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DEZE WEEK:

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Reanimatie team
Reactie lezers
Leden UWTC
in ‘t zonnetje

Kunstwerken van klein tot groot
www.kunstuitleen-timeless.nl

KORT NIEUWS:

Kerstverkoop
Uithoorn - Het Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel
houdt zaterdag 8 december een
kerstmarkt met verkoop van verschillende soorten handwerk. Er
zijn heel veel leuke en vrolijke
kerstartikelen, maar ook koffie,
thee of limonade met een cupcake voor maar één euro! Verkoop vindt plaats in de Schutse aan de Merodelaan 1, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard,
van 11.00 tot 15.00 uur. Tijdens
deze kerstmarkt heeft afdeling
Jeugd en Jongeren van Het Rode Kruis vanaf 11.00 uur een Serious Request actie. Deelnemers
houden een sponsorloop in en
rond het winkelcentrum Zijdelwaard. Zij laten zich sponsoren
per rondje van 1km, begin- en
eindpunt is De Schutse.

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

9.99

*

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

IDYLLISCH WONEN

‘Winterkamp’ op
begraafplaats Zijdelveld

Zijdelmeer heeft weer een
open waterverbinding
Uithoorn - Na twintig jaar een afgesloten meer te zijn geweest, is in
opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) afgelopen
vrijdag een begin gemaakt met het
verwijderen van de waterschotten
bij de brug aan de Korte Boterdijk.
Later gebeurt dit ook bij de onderdoorgang aan de Watsonweg. Wethouder Ria Zijlstra (Milieu) gaf samen met AGV-bestuurslid Gerard
Korrel en raadslid Sjaak Verhaar
(Gemeentebelangen) de aanzet tot
het verwijderen van het waterschot.
Vervolgens werden de ongeveer 3
meter lange houten planken die samen het waterschot vormen, met
een rijdende kraan een voor een uit
de waterbodem bij de brug getrokken. Een en ander gebeurde onder
het toeziend oog van medewerkers
van het Waterschap en Waternet –
het uitvoerend orgaan voor het Waterschap, betrokken gemeenteambtenaren en een tiental omwonenden. AGV-bestuurder Gerard Korrel
gaf daarna in het gemeentehuis uitleg over de waterkwaliteit en het in
stand houden van het waterpeil in
en rond de Uithoornse polder en het
Zijdelmeer. Tevens waarom destijds
de waterschotten voor de twee watertoegangen zijn geplaatst. Korrel:
“Dat was om de natuurlijke functie
van het (toen afgescheiden) Zijdelmeer te faciliteren. Het Zijdelmeer
heeft altijd een natuurfunctie gehad
en men hoopte door het af te sluiten dat de waterkwaliteit daardoor
zou verbeteren.
Blauwalg
Dus het eigen water vasthouden en
niet al het water van de Uithoorn-

se polder in het Zijdelmeer laten
komen. Het natuurlijke heliofietenfilter, gelegen tussen de woonwijken Meerwijk West en Oost, moest
automatisch zorgen voor een goede waterkwaliteit in het Zijdelmeer.
Dat niet helemaal zo verlopen zoals
men had verwacht.” In het stilstaande en voedselrijke water ontwikkelde zich elk jaar de giftige blauwalg, wat een plaag is voor omwonenden aan het meer, woonarkbewoners aan de Elzenlaan en niet in
de laatste plaats de (water)recreanten en vissers. Ook stierven er vaak
vissen. Er is toen een project opgestart om te zien of het zinvol zou zijn
door middel van een betere doorstroming de kwaliteit van het water te verbeteren. Dat stopt dan tevens de ontwikkeling van blauwalg.
Dit wordt nu gerealiseerd door het
water te gaan rondpompen. Verder
is op bepaalde plaatsen het meer
uitgebaggerd, voornamelijk onder
en bij de woonarken. De bewoners
daarvan zijn destijds geïnformeerd
dat dit zou plaatsvinden. Bij individuele gevallen zijn de problemen
samen met de gemeente Uithoorn
opgelost. Bij de Kleine Poel, achter
de woningen halverwege het Zijdelveld, gaat het baggerproces deze
winter nog van start.
Rondpompen
“Door de waterschotten te verwijderen krijgt het Zijdelmeer een verbinding met zowel de Amstel via het
gemaal aan de Amsteldijk-Zuid als
met de Uithoornse polder. Met behulp van een pompstation aan de
N232 (Noord-Zuid route) wordt water uit de polder door o.a. de Ring-

