met
bewoners van het Thamerlint over de inrichting van
de Bernhardlaan en Thamerlaan. Ze vertelde de raad dat
het college een ’30 regime’
voorstelt. Hierbij komen er
geen drempels en andere
obstakels, wel een bordje met
30 km/u als maximumsnelheid. Geheel conform de
wens van de bewoners.
Benno van Dam (Ons Uit-

hoorn) wilde de garantie
dat de raad ook écht kan
beslissen over de snelheid.
Die kreeg hij. Normaal geldt
op een ‘hoofdontsluitingsroute’ als het Thamerlint
50 kilometer per uur. Over
een lagere snelheid beslist de
raad. Zijlstra: “Dus we komen
terug, u beslist”. Het CDA
wees erop dat zij in februari
eenzelfde oplossing voorstelde. “Jammer dat het dan toch
zo lang moet duren, maar
we zijn blij dat het nu wel
doorgaat”, zei raadslid Baak.
Met de toezegging van
Zijlstra dat de 30 km/u de
inspraak in gaat, was de raad

tevreden. Begin 2013 neemt
de raad een definitief besluit
over de snelheid.
correctie In het verslag
van de vergadering van
8 november 2012, gepu
bliceerd op 14 november
2012, staat een onjuist
heid. Gesuggereerd wordt
dat de PvdA ‘zelfredzaam
heid’ ziet als dé oplossing.
De PvdA heeft echter
gesteld het niet eens te
zijn met de keuze om
zelfredzaamheid tot
doelstelling en uitgangs
punt van toekomstig
beleid te maken.

Datum: 29 november 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering +
informerend debat
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Afvalbeleid, tariefdiffe
rentiatie 19.40 uur

4

Nadeelcompensatie
verordening Uithoorn
2012 20.15 uur

5

Nieuwbouw Integraal
Kind Centrum (IKC)
Thamerdal 21.20 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 december
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

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

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Schuldhulpverlening
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de
rekeningen die binnenkomen niet meer te openen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen
met een plotselinge daling van uw inkomen. In
sommige gevallen lopen de schulden zover op
dat het u niet lukt om uw financiële problemen

Herindicatie
re-integratie

Bijzondere
bijstand

In september 2012 heeft het dagelijks bestuur
van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn de Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld.
Uitgangspunt bij deze nieuwe beleidsregels is
‘kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen’. Daarbij wordt gestreefd, dat meer mensen aan het werk gaan en wordt gekeken naar
andere en nieuwe mogelijkheden voor mensen
zonder werk.
Naar aanleiding van de richtlijnen zoals beschreven in de nieuwe beleidsregels wordt de
komende maanden iedereen met een bijstandsuitkering opnieuw beoordeeld.
Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt
wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd door
uw contactpersoon van het cluster Werk en Inkomen.
De nieuwe beleidsregels Re-integratie kunt
u nalezen op de website www.uithoorn.nl en
www.aalsmeer.nl.

Wanneer u noodzakelijke kosten in een
bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt
u wellicht aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet. De kosten
moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling
vindt plaats op grond van uw individuele
situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag
vóór de uitgave doet.

zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen voor uw schulden.
Kijk eens in de folder schuldhulpverlening van
de gemeente. Deze folder is op te halen bij het
gemeentehuis.

Wist u dat...
de Wmo uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij
het oplossen van een probleem
als uw indicatie voor HV verloopt u zelf een nieuwe indicatie bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
moet aanvragen
de Wmo uitgaat van ‘niet leunen maar steunen’.
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfredzaamheid
en participatie van burgers moet worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de overheid zorgt voor het vangnet.

u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen bij het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg
de Wmo-raad Uithoorn en de Wmo-raad Aalsmeer adviseren over maatschappelijke onderwerpen (zoals een leefbare buurt, goed vervoer, aangepaste woningen en ondersteuning bij de zorg)
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een vrijwillige hulpdienst heeft. Het loket bemiddelt tussen
de vraag van de burger en de vrijwilliger. de hulpdienst is altijd op zoek naar vrijwilligers.
u alle informatie over het Loket en de Wmo kunt
terugvinden op de website van uw gemeente.

Welke kostenposten vallen
bijvoorbeeld onder deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal
bijzondere kostenposten. Dit zijn slechts
een aantal voorbeelden. Of uw kosten
in aanmerking komen, kunt u het beste
bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.
bril (plus brillenglazen),
contactlenzen;
eigen bijdrage thuiszorg;
gebit, tandprothese, orthodontie
behandeling (en), kroon, jacket of
brug (als de zorgverzekeraar maar
een deel vergoedt);
orthopedische schoenen,
steunzolen;
pruik die op doktersadvies
wordt aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die
voor eigen rekening blijven;
Bijzondere bijstand voor jongeren
U kunt bijzondere bijstand aanvragen
voor uzelf, maar ook voor uw kind(eren).
Wanneer u bijzondere bijstand voor uw
kind aanvraagt, gelden dezelfde richtlijnen.
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Zelfredzaamheid, wat betekent dat voor de inwoners?
Uithoorn - ‘Zelfredzaamheid’ is
het grote toverwoord dat de gemeente voortdurend hanteert in
haar omvangrijke bezuinigingsprogramma waarbij ruim 1,4 miljoen euro omgebogen moet worden. Voor 2013 is het tekort van
ruim 900.000 euro weggepoetst
door dit aan te vullen vanuit de
reserves. Op die manier is de gemeentelijke begroting sluitend
gemaakt. Maar dat spaarpotje is
nu nagenoeg leeg. Er zal dus nu
fors bezuinigd moeten worden,
waardoor komende jaren volgens
opgave van de begroting een positief saldo zal ontstaan, in 2016
oplopend tot zelfs ruim 2 miljoen
euro. Maar dat moet allemaal nog.
‘Door de bezuinigingen vanuit het
rijk en de overheveling van taken
zullen er meer mensen geholpen
moeten worden door de gemeente die niet meer beschikt over voldoende financiële en personele
middelen. Dit heeft als gevolg dat
de gemeente kritisch moet kijken
naar haar voorzieningenniveau en
de mate waarin het gebruik van
individuele zorg bevorderd moet
worden. Dit heeft ook als gevolg
dat de eigen verantwoordelijkheid
van burgers, bedrijven en instellingen steeds belangrijker wordt.
Het vangnet van de gemeente is er straks alleen voor de echt
kwetsbaren’, zo laat de gemeente weten. De meeste inwoners zijn
over het algemeen zelfredzaam
en vaak ook inventief. Voor deze
mensen is het dan ook niet nodig

dat de gemeente hen ondersteuning biedt. Van deze groep wordt
in die zin dus meer en meer een
eigen bijdrage verwacht, zowel
materieel als immaterieel. Anders
gezegd, de samenleving wordt
aangesproken op eigen verantwoordelijkheid door meer zaken
zelf ter hand te nemen, zowel in
sociaal-maatschappelijk opzicht
als fysiek. Zelf informatie inwinnen wat te doen bij rampen en
andere calamiteiten, zichzelf beter beveiligen tegen woninginbraken, wat te doen als reanimatie in het geding is (EHBO en met
AED kunnen omgaan) enzovoort.
De overheid kan niet overal meer
voor zorgen. Bijvoorbeeld om het
groen rondom woningen en wegen netjes te houden, wegen en
paden schoon te vegen en gevels
reinigen van graffiti, om maar wat
te noemen. Dat kunnen bewoners
zelf ook doen. Ook op de leefbaarheid van wijken en buurten
kan men zelf een (positief) stempel drukken. Elkaar aanspreken
op gedrag, bemiddelen bij burenruzies en ergernissen in de wijk,
fatsoensnormen in acht nemen,
zelf iets organiseren in de wijk,
daarvoor is wel geld beschikbaar,
maar duidelijk minder dan voorheen. Dus roeien met de riemen
die men heeft. Daar past bijvoorbeeld ook een Beursvloer in; dat
is met gesloten beurs diensten,
kennis en kunde uitwisselen tussen gemeente, verenigingsleven
en maarschappelijke organisa-

ties. De gemeente werkt momenteel een plan uit voor een nieuwe
opzet van buurtbeheer als middel
om de leefbaarheid van buurten
en het opbouwwerk daarbij te bevorderen. Maar dat gaat wel gepaard met een vermindering van
de beschikbare budgetten. Voorts
is het streven dat ondernemers
vanuit de eigen verantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders verder gaan en de gemeente
hierbij een faciliterende rol heeft.
Ook dat valt onder ‘zelfredzaamheid’. Aan de andere kant mogen
burgers van de overheid verwachten dat die zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk functioneert!
Eigen broek ophouden
Sportverenigingen krijgen een
grotere eigen financiële verantwoordelijkheid voor groot en klein
onderhoud van hun accommodaties. Inwoners hebben zelf de
keuze om een bepaalde sport te
beoefenen en daarvoor al dan niet
te willen betalen. De samenleving
kan niet (meer) opdraaien voor iemands sporthobby of vrijetijdsbesteding. Sportaanbieders dienen
op hun beurt middelen in te zetten om die sporters binnen hun
gelederen te krijgen en/of te behouden. Hetzelfde geldt voor het
culturele aanbod. Dus een product maken om belangstellenden iets te bieden wat aantrekkelijk is en ‘goed verkocht’ kan worden. Dus: eigen broek ophouden
en te zorgen voor een goed aan-

Meer het eigen straatje schoonvegen
bod. Men moet zelf voor voldoende inkomsten zorgen. Het blijkt
dat er gerede kansen zijn dat dit
goed werkt en subsidie soms niet
eens meer nodig is. Wat meer is,
het geeft ook veel voldoening!
Overigens vervallen kleinschalige subsidies sowieso. Er is, kortom, sprake van een verdergaan-

de terugtredende overheid. Die
neemt (in Uithoorn) een bedrijfsmatige opstelling in. Daar zal men
als samenleving mee moeten leren leven. De dienstverlening
wordt voor alle doelgroepen versoberd en het serviceniveau verlaagd. Wel neemt de gemeente de zorgplicht op zich en wordt

aan kwetsbare groepen de juiste
ondersteuning geboden. Zij legt
echter de nadruk op het ontplooien van eigen initiatief en het zelfdoen door inwoners en/of bezoekers om over de benodigde vaardigheden te beschikken teneinde meer en beter voor zichzelf en
hun omgeving te kunnen zorgen.

Groots sinterklaasfeest bij
handballertjes Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 23 november
was het weer zo ver. Het feest van
sinterklaas bij de handbal van de
Legmeervogels. Het was al snel een
lekkere drukte en toen iedereen
klaar was met eten konden de eerste opdrachten worden uitgedeeld.
Ieder team kreeg een opdracht voor
het maken van een liedje, gedicht
of dansje.
Na alvast geoefend te hebben werd
het Sintdobbelspel gespeeld. Met
nog meer leuke opdrachten, met als
doel…allemaal een cadeautje! Het
was een gezellige avond met de optredens van de geoefende opdrachten, iedereen heeft weer ongelofe-

keepte als de beste, en het gehele team liep zich in het zweet maar
het mocht niet baten.

HBS was namelijk goed, zeg maar
erg goed. En wat de Qui Vive meiden ook probeerden, HBS was
snel en behendig met de bal en
koelbloedig voor het doel. Ruby

Een doelpunt zat er deze dag echter niet in. Kortom, de 3-0 achterstand bij rust resulteerde ondanks
alle inspanningen van de meiden
in een 7-0 nederlaag.

Moe maar voldaan en met handenvol pepernoten en cadeautjes weer
lekker naar huis.

Start training Mindfulness/
stressreductie in februari

Meiden Qui Vive niet
echt op dreef
De Kwakel - Of lag het misschien
aan de ijshockeywedstrijd waar ze
die avond als team naar toe zouden gaan, of was het gewoon de
spanning als gevolg van sinterklaas, maar de meiden van Qui Vive kwamen niet echt op dreef.

lijk z’n best gedaan en prachtige
liedjes, dansjes en gedichten werden voorgedragen. Maar het wachten was natuurlijk met spanning op
sinterklaas zelf... En ja hoor, na hard
gezang kwam sinterklaas met z’n
pieten nog even met hen meefeesten. De mini’s, D2 en D1 mochten hun ingestudeerde dansje laten zien! Het was een groot gezellig feest! Maar helaas komt aan alle leuke dingen een eind en Sinterklaas moest ook weer verder.

Regio - Het motto van de training
Mindfulness/stressreductie is: ‘Leven in aandacht’. In de training leer
je je aandacht vaker te richten op
het hier en nu, waardoor je beter om
leert gaan met stressvolle situaties.

Pas in de tweede helft kwamen ze
een paar keer goed bij de keepster van HBS.

Sinterklaas deelt prijzen uit bij UWTC BMX
Uithoorn - Afgelopen zondag
was weer de afsluitende bingomiddag bij de BMX afdeling
van UWTC. Tijdens deze middag worden ook altijd de uitslagen van de clubwedstrijd
bekendgemaakt en de bijbehorende bekers en bloemen
uitgedeeld.
Vanaf 13.00 uur liep de zaal
weer vol en moest er naar een
plekje gezocht worden. De
prijzen voor de 1e ronde stonden al uitgestald en ook alle
bekers!
Er zijn dit seizoen 150 bekers
uitgedeeld. Alleen voor het
tijdrijden stonden er al 56 te
pronken.
De hoofdprijs van de bingo,
al vele jaren gesponsord door
Tuincentrum Het Oosten uit
Aalsmeer, een grote loungeset
voor buiten, is dit jaar gewonnen door Jasper Mols. UWTC
wenst de familie er veel plezier mee. De bloemen die de
nummers 1 overhandigd kregen zijn dit jaar weer geleverd
en gesponsord, door bloemenboetiek John uit Vinkeveen.

Ook veel andere prijzen zijn
ingebracht door ouders van de
leden, allemaal heel hartelijk
bedankt hiervoor!
Tot ieders verrassing kwam dit
jaar sinterklaas met 2 zwarte
pieten een bezoek brengen en
tegelijkertijd de jongste rijders
hun prijs overhandigen. Allemaal een liedje zingen voor
(en vlakbij) sinterklaas, iedereen genoot volop! De zwarte
pieten hebben ook nog even
de bingoballen laten draaien
en de nummers opgenoemd
waarna ze toch weer weg gingen, op weg naar andere kinderen die op de sint zaten te
wachten. Dit onverwachte bezoek was geregeld door Marcel Rijneker. Na deze gezellige, drukke middag is het BMX
seizoen van 2012 afgelopen.
Nu kan iedereen zich in alle
rust voorbereiden op het nieuwe seizoen. Alle foto’s van deze middag en de uitslagen van
de verschillende competities
die de rijders verreden hebben
kunt u vinden op de website.
www.uwtc.nl/bmx

De training is geschikt voor mensen die veel piekeren, kampen met
slaapproblemen, meer rust in het
hoofd willen en bewuster in het leven willen staan. De training bestaat
uit 8 donderdagavonden en wordt
gegeven door Marianne Buskermolen, Cesar/psychosomatisch oefentherapeut en Joke van der Zwaan,
gecertificeerd mindfulnesstrainer
en yoga- en meditatiedocente. Start
training donderdagavond 10 januari 2013.
Training Levenskunst
Onder het motto: ‘ook leven kun je
leren’, leer je in deze zesdaagse trai-

ning hoe jij je vitaliteit kunt verbeteren door met meer ontspanning,
vrijheid en gezondheid te leven en
daarmee in je eigen kracht te komen.
De training is geschikt voor mensen,
die zich uitgeblust voelen, snel aangebrand of somber zijn, geen zicht
krijgen op wat er aan de hand is en
die steeds in oude patronen terugvallen.
De training bestaat uit 6 dagen en
wordt gegeven door Marianne Buskermolen, die 30 jaar ervaring heeft
als Cesar/psychosomatisch oefentherapeut en Lidwien van Wissen,
internationaal gecertificeerd trainer/
coach (NLP, Systemisch werk, en
Oplossingsgericht werk). Start training LevensKunst: 8 februari 2013.
Voor meer informatie en aanmelding
zie advertentie elders in dit blad.

Demonstratiedag nieuwe
Bose VideoWave ll-systeem
Aalsmeer - Komende zaterdag 1
december bent u van harte welkom
bij Hartelust in Aalsmeer om het
nieuwe Bose VideoWave® II entertainment-systeem te bekijken. Ervaar zelf de nieuwe generatie van
het VideoWave® entertainment-systeem, de enige hdtv met een compleet ingebouwd Bose home cinema- en muzieksysteem.
Het Bose VideoWave II entertainment-systeem maakt het plaatsen
van meerdere luidsprekers en aanleggen van bedrading door de hele
kamer overbodig, zonder dat dit ten
koste gaat van het geluid. Dit kan
dankzij de integratie van het home
cinema-systeem, compleet met zestien luidsprekers, achter het beeldscherm. Deze innovatie van Bose
zorgt voor een home cinema-geluid
zonder aparte luidsprekers, bas-

module of luidsprekerkabels. Met
de komst van de nieuwe generatie is de VideoWave-lijn uitgebreid
met een 55-inch en een 46-inch
scherm. Nieuwe kenmerken zijn onder andere een LED-backlit beeldscherm, een verfijnder industrieel
ontwerp en een vernieuwde clickpad-afstandsbediening die zorgt
voor een gemakkelijke en intuïtieve bediening. Bent u geïnteresseerd
in de Bose VideoWave II, kom dan
zaterdag even langs en ontdek de
nieuwe kijk van Bose op televisie en
home cinema.
Prijsinformatie
De aanbevolen verkoopprijs van
het Bose VideoWave II-systeem is
5.599,– euro voor het 46-inch model en 6.599,– euro voor het 55-inch
model. Hartelust is gevestigd aan de
Oosteinderweg 279 in Aalsmeer.
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American party Danscentrum Colijn groot succes
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Regio - Al jaren organiseren Axel
en Heleen Colijn in de maand november een speciale thema-avond
voor hun leerlingen en andere be-

langstellenden. Traditigetrouw met
een wijnproeverij erbij, natuurlijk
passend bij het thema.
Dit jaar hadden zij gekozen voor het

Danscentrum Colijn biedt naast de
stijldanslessen ook andere lessen
aan zoals hip hop, popshowdance,
klassiek ballet en modern. Deze lessen staan onder leiding van docente Merel Schrama en onder haar leiding heeft het danscentrum ook een
speciale showgroep.

Geen probleem met
nieuwe frequentie
afval ophalen
Uithoorn - Zo min mogelijk
zorgen voor afval, dat is natuurlijk ideaal maar we produceren nu eenmaal veel afval
met elkaar. Dat moet dus opgehaald of weggebracht worden en verwerkt. Dat de gemeente Uithoorn kiest voor
een andere frequentie van afval ophalen, lijkt me geen probleem. De grijze containers
zijn behoorlijk groot en er kan
heel wat in. Nu laat ik hem wel
eens een weekje staan dus als
de container voortaan eens in
de twee weken geleegd wordt,
is dat prima. Dat het plastic
vaker opgehaald wordt, is juist
erg prettig. Niet meer die grote plastic zak die voller en voller raakt in de schuur maar
steeds een beetje plastic afval.
Tuinafval kan ook in de tuinde-

pots, waarvan er meer komen,
mocht het niet meer in de grijze container passen. Dat de
container met restafval minder
opgehaald wordt stimuleert
misschien ook wel het scheiden van afval: nog meer letten
op alles wat in een andere bak
kan zodat de container minder
snel vol raakt. Restafval verwerken kost veel geld en als
afval gescheiden is, levert het
als grondstof juist geld op. Dat
betekent milieuvoordeel en financieel voordeel op.

De meiden in deze groep krijgen al
kriebels in hun buik aan het begin
van het seizoen omdat ze weten dat
er weer een thema-avond aan zit te
komen.
Dit jaar hadden docente Merel en
‘haar’ meiden wel heel erg geweldig uitgepakt; er was een volledige show in elkaar gedraaid waarin
allerlei verschillende aspecten van
Amerika naar voren kwamen, compleet met verkleedpartijen en attributen zoals ook een heuse schoolbus van 5,5 meter lang!! Met deze bus reden de ‘passagiers’ van

Uithoorn - Zo vlak voor de
feestelijke decembermaand zal
het duidelijk zijn dat menige sint
zijn of haar slag weet te slaan
op de gezellige “Kunst als Geschenk” -expositie met louter
betaalbare en vooral feestelijke en kunstzinnige geschenken.
Maar liefst 13 kunstenaars hebben er alles aan gedaan om het
ultieme Sint-cadeau vorm te geven. Prachtige kaarsen, allemaal
gemaakt van hergebruikte kaarsen en dan nog eens kunstzinnig vormgegeven, kleurrijk keramiek dat voor een glimlach zorgt
tijdens het uitpakken, sieraden
die de kerstoutfit compleet ma-

Gewoon doen dus: goed afval scheiden, letten op wat je
koopt en die bak en plastic afvalzak eens in de twee weken
aan de straat zetten.
Marianne Mak

komt het antwoord dat over de
aanleg van het fietspad al een
besluit is genomen door B&W.
Een beetje vreemd daar aan de
ene kant de input van de inwoners wordt gevraagd en als
die dan komt dan doen we er
niets mee. Dit geldt eveneens
voor het uitbreiden van de parkeervoorzieningen bij Qui Vive.
In de begroting 2013 is een
fors bedrag gereserveerd voor
bomenkap en aanleg van een
nieuwe parkeerplaats ten koste van het groen. Ook dit is geheel niet nodig, 150 meter verder ligt immers nog de parkeervoorziening van de voormalige
handbalvereniging
Break-Out. Even de borstelmachine er overheen en je hebt er
zo 50 parkeerplaatsen bij. Een
pad naar Qui Vive ligt er al!
Dat scheelt dan ook alweer
100.000,00. Door gewoon een
beetje na te denken kan je al
gauw een half miljoen besparen.
Tot slot. Vanaf de N201 tot aan
Amstelhof is al een gescheiden fietspad aanwezig. Niet
duidelijk is nu tot hoever dit
fietspad doorgetrokken wordt.
In de wandelgangen hoor je
tot aan de Iepenlaan, maar
daar schiet dus niemand wat
mee op. Als fietsers uiteindelijk toch weer voor een deel op
de Noorddammerweg moeten
fietsen dan is dat zonde van de
investeringen en dus verkwisting van publiek geld.
Het zou het College sieren dit
project uit te stellen en het definitieve VSP De Kwakel af te
wachten. Kwistig zijn met belastinggeld dient in deze periode van zware bezuinigingen
geen enkel doel.
Peter Oudshoorn
De Kwakel

Gezellig eten met het
eerste damesteam van Ajax
Mijdrecht - Ben je een liefhebber
van het damesvoetbal en wil je eens
kennismaken met het eerste dameselftal van Ajax, kom dan dinsdagavond 4 december gezellig eten
bij Grieks restaurant Corfu. Daar
komt namelijk deze avond het complete dameselftal van Ajax en hun
begeleiders eten en u kunt daar bij
zijn. Reserveer een tafel en zorg dat
u er vanaf 18.30 uur bent.