vaart rondgepompt naar het Zijdelmeer en weer terug naar de polder
geleid via de watergang bij de Korte
Boterdijk achter het gemeentehuis
tussen Kofschip en Eger. In de aangrenzende polder (Kalslager polder)
kan water uit de Drecht worden toegelaten, dat kan eventueel ook weer
dienen als ‘vers’ water”, legt Hilga Sikma van Waternet uit aan de
hand van de waterkaart van het gebied. “Op die manier hopen wij de
waterkwaliteit in het Zijdelmeer en
omgeving aanzienlijk te verbeteren
en dat daarmee de blauwalgproblematiek hopelijk is opgelost. Daar
gaan we komende zomer wel op letten. Wij hopen als Waterschap dat
de omwonenden, degenen die hier
werken en iedereen die van het Zijdelmeer en de bijbehorende natuur
geniet, plezier van de doorstroming
zullen hebben”, aldus Korrel.
De bewoners van de woonarken
aan de Elzenlaan hoeven volgens
Sikma niet bang te zijn dat door
de doorstroming het waterpeil veel
zal fluctueren. Er is sprake van een
vast waterpeil (minus 1,74 NAP)
wat wordt ingesteld. Als het waterpeil desondanks fluctueert, zal dat
nauwelijks merkbaar zijn. Al met al
wil Waternet haar doelstelling halen dat de waterkwaliteit stukken
beter wordt. “Ander voordeel is dat
schaatsliefhebbers onder het brugje achter het gemeentehuis kunnen
doorschaatsen en niet meer hoeven
te klunen… En in de zomermaanden kunnen kanovaarders nu vanaf
het Zijdelmeer een complete tocht
door de polder maken”, laat Marisse
Boegheim van het Waterschap nog
weten.

2 DRO OMVILL A’S
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twee royale villa’s te Aalsmeer

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4
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Uithoorn - Om te voorkomen dat
de firma Schijf uit Uithoorn de grafstenen van de graven sloopt om
het eronder liggende asbest te verwijderen, houden nabestaanden
van de overledenen permanent
‘de wacht’ op het kerkhof. Dat gebeurt van ’s morgens zeven tot ‘s
middags vier uur. Omdat het stilaan kouder wordt, regenachtig en
er zelfs sneeuwbuien worden verwacht, is er een partytent ter beschikking gesteld met dichte zijkanten. Er staan zelfs een oliekachel in,
een stoel en een houten bank. Het
is een soort ‘winterkamp’ waarin
de vrijwillige ‘bewaking’ in elk geval beschut kan zitten. “Het conflict
over het verwijderen van de grafstenen en het verwijderen van het asbest is nog steeds niet opgelost. De
firma Schijf moet in opdracht van
het parochiebestuur mogelijk aanwezig asbest met de bijbehorende stenen op het kerkhof verwijderen en de nabestaanden willen dat
niet toestaan. Want dan wordt het
een zooitje. Maar zolang er mensen
op het kerkhof zijn wordt er niet geruimd omdat iedereen dan in beschermende pakken moet rondlopen en dat is niet het geval. Daarom zijn wij hier, soms met drie mensen, dan weer met twee of ik alleen
zoals nu. Maar we lossen elkaar op
de dag af. In het weekend hoeft het
niet want dan wordt er toch niet ge-