Het eten is er goed, er is live muziek, borden stuk gooien, kortom:
een gezellige feestavond samen
met de dames van Ajax. U kunt met
hen mee feesten, vragen stellen,
het moet reuzegezellig worden. Deze avond spelen ook de heren van
Ajax tegen Real Madrid. Er hangt
een groot beeld en is te zien, echter vanwege de live muziek staat het
geluid uit.

het ene onderdeel naar het andere: Disneyland, Texas, Mexico, New
York, Washington, route 66… alle
kenmerkende trekpleisters kwamen
voorbij met daarbij een show en kleding die bij het betreffende thema
pasten.
Er zat ook veel humor in en het
plezier straalde niet alleen van de
feestgangers af maar vooral ook van
de danseressen zelf! Het was echt
een feestje om te zien! Vervolgens
moest er natuurlijk ook nog aan de
inwendige mens gedacht worden
dus werd er een buffet met hamburgers geopend!
Het was weer een doldwaze avond
die men niet gauw zal vergeten.
Ook voor de komende maanden
staat er natuurlijk weer een aantal
festiviteiten op het programma zoals het Kerstbal op 15 december a.s.
met een geweldige dansshow en in
prachtige kerstsferen!
Op 12 januari is er het Nieuwjaarsbal met live muziek van de
band Update! Deze avonden zijn
voor iedereen toegankelijk, leerlingen en niet-leerlingen. De kaartverkoop is reeds begonnen en deze kunnen aan het danscentrum
worden opgehaald. Meer info?
www.colijndancemasters.nl .

Kunst als geschenk

Aanleg stukje fietspad
Noorddammerweg
geldverspilling!
In de Nieuwe Meerbode van
vorige week over het belang
van een vrijliggend fietspad
naast de Noordammerweg
wordt een relatie gelegd met
de voorstellen in het VSP (verkeerstructuurplan De Kwakel).
Niets is echter minder waar.
Gedurende het opstellen van
het VSP De Kwakel is namelijk medegedeeld dat de aanleg van dit fietspad een vast
gegeven is. De beslissing hierover was namelijk al veel eerder door B&W genomen en in
de begroting van 2013 meegenomen, dus nut en noodzaak
van dit fietspad kon niet meer
ter discussie worden gesteld.
Het aardige is dat voor het opstellen van het VSP De Kwakel er diverse metingen gedaan zijn betreffende de verkeersdrukte. Ook het fietsverkeer is gemeten. Hieruit is duidelijk geworden dat de Noordammerweg helemaal niet de
drukste fietsroute is.
Kennelijk is er toch aanleiding
om de aanleg van het fietspad door te zetten, maar die
heeft dan NIETS te maken met
het nog vast te stellen VSP De
Kwakel. Bij de participatie van
bewoners bij dit plan is juist
duidelijk geworden dat door
op een slimme manier voor de
sportende kinderen een veilige fietsroute kan worden gecreëerd langs het Gezondheidscentrum, over de Vuurlijn . Hiermee kunnen bovendien de aanlegkosten van een
nieuw gescheiden fietspad bespaard worden en dat is toch
400.000,00. Fietsers vanuit de
Legmeer kunnen prima bij de
rotonde oversteken en via de
Vuurlijn naar hun bestemming
fietsen. Dit is al diverse keren
aangehaald tijdens besprekingen maar evenzoveel keren

thema Amerika en daar hoort natuurlijk een wijproeverij met Californische wijntjes bij! Maar dat was
niet het enige dat voorbijkwam op
deze gezellige avond. Er werd natuurlijk heel veel gedanst, met dit
thema is de muziekkeuze natuurlijk
reuze! De meeste gasten hadden
wat betreft de kleding toch wel iets
met het thema gedaan en de zaal
was prachtig aangekleed.

ken en nog heel veel meer ideetjes voor pakjesavond en voor
onder de kerstboom. Als u komt
kijken let dan ook even op de
Fashion Balls (zeer kunstzinnig
beschilderde kerstballen) die
niet misstaan in uw kerstboom
en waarbij u ook nog de actie
Pink Ribbon (aandacht voor de
strijd tegen borstkanker) steunt.
Al dat moois aangevuld met vilt,
hoedjes, shawls, glasobjecten
etc. is te zien op donderdag/vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en
op zaterdag/zondag van 12.00
tot 17.00 uur in Galerie Fort a/d
Drecht aan Grevelingen 50.

Sportverenigingen in 2013
toch nog redelijk bedeeld
Uithoorn - De onrust die de afgelopen weken is ontstaan bij de sportverenigingen over de straffe bezuinigingen die de gemeente moet
doorvoeren, is vanzelfsprekend. Terecht maakt men zich grote zorgen
hoe het nu verder moet de komende jaren.
Overal moet op worden bezuinigd,
daar ontkomt niemand aan, hoe
vervelend ook. De gemeente krijgt
hiertoe opdracht van het rijk. Daarnaast zal de gemeente zelf ook de
nodige maatregelen moeten treffen omdat die van de centrale overheid steeds meer taken krijgt toegeschoven waar tegenover geen of te
weinig inkomsten staan. Die taken
is men overigens wel wettelijk verplicht uit te voeren. Bovendien worden de baten uit het gemeentefonds
steeds minder. Mede om die reden
wordt door het college in alle sectoren bezuinigingsmaatregelen aangekondigd en uitgevoerd. De Programmabegroting 2013 staat er
vol mee. Niettemin zijn er toch nog
lichtpuntjes waar te nemen, als je
dit zo zou kunnen formuleren. Waar
de sportverenigingen afgelopen weken terecht te hoop liepen tegen de
‘bezuinigingsbrief’ van de gemeente, kunnen ze dit en komend jaar

nog wel redelijk vooruit. De uitgaven die de gemeente begroot om
aan de sportsector te besteden zijn
voor 2013 gesteld op 776.443 euro (2012: 820.187 euro). Voor 2014
is dat een ton minder: 674.809 euro. Het bedrag wordt verder afgebouwd tot en met 2016. Dan is het
nog ‘slechts’ 595.735 euro. Een afbouw in vier jaar met 180.708 euro. Van de verenigingen wordt verwacht dat zij in de toekomst zelf het
onderhoud van hun opstallen goeddeels voor eigen rekening gaan nemen. De gemeente springt wel financieel bij als het gaat om het onderhoud van de velden. Dit in het
kader van de onderhoudsbijdragen aan sportaccommodaties. Verder vervalt de jeugdsportsubsidie
voor de verenigingen van ongeveer
16.000 euro.
Investeringen
Voor komend jaar staan wel gemeentelijke investeringen aan enkele sportverenigingen op het programma, waaronder 253.000 euro voor atletiekvereniging AKU (atletiekbaan) en bijdragen in onderhoud- en exploitatielasten voor
Sportpark De Kwakel ad 21.000 euro, voor Sportpark Noorddammer-

weg 38.000 euro en de sportvoorzieningen aan de Randhoornweg
46.000 euro. Waarmee niet gezegd
is dat deze bedragen ook naadloos
aansluiten bij de opgestelde begrotingen van de sportclubs voor 2013.
In de Programmabegroting 2013
worden de volgende gemeentelijke
investeringen genoemd: voor 2013:
253.000, voor 2014: 145.000; in 2015
0,0 (!); voor 2016: 240.000 en 2017:
119.000 euro. Maar dan zijn we al
weer jaren verder en is er al lang
een nieuw college. En wie weet is de
crisis dan zover voorbij dat er weer
meer geld beschikbaar komt voor
onderhoud en investeringen.
Vooralsnog doet de gemeente een
beroep op de ‘zelfredzaamheid’ van
de sportverenigingen door op een
creatieve manier zelf voor (extra) inkomsten te gaan zorgen, een beroep op de leden te doen om wellicht als vrijwilliger eventueel bijdragen aan onderhoud te leveren, of de
contributie waar mogelijk (acceptabel) te verhogen. Maar dat laatste
blijkt een heet hangijzer.
Al met al stelt de gemeente nog wel
geld beschikbaar de komende jaren.
Maar of het genoeg is zal de tijd leren.
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Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAmmA
VANAF DECEmBER 2012
maandag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
13.30-15.30 uur
15.30-17.30 uur
15.00-16.30 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur

Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma v/d mnd)
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Kaarten maken
Zanginstuif (1e + 3e di v/d mnd)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag
(behalve de 2e di v/d mnd)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in de Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(4e wo v/d mnd)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
KBO soos en ANBO soos

Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vr v/d mnd)
Sjoelen (2e vr v/d mnd)
Kienen (3e vr v/d mnd)
Klaverjassen (1e vr v/d
mnd maart, v/a april 2e vr)
Speciale activiteit: zie flyers

BOEKEN EN PUZZELTAFEL
Bezoekers en buurtbewoners vragen regelmatig naar
2dehands boeken en/of puzzels. Nieuw aanschaffen is
vaak te duur en nadat een boek gelezen en/of een puzzel gemaakt is doet men er meestal niets meer mee en
verdwijnt in de kast. Vita is op zoek naar goede/leuke
leesbare boeken en legpuzzels die in goede staat zijn, dus
geen puzzels waarbij stukjes ontbreken. Er is veel vraag
naar streekromans en detectives, er is geen vraag naar
encyclopedieën. Vrijwilligers plaatsen deze dan op de
boeken- en puzzeltafel en verkopen deze weer voor een
lage prijs. De opbrengst is voor aanschaf materialen wijksteunpunt Bilderdijkhof.

mINI-OPROEPJES
Mini-oproepjes zijn bedoeld om mensen met elkaar in contact te laten komen voor verschillende
doeleinden. U kunt mini-oproepjes plaatsen als u
bijvoorbeeld iemand zoekt om activiteiten mee te
ondernemen zoals samen boodschappen doen,
winkelen, wandelen, koffie/thee drinken, samen
naar theater gaan etc.

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen
zin om te koken? In samenwerking met Apetito hebben
wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat u iedere
dinsdag van 11.45- 13.00 uur terecht kunt voor een warme
maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee
wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn
en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U bent
absoluut niet verplicht om iedere week te komen eten. U
geeft zich op wanneer u dit wilt. Hebt u belangstelling,
neem dan contact met ons op, telefoon 0297-567209. De
kosten zijn 6,50 euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan
volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. Als
u hiervoor in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op
deze maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen.

VITA BLIJ mET DE SAmENWERKING
LSBO
Vita heeft een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend met de LSBO (samenwerkende ouderenbonden
Uithoorn). De samenwerking betreft in hoofdzaak het
gebruik van de Bilderdijkhof en het organiseren van activiteiten. Maar ook het samen nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor ouderen en
het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening behoort tot de
samenwerking. Vita is erg blij met deze afspraak die ook
invulling geeft aan de toenemende bijdrage die bewoners
uit gemeenten zullen gaan geven aan de uitvoering van
welzijnswerk.
Peter v.d Hooge, Henk Elserman, Jan Bezuijen en rechs zittend Dion
de Leuw, directeur/bestuurder Vita welzijn en advies

mBVO GYmNASTIEK

GEHEUGENSPREEKUUR IN UITHOORN

Plezierig bewegen in een gezellige groep. Leuke en gevarieerde oefeningen voor iedereen. In een gezellige groep
ontspannen bewegen houdt uw lijf soepel. Daar voelt iedereen zich lekker bij!
Wat is MBvO gymnastiek?
De teruggang van het lichamelijke en geestelijke prestatievermogen bij het ouder worden berust slechts ten dele
op verouderingsprocessen, maar is ook een gevolg van
een daling van het lichamelijk actief zijn. Meer Bewegen
voor Ouderen (MBvO) gymnastiek staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen vanaf 55 jaar. De activiteiten zijn
aangepast aan uw wensen en fysieke mogelijkheden. Het
gaat om zinvolle en gevarieerde bewegingsactiviteiten,
zoals gymnastiekoefeningen of spelvormen, waaraan veel
plezier wordt beleefd. MBvO is, juist op latere leeftijd, een
uitstekende manier om gezondheidsklachten te voorkomen en ook een manier om in contact te komen met leeftijdsgenoten. MBvO maakt gebruik van speciaal opgeleide
leerkrachten. Het doel is om met de bewegingsvormen
een zo lang mogelijk gezond, zelfstandig bestaan van de
deelnemers te bewerkstelligen. U kunt nog meedoen bij
de volgende cursussen: Ponderosa, ‘t Buurtnest en Dorpshuis de Quakel. In Ponderosa: gymnastiek op woensdag
van 11.15-12.15 uur. Dorpshuis de Quakel: gymnastiek op
woensdag van 10.00-11.00 uur. Buurtnest: gymnastiek in
Buurtnest op woensdag van 10.15-11.15 uur
mBvO Vitaal Bewegen
Bij Vita welzijn en advies op maandag van 14.00-15.00
uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT
te Uithoorn. Voor een tweede groep is momenteel een
wachtlijst, bij voldoende deelnemers kunnen we van start.
Kom meedoen! We werken aan balans, algehele doorstroming, spierversterking en conditie. Vitaal Bewegen
helpt spanningen te verminderen en je lichaam sterker te
maken. De oefeningen kunnen aangepast worden naar
wat u kunt. De contacten zijn goed, gezellig en gezond.
Deze cursus is voor dames en heren.
Voor wie?
55-plus gymnastiek en vitaal bewegen is voor mensen
vanaf 55 jaar. Omdat het tempo en de oefeningen door u
zelf worden bepaald, kan iedereen deelnemen.
Wat heeft u nodig?
Het enige wat u nodig heeft, is gemakkelijk zittende kleding waarin u zich goed kunt bewegen.
Voordelen van mBvO
• het verbetert uw fitheid
• leuke en gevarieerde oefeningen
• sociale activiteit
• deskundige, gediplomeerde begeleiding
• u kunt ook met gezondheidsklachten deelnemen
Voor meer informatie/ opgave kunt u bellen of mailen
naar: Bernadette Verhaar, tel. 0297–567209, b.verhaar@
vitawelzijnenadvies.nl

Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de
maandag van de maand (december niet) van 14.30 uur tot
16.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 17 december en 21 januari.
Maakt u hiervoor wel een afspraak, uiterlijk een week voor
de datum, tel. 0297-567209. Het Geheugenspreekuur is
een gezamenlijk initiatief van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en advies en MeerWaarde.

VERHUUR/GEBRUIK
BILDERDIJKHOF
Op enkele dagen/dagdelen, zoals in het weekend
, dinsdag, vrijdagmiddag, in de vakantiemaanden
juli en augustus of op enkele avonden door de
week kunt u bij wijksteunpunt Bilderdijkhof terecht
voor het gebruik van een ruimte. Dit kan een vaste
activiteit zijn en/of eenmalig. Bent u op zoek naar
ruimte voor uw activiteit/bijeenkomst enz. informeer
naar onze en uw mogelijkheden. Wijksteunpunt Bilderdijkhof bevindt zich in de buurt van woningen.
Helaas kunnen hierdoor geen activiteiten plaatsvinden in de zin van grote feesten en/of partijen met
muzikale omlijsting. Voor informatie kunt u terecht
bij Bernadette Verhaar tel. 0297 567 209.

ONTmOETINGSGROEP VOOR
VERGEETACHTIGEN HUN
mANTELZORGERS EN DE
ONTmOETINGSGROEP PLUS
Bij de Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun
mantelzorgers kunnen mensen met lichte tot matige vergeetachtigheid drie dagen in de week (maandag, woensdag en vrijdag) gebruik maken van een dagsociëteit waar
zij, in groepsverband, deelnemen aan allerlei activiteiten
die het geheugen prikkelen en stimuleren, zoals samen
de krant lezen, bewegen en andere creatieve bezigheden.
Het programma wordt uitgevoerd door een programmacoördinator, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. De
ontmoetingsgroep is een initiatief van Vita welzijn en advies en is bestemd voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers (partners, familieleden, buren, ook wel mantelzorgers
genoemd). Mantelzorgers nemen vaak een groot deel van
de zorg voor de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost
veel tijd en energie. Het project ondersteunt familieleden
om de zorg thuis langer vol te houden. De Plusgroep is
ontstaan door een samenwerking tussen Thuiszorgnet en
Vita welzijn en advies. De Ontmoetingsgroep Plus is een
dagactiviteit in groepsverband maar met een intensieve
begeleiding in samenhang met enige persoonlijke verzorging tijdens het dagprogramma. Voor ondersteuning in
de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) is een
gediplomeerde verzorgende aanwezig. De PLUS-groep
onderscheidt zich van de reguliere ontmoetingsgroep
door een minder intensief programma van de dagsociëteit, en wel met name op het gebied van bewegen zoals
wandelen. De groepsgrootte is kleiner. Voor informatie
over de ontmoetingsgroep kunt u contact opnemen met
de coördinator, Caroline Vrijbergen of activiteitenbegeleidster Monica van der Laan-Krayvanger. Zij zijn te bereiken
op maandag, woensdag en vrijdag op tel. 0297-533540.
Bij de bijeenkomsten van het Alzheimer Café in het Hoge
Heem is ook altijd één van ons aanwezig.

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59 te Uithoorn
ingang achterzijde (pleinkant)
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking met
dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan, aan alle 70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. De
keuringen in Uithoorn vinden plaats op de tweede maandag en 4de vrijdag van de maand. Voor afspraken kunt u
bellen naar 06-10444535 van maandag t/m vrijdag, van
20.00-22.00 uur en maandag, woensdag en zaterdag van
09.00-17.00 uur. Of via info@rijbewijskeuringsarts.nl

Het echtpaar Burkini is ruim veertig jaar gelukkig
getrouwd. De laatste paar jaar is mevrouw Burkini
echter sterk veranderd. Ze lijkt meer in zich zelf gekeerd en doet het huishouden met de Franse slag.
Zozeer zelfs dat ze steeds meer fouten maakt.
Langzamerhand heeft meneer Burkini het huishouden overgenomen. Mevrouw zorgt ook steeds
minder goed voor zich zelf. Het lijkt of ze het liefst
de hele dag in bed zou blijven liggen. Meneer Burkini probeert haar wat op te peppen maar dat lukt
niet. Hij wordt somber en moedeloos; hij herkent
zijn ‘oude’‘vrouw niet meer terug. Omdat hij zelf
ook een dagje ouder wordt, schiet de verzorging
van zijn vrouw er wel eens bij in. Soms vergeet hij
haar op tijd drinken te geven of krijgt ze dagenlang
alleen maar boterhammen met stroop. Het bed
en haar kleding verschonen gebeurt minder vaak,
zelfs als ze af en toe nachtelijke ‘ongelukjes’ heeft.
Meneer Burkini kan de zorg niet meer aan, hij is dodelijk vermoeid , voelt zich machteloos en merkt dat
hij steeds ongeduldiger tegen zijn vrouw wordt en
haar soms uit pure wanhoop een klap geeft.
Uit: Verborgen leed, Herkennen en signaleren van
ouderenmishandeling, Theo Royers en Maaike van
der Rijst.

OUDERENmISHANDELING/
ONTSPOORDE ZORG
Wanneer een oudere wordt geslagen en onder de blauwe
plekken zit, dan is mishandeling overduidelijk. Veel vaker
bevindt ouderenmishandeling zich echter in een grijs gebied, waarin niet altijd helder is wie pleger en wie slachtoffer is, of wanneer een normale relatie is overgegaan in
mishandeling. Vaak vindt ouderenmishandeling plaats in
zorgrelaties en kan dan gezien worden als ontspoorde
zorg: een mantelzorger overschrijdt dan onbedoeld de
grenzen van goede zorg. Dit kan komen door onmacht,
frustratie, onwetendheid of overbelasting. Helaas is er
soms ook sprake van moedwillige mishandeling: jarenlange uitbuiting of pesten zijn voorbeelden van gedrag
waarbij je moeilijk kunt uitgaan van de goede wil van de
‘pleger’.
Vormen van ouderenmishandeling
Bij de term ‘ouderenmishandeling’ denk je onwillekeurig
direct aan lichamelijke mishandeling. Er is echter een verscheidenheid aan vormen:
- Fysieke (lichamelijke) mishandeling: knijpen, duwen,
trekken, vastgrijpen, slaan, schoppen, schudden, verbranden, aan het haar sleuren, laten vallen, vastbinden,
onrechtmatig toedienen van medicijnen.
- Psychische mishandeling: schelden, pesten, intimideren, chanteren, dreigen, vernederen, infantiliseren, negeren, familiale en/of sociale contacten van de oudere
niet toelaten.
- Verwaarlozing: onvoldoende of niet-aangepaste voeding geven, niet voldoende (medische) zorg bieden.
Financieel en materieel misbruik: stelen van geld of eigendom, misbruik maken van goedgelovigheid, giften
eisen, onder valse voorwendselen toe-eigenen van
bezittingen, misbruik van volmachten, erfenisbejaging,
misbruik van persoonsgebonden budget (PGB).
Seksueel misbruik: ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, zich moeten uitkleden.
Schending van rechten: beperken van de vrijheid van
privacy, ongevraagd post lezen of achterhouden, iemand nooit alleen laten, de deur op slot, geen bezoek
toelaten.
Signalen
Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar de aanwezigheid van een of enkele
van deze signalen betekent niet altijd dat er sprake is van
mishandeling. Voorbeelden van signalen zijn:
- Betrokkenen geven onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen of
kneuzingen
- Oudere maakt een depressieve, angstige indruk
- Oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
- Oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten
- (Mantel)zorger toont zich onverschillig voor het wel en
wee van de oudere
- (Mantel)zorger vertoont verschijnselen van overbelasting;
- Betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur
te houden
- Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid
van arts of hulpverlener
- Er verdwijnen spullen en/of geld van de oudere
- Er ontstaan schulden of er is een toenemend aantal
schuldeisers
- Lege koelkast
Wat kunt u doen?
U kunt helpen ouderenmishandeling/ontspoorde zorg
te stoppen door de signalen op te pakken en in actie te
komen. Het Meldpunt Amstelland van Vita welzijn en advies kan u hierbij helpen. U kunt bij het meldpunt ook terecht voor informatie en advies. De melding kan door het
slachtoffer zelf, de dader of door hulpverleners, familie of
buren gedaan worden. Bel voor advies, consult en/of informatie met Meldpunt Amstelland, Vita welzijn en advies,
020-5430440, ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur of mail steunpuntouderenmishandeling@vitawelzijnenadvies.nl, www.
meldpuntamstelland.nl, Aandachtsfunctionaris Uithoorn;
Brigit Wennink, tel. 0297-532334, b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken of een museum te bezoeken? Vita
welzijn en advies is in Uithoorn een Maatjesproject
gestart voor ouderen. Het Maatjesproject richt zich
op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan een
(extra) contact met een maatje. Door verschillende
omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen van de partner,
kan de behoefte ontstaan aan een uitbreiding van
de sociale contacten. Op basis van gedeelde interesses worden deelnemer en maatje met elkaar in
contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen
verschillende activiteiten worden ondernomen die
beide personen prettig vinden om te doen. Dit kan
variëren van een kopje koffie drinken, het doen van
een spelletje, het bezoeken van een museum, het
maken van een wandeling tot het bijwonen van een
activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek tel. 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430
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Zwemvereniging De Amstel bereidt haar leden
voor op het schaatsen…
De Ronde Venen - Amstelleden weten als geen ander dat
het in ons waterrijke landje een
must is om je in het water te
kunnen redden. ‘s Zomers is
dat redelijk vanzelfsprekend,
maar ’s winters is het ijs wel ‘ns
wat minder dik dan we denken.
De afdeling diplomazwemmen

van Zwem- en polovereniging
De Amstel heeft daarom een
nieuw initiatief ontwikkeld. De
afgelopen 2 maandagavonden
hebben zij Wakzwemmen georganiseerd. Volledig gekleed,
ja echt volledig: compleet met
een gebreide muts! Ruim 20 diplomazwemmers hebben hier

heel enthousiast aan meegedaan. Eén en ander werd begeleid door een professioneel
instructeur en ondersteund
door het eigen senior-kader.
De tweede avond werd afgesloten met warme chocolademelk met speculaas en natuurlijk gevolgd door de diplomauitreiking. Een actie, die zeker
voor herhaling vatbaar is, niet
alleen omdat het een gezellige
onderbreking van het reguliere
trainen is, maar ook omdat het
levensreddend kan zijn. Voor
meer informatie over de Amstel kun je kijken op haar totaal
vernieuwde website: www.zpvde-amstel.nl. Er is nog ruimte
op de opleidingen voor zwemvaardigheid en snorkelen, terwijl ook de waterpolo- en wedstrijdzwemteams nog mensen
kunnen plaatsen.