werkt. Dat geldt ook voor de periode rond kerst en oud en nieuw”, aldus Ans van Muijen die optreedt als
vrijwilliger en woordvoerder voor de
‘Vrienden van het Zijdelhofje’ en de
boel in het oog houdt. Zij verzet zich
met de stichting B.O.U.D ook tegen
de sloop van de Schanskerk. Toch
kan dit niet zo doorgaan, want dit is
op den duur niet vol te houden. “We
doen het anders al vier weken, vanaf 23 oktober”, vertelt een strijdlustige Ans. Ans vervolgt: “en we gaan
niet weg, althans voorlopig nog niet.
Zie het als het zoveelste protest. We
laten ons niet wegjagen waardoor
de begraafplaats ten prooi valt aan
de slopershamer.”
De regionale media hebben er ook
al lucht van gekregen. Maandagmorgen klopte er een team van RTV
Noord-Holland aan het doek van de
tent met het verzoek om opnamen
te mogen maken. Dát heeft de protestgroep in elk geval bereikt: publiciteit! Niettemin zou het partijen sieren als er nu na anderhalf jaar ruzie
eens een definitieve oplossing uit de
hoge hoed kwam. Met de kerstgedachte in het verschiet zou daar een
mooie aanleiding toe zijn. Ans: “Laat
het asbest in de grond. Zolang dat
zo is kan het geen kwaad. Er hebben hier vijftig jaar vrijwilligers rond
gelopen en niemand is ooit ziek van
asbest geworden. Laat de graven
met rust.“

Uitnodiging voor maaltijd
Uithoorn - Morgen, donderdag 6 december, is iedereen weer van harte welkom om te komen eten bij Eetkamer Goede Genade. Er staan
Oosterse gerechten op het menu. De koks koken thuis bijvoorbeeld
nasi, saté of foe yong hai en zetten alle gerechten op een buffet, zodat de gasten hieruit kunnen kiezen. Na de maaltijd wordt er nog koffie
of thee geschonken. Gemiddeld schuiven er zo’n veertig mensen aan
voor een goed gerecht en een goed gesprek. Het is gezellig om met elkaar te eten. De avond begint om zes uur en duurt tot half negen. De
eetkamer is gevestigd in de Herman Gorterhof 3. U kunt zich opgeven
via de website www.eetkamergoedegenade.nl of telefonisch: 523272.

Sinterklaasactie Uithoorn schenkt
AED aan Stichting AED-Uithoorn

Voor meer informatie
zie de advertentie
elders in deze krant.
Of ga naar
W W W.U Y TE R H OV E .N L
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Herinrichting van het kruispunt
Anjerlaan-Ringdijk van de baan
De Kwakel - De geplande herinrichting van het kruispunt Anjerlaan-Ringdijk-Kwakelsepad is voorlopig van de baan.
Het college heeft vanwege de noodzakelijk uit te voeren bezuinigingen
ook hier het snoeimes gehanteerd.
Dit staat in de Programmabegroting
2013 vermeld. Het is even de vraag
of ook de herinrichting rond basisschool De Zon onder de bezuinigingen gaat lijden. Het idee in het Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwakel is om er een zogenaamde ‘Kiss &
Ride’ strook te maken voor het met
de auto brengen en halen van kin-

deren door ouders zonder dat daar
het doorgaande verkeer op de Anjerlaan last van heeft. Er was sprake om van de Anjerlaan in aansluiting met de Ringdijk een voorrangskruispunt te maken. Er waren echter ook ideeën om ter plaatse een
rotonde aan te leggen. Helaas heeft
men moeten besluiten om de wijziging van dit kruispunt, inclusief
nieuw asfalt en belijning, op voorhand te schrappen. Niettemin blijft
het plan overeind staan. Zodra er
populair gezegd ‘weer meer geld
beschikbaar is’, zou een en ander alsnog kunnen worden gerealiseerd. Voor zover bekend blijft

het grootste deel van het Uithoorns
Verkeer en Vervoerplan en VSP De
Kwakel uitvoerbaar. De gemeenteraad zou zich volgens de laatste
berichten deze maand nog moeten
buigen over het plan. Maar of dat
allemaal lukt voor de kerstdagen is
de vraag. Grote kans dat het wordt
doorgeschoven naar begin 2013.
Ook al omdat er heel veel reacties
van de inwoners over het plan bij de
gemeente zijn binnengekomen aangezien zij zich niet kunnen vinden
bij alle van de voorgestelde maatregelen. Dat vergt mogelijk aanpassingen binnen het plan en dat heeft
zijn tijd nodig.