Jos en Benjamin op dreef bij BVU

Elisabeth van den Berg
6. Greet & Henk Stolwijk

Uithoorn - Op maandag 19 november speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 2e ronde in de 2e
parencompetitie. Jos & Benjamin
raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Een prachtige score van
66% was niet alleen de hoogste score van de avond, het brengt hen direct op 1 in de A-lijn, nipt voor Gijs &
Nico. In de B-lijn maar liefst 3 paren
met een score boven de 60%. Greet
& Henk blijven nog wel op 1, maar

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met haar secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder tel.
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

voelen de warme adem van Tini &
Johan en Ineke & Elisabeth in hun
nek.
Uitslagen
A-lijn:
1. Jos van Leeuwen &
Benjamin Klooster
66,32%
2. Stenny &
Herman Limburg
59,38%
3. Corry Smit & Thea Stahl 57,64%
4. Gijs de Ruiter &
Nico van der Meer
54,86%

5. Marineke Lang &
Martin Kok54,51%
6. Andrew de Graaf &
Ton ter Linden
B-lijn:
1. Tini & Johan Lotgerink
2. Riki Spook & Hans Geels
en
Hennie & Sierk Goedemoed
4. Marijcke &
Gouke van der Wal
5. Ineke Hilliard &

53,47%
65,28%
60,42%
55,00%

54,58%
53,75%

Vrijbridgen bij ABC
Uithoorn - Donderdag 22 november was een ronde tussen de twee
competities in.
Men kan hier bekomen van de
spanning van de eerste ronde en
zich weer opladen voor de tweede
competitieronde. Tevens was er gelegenheid om de kampioenen van
de eerste cyclus in het zonnetje te
zetten en hun de welverdiende trofeeën te overhandigen.
In de A-lijn was dit het paar Ada
Groenewegen en Roelie v.d.Voorden
en in de B-lijn was dit het paar Bep
Soppe en Ria Wezenberg. . Het was
een volle bak, er werd aan 15 tafels
gebridged. Acht in de A-lijn en zeven in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 64,88 %.
Vorig jaar eindigde dit paar steeds
in de hoogste regionen, maar tot

nu toe waren zij wat bescheidener.
Tweede werd het echtpaar Ria en
Joop Smit met 61,90 %, Derde werd
het paar Corry Olijhoek en Nelly de
Ruiter met 61,90 %, dit paar is net
gepromoveerd en nu al gelijk de
derde plaats.
B-lijn.
Eerste werd het paar Frits Uleman
en Gerard Prager met 64,41 %, dit
paar is helaas gedegradeerd, maar
als zij zo door blijven spelen zijn zij
zo weer terug in de lijn waar zij horen, in de A-lijn.
Tweede werd het paar Riet bezuyen
en Wim Egbers met 57,05%, dit paar,
ook helaas gedegradeerd,
speelt heel goed in de B-lijn en wat
slechter in de A-lijn. Derde is het
paar Aja Bijsterbosch en John den
Haan met 56,88 %, Volgende week
wordt er weer een competitieronde gespeeld, de eerste ronde uit de
tweede cyclus.

Dammers geven glans
aan het jubileumjaar
De Kwakel - In december viert
damclub Kunst & Genoegen haar
85-jarig bestaan, onderdeel van de
viering is op zaterdagmiddag 15
december het donateursdamtoernooi in ‘t Fort De Kwakel. Daarnaast
gaan ook de damleden weer op de
staatsiefoto, een traditie die al vanaf 1932 dateert. Als voorproefje vierden K&G-ers afgelopen maandagavond al een feestje na de eclatante op Diemen. Op deze avond kwamen de 2e teams van De Kwakel en
Diemen tegenover elkaar te zitten.
Na een moeizame start, Jos Harte kwam een schijf achter, kwamen
de K&G-ers steeds beter te staan.
Gerrit vd Steeg behaalde een mooie
positionele zege en Jos Harte won
nog door een verrassende hielslag,
4-0. Nestor Leo Hoogervorst wilde
bij dit geweld niet achterblijven en
won een combinatierijke partij uiteindelijk met een mooie combina-

tie, 6-0. Kopman Wim Konst zette de
kroon op het werk, een doorbraak
naar de damlijn werd vakkundig in
winst omgezet, 8-0. Door deze zege
steeg het 2e team van K&G naar de
middenmoot van de 1e klasse. In de
hoofdklasse deed het 1e team van
K&G een stapje terug door in Den
Ilp met 2-6 te verliezen. De doorslaggevende partij was die van Piet
vd Poel, Piet overzag een winnende
voortzetting en moest daarna capituleren. Remises waren er voor Rene de Jong en Adrie Voorn, na ruim
twee jaar verloor Wim Keessen
weer eens voor de bond. Wim revancheerde zich in clubverband en
voert nu halverwege deze competitie de onderlinge ranglijst aan.
Top drie:
1 Wim Keessen
2 Adrie Voorn
3 Wim Kosnt

10 pnt
9 pnt
8 pnt

Competitie BVK
afgerond
De Kwakel - Met hooggespannen verwachtingen, met angst
en beven dan wel volkomen ontspannen, afhankelijk van de
stand op de ranglijst voor deze laatste speelavond van de 2e
parencyclus, togen de bridgers
van de BVK op donderdag 23 november naar Dorpshuis De Quakel. Die verschillende gemoedstoestanden werden natuurlijk ingegeven door de hoop op promotie of de vrees voor degradatie
en voor het zover was moesten er
nog 24 spellen gespeeld worden.
In de A lijn stond al weken vast
dat Nelly Vork en Andre Verhoef deze cyclus winnend zouden afsluiten en om hun suprematie te onderschrijven sloten zij ook deze slotavond winnend af met een belachelijk hoge score van 70,14%. Volgens Cor
was dit een seizoensrecord, maar
dat was toch net even teveel eer,
want dat record staat nog op
naam van Roel Knaap en Greet
de Jong, die de eerste avond in
de C lijn nog hoger hadden gescoord (70,42%). Niettemin natuurlijk toch een aardig percentage. Hun gemiddelde deze cyclus: 61,43%!!!!!!
Rita en Wim Ritzen werden met
57,29% 2e en Rees en Gerard van
der Post met 54,17% 3e en die
posities namen zij ook in de totaalstand in.
Onderin viel het doek voor Eefke Backers en Marianne Kamp
en Ineke Hilliard met Huib van
Geffen. In een grijs verleden beloofden Gerard en Agnes de Kuijer elkaar ooit eeuwige trouw en
dat onderstreepten zij nu ook bij
de BVK, want met hun respectievelijke partners Piet v.d. Poel en
Leny Heemskerk keerden ook zij
terug naar de B lijn. Die kunnen
toch blijkbaar echt geen avond
buiten elkaar.
B lijn
Was er in de A lijn sprake van
een onoverwinnelijk paar, ook in
de B lijn ontpopten Atie en Wan
Overwater zich tot een vergelijkbaar koppel. Op de 1e avond van
deze cyclus scoorden zij ‘slechts’

46,13%, daarna scoorden zij in 5
avonden achtereen niet meer lager dan 60%!! Zo ook dus deze
donderdagavond, die zij afsloten
met 63,02%. Dat bracht hun gemiddelde score op 59,03% en een
dikverdiende 1e plaats in de totaalstand.
Jos Bader en Cor Hendrix werden deze keer 2e met 58,07%,
terwijl de 3e plaats was weg gelegd voor Bep Verleun en Ria van
Zuijlen met 57,29%. Naast Atie
en Wan en Jos en Cor promoveren ook de echt- en bridgeparen
Streng (Jan en Janny) en van der
Knaap (Jan en Hennie). Ook hier
moesten 4 paren een stapje terug doen en wel Jannie en Nico
Koning, Trudy Fernhout-Thecla
Borggreven. Lous Bakker-Hans
Elias en Irene Egberts-Herman
Koperdraad.
Hun plaatsen in de B lijn worden
de volgende parencyclus ingenomen door de 4 promovendussen
uit de C lijn. Een van die 4 paren
trok ook de hoofdprijs op de laatste speeldag naar zich toe en wel
paar Ben Wahlen-Huub Zandvliet
met 62,92%. Dat paar kon promotie eigenlijk al niet meer ontgaan en zij eindigden in de totaalstand op de 2e plaats.
Jose Moller en Yvonne Koestal
kwamen na een kleine inzinking
in de afgelopen 2 weken sterk terug met een score van 57,08%,
goed voor de 2e plaats en Ria
Bullers en Ans Nieuwendijk noteerden hun 3e achtereenvolgende goede score, deze keer met
54,58% en een 3e plaats.
De 1e plaats in de totaalstand
met 57,81% gemiddeld was voor
Greet de Jong en Roel Knaap.
2e werden dus Ben en Huub en
de beide andere promotieplaatsen werden ingenomen door Riet
Koot-Wim Schijf en Susanne Ambagtsheer met Riet Wesselingh.
Hiermee zit de parencompetitie
er voorlopig even op en BVK vervolgt met 5 rondjes ‘ladderen’.
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Ontknoping doet stof
opwaaien bij BC De Legmeer

Sinterklaas voetbalcircuit
bij Legmeervogels
Uithoorn - Woensdag 21 november was het weer feest bij Legmeervogels. Er was een groot voetbalcircuit opgezet voor de F-jeugd en
de mini´s. Zo kon je er penalty’s nemen op keepers van de D junioren,
er waren slalomwedstrijden (met
de bal, en zonder ski´s), latje trappen en nog veel meer. Warm aangekleed en met veel zin en vooral
energie stonden de kinderen op het
veld, ondersteund door veel vrijwilligers onder wie veel oudere jeugdleden (erg positief).
De spelletje waren bijzaak, want …
zou de sint ook dit jaar weer Legmeervogels aandoen? Alle kinderen keken met een half oog naar
de bal, en met het andere oog goed
om zich heen. Was er al een sint
te zien of een pietje? Het wach-

ten werd beloond want zowel desint als vele Pieten kwamen het veld
op. Sint nam voor iedereen de tijd,
en de pieten gingen meevoetballen.
Het was erg gezellig en een enorme drukte op het veld. Hierna gingen ze met zijn allen naar binnen,
en na de nodige gekke capriolen
van de pieten kon sint plaatsnemen
op zijn eigen stoel op het podium. Er
was een mooi en lang gedicht voor
de F1 jongens, en ook andere teams
werden genoemd en diverse spelertjes naar voren gehaald.
Het werd warmer en warmer in de
gezellig aangeklede kantine en –
na optreden van de ‘jongleer’ Piet –
werd ieder spelertje ook nog verblijd
met een cadeau. Al met al was het
weer een topdag voor de jeugd bij
deze Legmeervogels.

Legmeervogels handbal
klopt nummer 2
Uithoorn - In Weesp moesten de
dames van Legmeervogels aantreden tegen de nummer 2 in de competitie We Have. Een jong en snel
team dat op slechts 1 punt van Legmeervogels stond en een team dat
dit seizoen kampioen moet worden.
Die druk hebben ze zichzelf opgelegd en dat zorgde dan ook voor
een spannende wedstrijd. Al in de
1e minuut wist de thuisploeg te scoren en waren de gasten gewaarschuwd. Maar door rustig te blijven
spelen en het verdedigend goed op
orde te hebben kon al snel de gellijkmaker genoteerd worden. Beide
teams scoorden nog een keer maar
toen was het 3x op rij Legmeervogels dat het net wist te vinden en
dus een 2-5 voorsprong nam. Deze stand bleef even gehandhaafd
en de thuisploeg besloot het over
een andere boeg te gooien, ze gingen wat feller spelen wat harder en
dichter op de aanval van Legmeervogels waardoor het moeilijker werd
om een goede aanval op te zetten.
Daarbij gingen de dames ook wat
slordiger spelen en We Have wist te
profiteren door gelijk te maken en
zelfs op voorsprong te komen. In die
fase was de thuisploeg door hun felheid dan ook iets scherper en in de
rust was het dan ook 8-7 in het voor
deel van de Weespernaren.

Rustiger
De 2e helft werd goed begonnen
door Legmeervogels, er was afgesproken wat rustiger te spelen en
net als in het begin te wachten op
de kansen en niet te veel gaan rennen. Dat pakte goed uit want al snel
werd de achterstand omgebogen
naar een voorsprong en was het
weer spannend.
De concentratie in de verdediging
was nu uitstekend maar ook aanvallend konden de gasten een aantal keer goed doorkomen. Dat werd
niet altijd reglementair afgestopt
wat een aantal strafworpen opleverde die benut werden en er een
voorsprong voor de koploper op het
scorebord kwam. Bij 11-13 was er al
een klein gaatje geslagen maar na
de 12-13 werd er niets meer weggegeven en stond de verdediging
en keepster geen doelpunten meer
toe. Aanvallend kwam Legmeervogels nog wel een aantal keer goed
door en dat leverde nog drie doelpunten op waardoor de eindstand
12-16 werd en het team de koppositie heeft verstevigd.
Volgende week de lastige uitwedstrijd in Amersfoort tegen Fulmen/
fidelitas, maar met dezelfde inzet
moet het mogelijk zijn om ook van
deze ploeg te winnen.

Spektakel bij JA1 Qui Vive
Uithoorn - Daar waar de 1e helft
tussen Qui Vive jongens A1 en
Victoria al spannend was en door
beide teams werd gestreden om
elke meter ontspon zich in de 2e
helft helemaal een mooi spektakelstuk.
Qui Vive kwam al in de 3e minuut op een 1-0 voorsprong. Victoria wilde direct na de start van
de wedstrijd het initiatief naar zich
toetrekken maar Jitte Lochtenberg zag bij een vrije slag Peter
Lauffer vrij komen en laatst genoemde tipte de harde slag mooi
binnen. Sein voor Victoria om het
gas nog verder open te draaien.
Dit resulteerde in 2 tegendoelpunten.
Ruststand 1-2 en een Qui Vive dat
veel moeite had met de opbouw
en het dynamische middenveld
van de tegenstander.
De 2e helft liet een heel ander
beeld zien. Qui Vive zette Victoria vanaf de eerste seconde onder druk. Mede hierdoor ontwikkelde zich een spannende strijd
met een op en neer volgend spel.

Met de 2-2 (rebound via Thijs de
Kruijf), 3-2 en de 3-3 als resultaat.
In deze fase van de wedstrijd vielen 2 minuten achter elkaar twee
gele kaarten. Eerst een voor Victoria en daarna een voor Qui Vive. Eerst 2 minuten de mannen uit
De Kwakel in een man-meer-situatie, even 10 tegen 10 en daarna
Victoria met een man meer op het
veld. Precies in deze fase scoorde
Qui Vive via goed doorzetten van
Jochem Kolenberg en een attente Pim Isaacs de 4-3. Een mokerslag voor het team uit Rotterdam.
De 5-3 viel uit een strafcorner van
Jitte Lochtenberg.
Gelukkig voor het publiek perste Victoria er een alles-of-niets
offensief uit. De 5-4 viel uit een
mooie cornervariant waar de Qui
Vive defensie zich liet verrassen.
Resteerde zich nog 5 zeer spannende minuten maar daarin hield
Jelle Draper met de hulp van zijn
teamgenoten zijn doel schoon en
bleven de 3 punten in Uithoorn.
Komende zaterdag de laatste
wedstrijd voor de winterstop. Uit
tegen koploper Naarden.

Uithoorn - De finaleavond van een
bridgeronde is vaak een hectisch
gebeuren en zo ook nu bij Bridgecub De Legmeer!
De C-lijn was de plek waar het allemaal gebeurde. Paar nummer 1
was buiten kijf, Lidy Krug & Ada
van Maarseveen scoorden de gehele ronde inclusief deze avond al
torenhoog en eindigden ver vooruit met een totaal van 56,15%. Marjan & Jan Wille hadden daarentegen
een slechte avond, maar voldoende verzamelde marge bracht hen
toch op promotieplaats twee met
52,91%. Alle hulde voor Lous Bakker
& Debora van Zantwijk die als derde
overgaan met 51,54% en daarmee
een horde achtervolgers net voorbleven. Daaronder een sterk staaltje van Adrie & Ko Bijlsma die de zo
felbegeerde vierde plek met een net
voldoende totaal van 51,34% veroverden. De anderen bleven, toen
een dag later het stof neer gedwarreld was, steken op respectievelijk
51,31 / 51,20 en 51,05%!
In de B-lijn sloten Renske & Kees
Visser en Marianne & Huub Kamp
de ronde in stijl af met een derde
en vierde plaats wat ze als eerste en
tweede laat promoveren met 54,68

en 54,21%. Op nummer drie kwamen Wouda Roos & Gijs de Ruiter
met 53,89% terecht en die zijn dus
weer terug van weggeweest in de
A-lijn.
To van der Meer & Ans Voogel
smaakten het genoegen om in deze
zitting nu eens de beste te zijn met
60,42% en ook Nel & Adriaan Koeleman kwamen in de ‘line of honour’
als tweede met 56,60%.
Het sterkste paar van de club was
deze avond in de A-lijn Lijnie Timmer & Rita Vromen met 59,03%,
maar de besten van de eerste ronde waren hier niet verrassend Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister, die in
totaal vijf speelavonden 57,31% gemiddeld verzamelden.
Tweede totaal werden Joop van
Delft & Frans Kaandorp met 57,03%
en Lijnie Timmer & Rita Vromen
bereikten met hun jump van deze
avond de bronzen plek met 54,17%.
Voor André van Herel & Cora de
Vroom was de 57,64% op twee van
deze avond niet genoeg voor een
plaats op het podium en voor Hans
& Sonja Selman reikte de knappe
57,29% als derde ook niet ver genoeg.

Zaalvoetbal

Topper eindigt voor
Legmeervogels 1 in gelijkspel
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 23
november stond voor Legmeervogels een heuse topper op het programma. Legmeervogels mocht als
nummer 3 aantreden tegen de nummer 1 MGT-WBV. Legmeervogels
zou bij winst MGT-WBV van de 1e
plaats kunnen stoten. Met een voltallige selectie, op de geblesseerden
Mels Bos, Sjors de Hollander en Patrick Brouwer na, kon geprobeerd
worden deze klus te gaan klaren. Al
snel bleek dat dit geen gemakkelijke klus ging worden. MGT-WBV is
een goed voetballende ploeg met
spelers die veel van positie wisselen. Het begin van de 1e helft wisten
zij een aantal keer gevaarlijk door te
komen, maar invaller Bob van Weerdenburg stond prima te keepen.
Na deze beginfase begon Legmeervogels wat meer het initiatief
te nemen, waardoor een licht veldoverwicht ontstond. Dat leidde tot
een aantal mooi uitgespeelde kansen, maar de keeper van MGT-WBV
bleek een moeilijk te nemen horde
deze avond. Daarnaast zat het geluk
niet mee met schoten die maar net
voorlangs gingen. Legmeervogels
bleef druk zetten, en dat resulteerde in een fantastische aanval over
verschillende schijven, met strakke
passing en één keer raken, waarbij Tim Mollers op fantastische wijze werd vrijgespeeld voor de keeper.
Zijn inzet had een beter lot verdiend,
maar de keeper wist de bal geweldig te pareren. Daarna een schitterende actie van Coen van Weerdenburg, die met 360 graden wist weg
te draaien van zijn tegenstander,
waardoor hij oog in oog kwam met
de keeper, maar zijn stift maar net
via de keeper en lat over het doel
zag verdwijnen.
Oppassen
Toch bleef het verdedigend ook oppassen geblazen, want MGT-WBV
werd in deze fase een aantal keer
gevaarlijk. Gelukkig voor Legmeervogels raakte een inzet van MGTWBV de paal, en was het Bob van
Weerdenburg die zijn doel knap
wist schoon te houden. Verdedigend
stond het zoals altijd goed, waarbij
met compact verdedigen verder bijna geen kans werd weggegeven.
Aan de andere kant had Legmeervogels, bij een tegenaanval over
rechts in de 22e min, het geluk niet
aan haar zijde. Deze snelle uitbraak
kwam terecht bij Stefan van Pierre, die met een strak en hard schot
zijn inzet op de paal zag belanden.
Daardoor werd deze aantrekkelijke
1e helft dan ook beëindigd met een
verrassende 0-0 ruststand.
De 2e helft was wederom een aantrekkelijk schouwspel te zien, met
twee ploegen die redelijk aan elkaar
gewaagd waren. Er was voetbal van
een hoog niveau te zien, met snelle combinaties, positiewisselingen
en mooie aanvallen. Legmeervogels
nam in het begin van deze 2e helft
wat meer het initiatief, maar kreeg
het na 10 minuten spelen in deze 2e
helft wat lastiger. MGT-WBV begon
wat meer druk te zetten, waardoor
Legmeervogels de grip een beetje
kwijt was. Dit had mede te maken
met het gemopper van een aantal
spelers over het wisselbeleid. Als je
in zo’n belangrijke wedstrijd resultaat wil behalen, dan zal je als speler
soms moeten accepteren dat er bepaalde wissels plaatsvinden.

Onnodig
Het was Patrick Woerdeman, die in
de 14e min net vers in het veld was
gekomen, een onnodige overtreding
beging, waardoor Legmeervogels
in een 4 tegen 3 situatie kwam te
staan. Op dit niveau, zeker ook als je
tegen de nummer 1 speelt, wordt dit
genadeloos afgestraft. Legmeervogels kwam dan ook onverdiend op
een 0-1 achterstand in de 14e min.
Maar na deze goal rechtte Legmeervogels de rug. Het was mooi om te
zien hoe rustig Legmeervogels bleef
en het initiatief weer overnam. De
druk werd opgevoerd en de tegenstander werd vastgezet op eigen
helft. Dat leidde tot veel kansen. Het
geluk zat daarbij wederom niet mee.
Bij een fantastische solo van Ibrahim el Ahmadi vanaf eigen helft, die
erg sterk speelde deze avond, werd
zijn schot fantastisch door de keeper uit de rechter kruising gewerkt.
Ibrahim wist bij veel acties zijn tegenstanders voorbij te lopen alsof
ze er niet stonden. Daarnaast kwam
een speler voor het doel een aantal keer een teenlengte te kort, om
de strakke voorzetten vanaf links en
rechts binnen te werken.
De tijd begon te dringen en Legmeervogels voerde de druk steeds
meer op. Een doelpunt was zeker
verdiend geweest, maar met hangen en wurgen wist MGT-WBV een
tegentreffer te voorkomen. Maar
uiteindelijk kwam er toch loon naar
werken. Bij een uitbal op links op
de helft van MGT-WBV, die aan het
protesteren waren over deze uitbal,
was het Jordi van Gelderen die zeer
alert was. Hij nam direct deze uitbal
en zag goed dat Stefan van Pierre
op rechts opkwam. Met een strakke pass werd Stefan van Pierre ingespeeld, die niet nadacht en snoeihard uithaalde. Deze fantastische
knal verdween onhoudbaar voor de
keeper hard en laag in de rechterhoek. Spelers en begeleiding op de
bank en de toeschouwers op de tribune veerden op van blijdschap.
Deze gelijkmaker in de laatste minuut was zeer verdiend, want het
was Legmeervogels dat toch grotendeels lichtelijk de overhand heeft
gehad deze wedstrijd.
Daarna probeerde Legmeervogels
nog te gaan voor de winnende treffer, maar helaas was de tijd te kort
om een overwinning uit het vuur te
slepen. Al met al een zeer terechte uitslag, waarbij een overwinning
er zeker in had gezeten voor Legmeervogels. Maar het publiek was
de grote winnaar deze avond, die
een zeer hoogstaande pot zaalvoetbal voorgeschoteld kregen.
Door dit gelijke spel blijft Legmeervogels op de 3e plaats staan, met
nog steeds 1 punt achterstand op
de nieuwe nummer 2 MGT-WBV,
en nu 3 punten achter op de nieuwe nummer 1 AC Kingdom. Legmeervogels ziet wel haar achtervolgers steeds dichterbij komen. Vrone 2 staat nu op gelijke hoogte met
Legmeervogels, en Allen Weerbaar
komt ook erg dichtbij. Allemaal erg
spannend dus bovenin deze Hoofdklasse B.
Aanstaande vrijdag wederom een
pittige wedstrijd voor Legmeervogels.
Het is Allen Weerbaar dat op bezoek
komt in sporthal de Scheg in Uithoorn. Aanvang van de wedstrijd is
om 21.05 uur.

Team Paddington schaatst
voor kunstnier
Uithoorn - Ook dit jaar schaatst
Bart van Iterson uit Uithoorn weer
mee met de IJsstrijd. Dit jaar staat
het wijkhoofd Zijdelwaard van de
Nierstichtingcollecte er niet alleen
voor. Samen met zijn kinderen vormt
Bart Team Paddington. Ze proberen van 1–15 december 2012 zoveel
mogelijk geld bij elkaar te schaatsen
voor de Nierstichting. De IJsstrijd is
een fantastisch schaatsevenement.
De opbrengst komt geheel ten goede aan noodzakelijk onderzoek om
de draagbare kunstnier mogelijk
te maken voor nierpatiënten. Roos
(12 jaar) en Lasse (9 jaar) schaatsen sinds vorig jaar met veel plezier

bij Schaatsclub Amstelland. Zij zien
ook het belang van een draagbare kunstnier in en schaatsen daarom graag met hun vader mee met
de IJsstrijd.
Team Paddington heeft als doel
gesteld om maar liefst 200 km te
schaatsen en zo vanuit Uithoorn
1000 euro te kunnen bijdragen. Voor
meer informatie en sponsoring zie:
www.ijsstrijd.nl/teams/team-paddington. Renault Nieuwendijk Uithoorn, Installatiebedrijf H.Blom&zn,
Tandarts Bosboom en de Amsterdamse Hengelsport Vereniging hebben al aangegeven Team Paddington te sponsoren. Helpt u ook mee?

KDO selectiegymnastiek
presteert prima
De Kwakel - Zaterdag 24 november was het weer tijd voor de selectieturnsters van KDO afdeling gymnastiek om zich te meten met de
meisjes van de andere verenigingen in de streek, ODI, Kwiek en Zevensprong. KDO was zelf gastvrouw
van deze eerste wedstrijd van een
serie van drie. Deze dag werd in de
KDO hal geturnd op ongelijke brug,
lange mat en werd gesprongen op
de kast of verhoogd vlak met trampoline.
De jongste meisjes mochten van
start gaan. KDO heeft twee meisjes in niveau 13. Echt zenuwachtig waren ze niet. Ze begonnen met
sprong, een halve draai om de lengte-as tot buikligging. Die sprong
hebben ze pas kort onder de knie
en kan nog wat strakker.
Djoeke Lek turnde een prima brugoefening, mooi gestrekte benen.
Femke van Huizen had bij de borstwaartsom een handje nodig. Het
best waren beiden op de lange mat
waar ze mooi een 8,6 en een 8,2
scoorden. Uiteindelijk kreeg Djoeke net geen medaille. Zij werd 5e
met 8,2 gemiddeld. Femke werd 15e
met 7,7.
Goud en zilver voor
Melissa en Isabella
Dat er in niveau 12 heel goed geturnd ging worden, was van te voren
bekend door de resultaten van vorig seizoen. Dat bleek achteraf ook
zo te zijn, want van de 13 meiden
zouden er 8 boven de 8,9 gemiddeld
scoren! Lastig om hier bij de allerbeste turnsters te horen.
De 7 meiden van KDO zijn ervoor
gegaan. Samantha Geres weigerde
een paar keer met inspringen bij de
kast, maakte de overslag uiteindelijk
een beetje krom, maar toch zonder
hulpverlenen. Bij brug lukte de afsprong juist prima. Daar haar hoogste cijfer een 8,5. Marwa Haroun
mist bij sprong nog het zweven naar
en vooral vanaf de kast, maar maakte dat goed bij de lange mat met een
8,8. Chinouk Zeeman is nieuw bij de

KDO selectiegroep. Zij heeft een
hoog niveau, maar had wat pech
bij de brug, waar ze met haar voet
net naast de legger gleed tijdens de
spreidzolen ondersprong, wat ‘maar’
een 9,0 opleverde. Bij de handstand
overslag over de kast was haar 9
het hoogste cijfer van allemaal, wat
komt door haar hoge aanzweef naar
de kast toe. Luca Hogenboom turnde heel netjes, 3 keer een 8, met 8,9
op brug. Daar turnde ze de onderdelen heel soepel achter elkaar met
mooie hoge afsprong. Het ziet er allemaal gedegen uit, maar is net niet
spectaculair.
Ongelijk
Jette Zuijderduin was in vorm op
de ongelijke brug. Met haar supergestrekte benen en hoge opzwaai
bij de buikdraai haalde ze een 9,7.
Op lange mat haalde ze met een
prima handstanddoorrol gevolgd
door losse rol een 8,8. Net als Isabella van der Knaap. Die hier juist
goed kaatste na de arabier. Isabella had met haar 9,8 het hoogste cijfer op de brug te pakken. Haar hoge
zwaaien zijn boven horizontaal. Ook
Melissa Misseijer zwaait zo hoog en
kreeg een 9,7. Melissa stal de show
met haar bijna perfecte lange matoefening, goede kaats, mooie doorgestrekte handstanddoorrol, hoge
loopsprongen met grote beenspreiding en alles supergestrekt. Zonder
bonuspunten haalde zij hier veruit
het hoogste cijfer, een 9,5.
Door deze laatste score werd Melissa 1e met een gemiddelde van
9,3. Isabella gedeeld 2e met 9,1. Jette werd 4e met 9,0, Chinouk 8e met
8,9. Wat scheelde dat allemaal weinig. Luca, Marwa en Samantha werden 11e, 12e en 13e met 8,4, 8,2 en
7,9 gemiddeld.
Aan het eind werd de jury bestaande uit Peter Vos, Anita v.d. Poel en
Joke Putker bedankt met een mooie
bos bloemen en het publiek voor
de steun aan de meiden. Volgende
wedstrijd is bij Zevensprong in Zevenhoven op 2 februari.
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CSW E8M wint bekerwedstrijd tegen Breukelen

Biljart De Merel 1 slaat
slag in de tweede divisie

Wilnis - Afgelopen zaterdagochtend 24 november speelden de
voetbalmeiden van CSW E8M uit tegen de jongens van Breukelen FC
E7. Deze keer werd, inmiddels na 3
gewonnen competitie wedstrijden,
een mooie overwinning op de jongens van Breukelen behaald.
In de eerste helft namen de meiden
gelijk het overwicht. Al snel was het
Cato die het eerste doelpunt scoorde door hem keihard in te knallen. De tegenstander gaf niet op,
en maakte heel snel de gelijkmaker. De rest van de eerste helft bleef
E8M aanvallen, met veel kansen op
doelpunten, waarbij Gitta 2-1 scoorde , en vervolgens Noah 3-1 toen de
scheidsrechter floot voor het einde
van de eerste helft.
Na een goed gesprek met coach
Rodger tijdens de rust gingen de

De Ronde Venen - In speelweek 14
was De Merel/Heerenlux 1 de grote
winnaar door naaste concurrent De
Paddestoel 1 met 9-0 genadeloos
af te straffen. Deze grote overwinning was mede te danken aan Bert
Fokker (zie foto) die met een serie
van 17 caramboles de procentueel
hoogste serie van de week maakte.
Paul Schuurman was voor DIO de
grote man met de kortste partij van
de week in 15 beurten.

meiden de 2e helft gelijk in de aanval met goed resultaat. Via een
mooie voorzet van Cato scoorde
Gitta 4-1. Rhowy wist op rechts een
aantal keren goed door te breken,
met een paar mooie schoten op het
doel en diverse voorzetten. Vervolgens schoot Zara helemaal vanuit
achter het veld het doel in waardoor
de stand 5-1 werd. Toen kwamen de
meiden helemaal los.
De jongens kwamen af en toe nog
terug, maar CSW had ook nog Anne, die alle jongens achterin de baas
was en de bal steeds weer naar voren wist te krijgen en Quinty die
rechtsachter alle ballen wist te heroveren. Isa, de keepster, heeft met 2
mooie reddingen weten te voorkomen dat de jongens nog een doelpunt maakten. De eindstand bleef
hierdoor 5-1.

Acropieten staan paraat
voor GVM’79
Mijdrecht - De sportieve gymnasten en turners van Gymnastiek Vereniging Mijdrecht (GVM’79) hebben
goede connecties met sint & piet.
Zo is de groep Acropieten ontstaan.
Deze lenige hulppieten zijn in te huren voor een vriendelijke prijs ten
bate van de clubkas.
De gymvereniging wil namelijk geld
bijeenbrengen voor nieuwe toestellen en om de kinderen extra te
kunnen laten trainen in de turnhal.
Naast sponsoring die welkom is,
hebben de acrobaten deze origine-

le manier van fondsenwerving bedacht om de inkomsten uit contributie mee aan te vullen.
GVM’79 telt zo’n 150 leden die elke
week actief zijn. Jongens en meisjes
kunnen al vanaf 3 jaar oud de basisbewegingen van het turnen leren.
Spelenderwijs wordt duidelijk wat
ze leuk vinden en kunnen ze kiezen
voor de turnselectie of voor acrogymnastiek.
De kinderen krijgen professionele
begeleiding van o.a. Esther de Vries,
fysiotherapeut en oud-Nederlands
kampioen in 2003 en 2004.

1e divisie:
De Paddestoel 2 bond met 7-2 De
Merel/Heerenlux 4 aan de zegekar.
Jim van Zwieten, Cock Verver en
Robert Daalhuizen hielden de punten In eigen huis. Jeroen Vis voorkwam een totale nederlaag door
Pim de Jager te verslaan. Bob’s
Bar won enigszins verrassend met
5-4 van De Springbok 1. Erik Spiering en Daniel de Bruin zorgden
voor de “vijfpunter” van Bob’s Bar.
Hans van Eijk en Willem Holla namen vier punten mee naar De Hoef.
De Schans verloor nipt met 4-5 van
De Kuiper/van Wijk. Dirk van Yperen en Ton Brantsema waren de
winnaars voor De Schans. Kees de
Zwart en Nico Koster zorgden voor
de Wilnisse punten. De Merel/Heerenlux 3 was met 7-2 een maatje te
groot voor ASM Mijdrecht 4. Wim
Berkelaar, Cor van Wijk en Hans Levy waren veel te sterk voor hun tegenstanders. Willem van der Graaf
redde de eer voor ASM Mijdrecht 4.

ASM Mijdrecht 3 was met 4-5 lastig voor DIO. Paul Schuurman etaleerde zijn klasse tegen Roy Leemreize en noteerde een moyenne van
9,333. Eric Brandsteder had maar 21
beurten nodig tegen Thijs Pieterse.
Ramon Alblas en Peter van der Ham
wonnen in weinig beurten van Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn.
2e divisie:
ASM Mijdrecht 1 verpletterde De
Paddestoel 3 met 9-0. Rene Hoogenboom, Cor Ultee, Gerrie Hölzken en Leo Persoon wonnen van de
Mijdrechtenaren. De Merel/Heerenlux 2 verloor nipt met 4-5 van ASM
Mijdrecht 2. De spannendste partij was tussen Dorus van der Meer
en Hendrik Versluis. Dorus won
met slechts één carambole verschil. Cens 1 was met 9-0 duidelijk
te sterk voor De Kromme Mijdrecht.
Joop Luthart, Evert Driehuis, Vincent
Roeleveld en Sander Pater hadden
geen kind aan hun tegenstanders.
De Springbok 2 was met 2-7 kansloos tegen Stieva Aalsmeer. Derk
Bunders, Ron de Beer en Lucia Burger namen de punten mee naar Wilnis. Jan Felix redde de eer voor zijn
team.
De Merel/Heerenlux 1 verstevigde
zijn koppositie met 9-0 tegen naaste concurrent De Paddestoel 1. Bert
Fokker, Kees Griffioen, Walter van
Kouwen en Eric Aarsman waren
oppermachtig tegen een falend De
Paddestoel 1.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Korfballers De Vinken A1
te sterk voor TOP A3
Vinkeveen - Voor de korfballers van De Vinken A1 stond afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen
TOP/Wereldtickets A3 op het programma, De Vinken A1 begon sterk
en overrompelde de tegenstander compleet. De eerste score voor
de equipe van makelaardij Witte
was van Mark de Haan 1-0. Pascal
Hoogeboom bracht met een kansje de stand op 2-0. TOP/wereldtickets had weinig in te brengen tegen het felle en fanatieke spel van
De Vinken. De Vinkeveners jaagden

ook een doelpunt op. De bekeken
spelende Danielle Gijsen kon met
een paar kansjes rond de paalzone
de stand naar 6-1 tillen.
Het kan bijna niet meer fout gaan
voor de Vinkeveense formatie van
de trainer-coaches Ellen Stokhof en
Marcel st Nicolaas. Zeker niet toen
Robin van der Vliet haar tweede
doelpunt van de dag maakte via een
afstandsschot: 8-1. De ruststand
zou op 9-3 komen omdat Jelle Mul
nog een afstandsschot raak knalde.
Na de rust kwam de Witte-equipe

De Ronde Venen - Op 20 november werd de voorlaatste zitting van
de tweede competitieronde gespeeld. In de A, met twaalf paren,
eindigde het paar Renske Visser/
Francis Terra als eerste met 58.33%.
Het combipaar Tini Geling en Jessie Piekaar volgden als tweede met
55%. Ted Brand en Alice Oostendorp
komen weer in opmars en eindigden als derde met 52.92%. Dan de
competitie: Dankzij een voortreffelijke invalster (Tini Geling) heeft het
paar Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar hun eerste plek weer veroverd.
De dames Kitty van Beem/Agnes de
Kuijer zijn nu tweede, met een gering verschil op paar één, en kunnen volgende week alsnog de eerste plaats verwerven. Dit geldt ook
voor paar nummer drie, Kokkie van
den Kerkhoven en Corrie Smit. Zij
moeten echter ietsje harder werken,
het verschil is niet onoverbrugbaar
lijkt me. De paren Froukje Kraaij/
Anneke van der Zeeuw, Gertrude Doodkorte/Floor Janssen, Reina Slijkoord/Rita Vromen en Ploon

Roelofsma/Marja Slinger drijven
volgens insiders onherroepelijk af
naar het zwarte, Bermuda, gat van
de B. U moet wel gigantisch scoren
wil het onheil nog te keren zijn. In
de B, ook met twaalf paren, zetten
Wil Blansert en Ineke Hilliard een
pracht resultaat neer, 63.33%, en
werden daarmee eerste. Als tweede volgde het paar Ciska Goudsmit/
Trudy Fernhout met 58.33%.Trees Ellerbroek en Mita Maas lieten zich
ook niet onbetuigd en werden met
57.92% derde. Dan de competitie:
Eerste blijven José Möller en Ank
Reems. Het paar Ciska Goudsmit/
Trudy Fernhout behield hun standvastige koers en staan nu tweede,
met 1% verschil volgen Wil Blansert en Ineke Hilliard als derde. Het
lijkt erop dat deze drie paren, met in
hun kielzog Vera van Wessem en Elly van Brakel, afstevenen op de Victoriawatervallen van de A.
Volgende week voor u allen (A en
B lijn) de eindsprint, dan zal blijken
wie uiteindelijk eerste in de A wordt
en wie de A bereikt.

Mijdrechts team de winnaar

Stoelhonkbaltoernooi Spel
en Sport heel sportief

De Vinken afgedroogd

de tegenstanders flink op en dat resulteerde in veel balwinst. Het tweede aanvalsvak had het aanvallend
wat moeilijker maar kwam uiteindelijk toch tot scoren door een afstandsschot van aanvoerder Jelle
Mul. TOP/Wereldtickets kon iets terug doen in de score: 3-1 maar De
Vinken bleef goed uitverdedigen en
dat leverde bij de middenlijn balwinst op. Pascal Hoogeboom onderschepte de bal en leverde een goeie
pass af op de vrijstaande Robin van
der Vliet: 4-1. De thuisploeg liet leuk
korfbal zien, er waren diverse mooie
acties en dat leverde zo nu en dan

wat minder sterk uit de startblokken en TOP/Wereldtickets greep
voorzichtig de kans om iets terug te
doen: 9-4. De Vinken pikte al snel de
draad weer op en zette verschillende
gevaarlijke aanvallen op. Een mooie
actie van Mark de Haan ging doeltreffend raak en er volgden nog vele andere leuke kansen. Met dit spel
kan De Vinken A1 misschien wel
van betekenis zijn voor de bovenste
plekken op de ranglijst. In de laatste
tien minuten kon de thuisploeg nog
verder uitlopen via treffers van Danielle Gijsen, Robin van der Vliet en
Mark de Haan: eindstand 15-7.

Vinkeveen - Tegen het nog puntloze Achilles uit Den Haag kon het
eerste korfbal-achttal van De Vinken geen vuist maken. Een magere
eerste helft werd gevolgd door een
niet veel betere tweede speelperiode. Achilles kon met een ruime 1020 overwinning terug naar de residentie.
Trainer-coach Johan Kroon moest
vorige week flink in de reserves tasten. Gerwin Hazeleger speelde weer
op de plek van de langdurig geblesseerde Peter Koeleman en Emese
Kroon verving de eveneens nog niet
herstelde Mariska Meulstee. Rogier
Schoenmaker stond in de basis op
de plaats van Peter Kooijman. Samen met Rudy Oussoren, Melanie
en Emese Kroon begon Schoenmaker in de aanval. De Vinkendefensie werd gevormd door Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Gerwin Hazeleger en Kelvin Hoogeboom.
Drie fraaie afstandstreffers van
Emese Kroon, Rudy Oussoren en
Kelvin Hoogeboom gaven het ABNAMRO-team een uitstekende ouverture. Daarna echter was de Vinkeveense scoringskoek bijna he-

lemaal op. Achilles herpakte zich,
ging erop en erover en ondanks een
tweede treffer van Rudy Oussoren
was het met de rust 4-7 voor de Hagenaars.
Krachteloos
Direct na rust mocht Kelvin
Hoogeboom een door Hazeleger
meegekregen strafworp verzilveren. Het mocht niet veel baten. De
bezoekers kwamen lekker op dreef
en pas op 5-12 kon Melanie Kroon
weer iets terugdoen. De rest van
de wedstrijd liep de Vinkeveense
hoofdmacht achter de feiten aan.
Tegenover elk Vinkendoelpunt liet
Achilles er twee noteren, waardoor
de eindstand een ontnuchterende
10-20 werd.
De resterende Vinkentreffers waren
van Kelvin Hoogeboom (2x), Gerwin
Hazeleger en Emese Kroon.
Deze week krijgt De Vinken de kans
om zich te revancheren. Op bezoek
bij het mede onderaan staande en
nog volledig puntloze ZKC is het
van belang om punten te pakken
om niet al direct in de degradatiezone verzeild te raken.

De Ronde Venen - Acht teams uit
IJmuiden, Velsen, Uithoorn en De
Ronde Venen speelden eind november in de Argonkantine om de
Kees van Ankerentrofee van Spel en
Sport.
Het toernooi begon om 10.00 uur
met koffie met wat lekkers. Daarna werd een aantal wedstrijden gespeeld. Het leek soms of Ajax en
Feyenoord aan het spelen waren maar zonder geschreeuw, gevloek
en geschop -, er werd gejuicht, gelachen en gebruld.
Na de lunch, waarbij de teams elkaar beter leerden kennen, speelden de deelnemers met nieuwe
kracht weer spannende wedstrijden.

Dit toernooi is mogelijk door de inzet van vrijwilligers van SV Argon en
van Spel en Sport en door de sponsoring van Reurings Onroerend
Goed uit De Ronde Venen, waardoor de spelers voorzien konden
worden van koffie met wat lekkers,
een lunch en een drankje. Ook volgend jaar sponsort Reurings Onroerend Goed het toernooi.
Na een zeer sportieve en gezellige
wedstrijddag kreeg elke deelnemer
en vrijwilliger een herinneringscertificaat en reikte Kees van Ankeren,
oud-voorzitter van Spel en Sport de
wisselbeker uit aan de winnaar, de
Stee-inners, een team van Spel en
Sport, dat elke week speelt

Overwinning voor meiden E1
Legmeervogels
Wilnis - Zaterdag 24 november was er weer een
wedstrijd om de beker. Dit keer speelden de meiden
van Legmeervogels tegen SVIJ ME1 uit IJmuiden en
beide teams hadden er zin in. Alle thermokleding was
uit de kast gehaald want het was mistig en koud, ca.
2 graden.
Ook de ouders langs de lijn stonden te bevriezen.
Maar deze meiden waren goed wakker, al gauw gingen ze in de aanval. Tatum kreeg de eerste kans en
schoot op het doel… maar mist net.
Vervolgens kreeg Ilse een kans maar de keeper van
de tegenpartij was ook goed. Na diverse gemiste of

tegengehouden schoten op het doel van de Legmeermeiden, lukt het Kim uiteindelijk toch om een
doelpunt te scoren. Tussenstand bij rust 1-0. Ook de
tweede helft hadden de Legmeervogels-meiden het
meeste balbezit en hebben ze diverse keren op doel
geschoten.
Uiteindelijk lukt het Tatum om de 2-0 te scoren. Meiden goed verdedigd! De meiden SVIJ zijn niet in de
buurt van het doel van Legmeervogels geweest.
Britte-Marit, Charlotte, Chimene, Debbie, Ilse, Kim,
Nicky, Lotus, Tatum en Donna, top gedaan meiden!