Uithoorn - Penningmeester van
Stichting AED-Uithoorn, Carel-Jan
de Schrijver, was afgelopen maandagavond blij verrast toen sinterklaas hem een cheque aanbood
waarmee een nieuwe AED aangeschaft kan worden. Zijn reactie:
“Het is een zeer welkome en gulle gift. Als stichting proberen wij
de overlevingskansen van reanimatie-behoeftige inwoners en passan-

ten van Uithoorn te vergroten door
binnen 6 minuten adequate hulp te
bieden. De AED vormt daarin, naast
de getrainde vrijwilligers, een belangrijke schakel omdat deze op
doeltreffende wijze een levensbedreigende hartritmestoornis kan
verhelpen. Geweldig dus dat we
met de donatie van Sinterklaasactie Uithoorn nog een AED kunnen
aanschaffen.”
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CO L O F O N
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:
8.30-17.00 uur
ma. t/m do.
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

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.
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
9.00-12.00 uur
ma. t/m vr.
		
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
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Herinrichting winkelcentrum
Zijdelwaardplein en buitenruimte

Interim gemeentesecretaris/
algemeen directeur aangetrokken

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op 18 december
2012 over de nieuwe inrichting van
winkelcentrum Zijdelwaardplein. U
bent welkom tussen 19:30 en 21.00
uur in ‘t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. U kunt daar dan binnenlopen
om het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp buitenruimte te bekijken. Er zijn vertegenwoordigers van het bureau voor landschapsarchitectuur, Delta Lloyd en
de gemeente Uithoorn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden.

Per december is Klaas de Vries aangesteld als
interim gemeentesecretaris /algemeen directeur van de gemeente Uithoorn. Klaas de Vries
was eerder gemeentesecretaris in Hilversum,
Leidschendam-Voorburg, Leiden, Hoogeveen
en Vlissingen. Ook heeft hij ondermeer zijn sporen verdiend als interim-directeur Stadsontwikkeling, Economie en Beheer in Maastricht, als directeur-secretaris voor
de Regio Twente en als directeur-secretaris voor de provincie Drenthe. De Vries heeft daarnaast ervaring als wethouder/loco burgemeester in Delft.

Voorontwerp bestemmingsplan
Het winkelcentrum Zijdelwaardplein
krijgt in opdracht van eigenaar Delta Lloyd in 2013 een nieuwe inrichting. Het winkelcentrum wordt groter
met betere voorzieningen. Op 27 november 2012 hebben B&W besloten
te beginnen met de inspraakprocedure voor het voorontwerp bestemmingsplan Zijdelwaardplein.
De herstructurering van het winkelcentrum en de aanpassingen in de
buitenruimte betekenen dat het bestaande bestemmingsplan voor dit
gebied gewijzigd moet worden. Daarom is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Voorlopig ontwerp buitenruimte
De nieuwe inrichting van het winkelcentrum heeft ook gevolgen voor
de buitenruimte. Zo moeten er meer
parkeerplaatsen en overdekte fietsenstallingen komen, moet de aanen afvoer voor de winkels wijzigen
en krijgt de buitenruimte een hogere kwaliteit. Tot slot verandert er ook
een en ander aan het groen. Hiervoor
is een voorlopig ontwerp buitenruimte opgesteld.
Het voorlopig ontwerp is gemaakt samen met een klankbordgroep, Delta Loyd en de gemeente Uithoorn.
Hierbij heeft de gemeente de ervaring ingeschakeld van een bureau
voor landschapsarchitectuur. Aan de
klankbordgroep namen enkele bewoners deel. Hun inzichten hebben
een positieve bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het voorlopig
ontwerp buitenruimte. B&W hebben
op 4 december 2012 ingestemd met
het vrijgeven van het voorlopig ontwerp voor inspraak.

Binnie en duur grof vuil

Ook u moet natuurlijk om uw portemonnee denken. Misschien kunt u
wat alternatieven overwegen, voordat u kosten maakt. Alles wat nog
goed te gebruiken is kan naar kringloopwinkel Ceres. Ceres kan het ook
ophalen. Bij aflevering van een nieuw
apparaat, kunt u het oude exemplaar
aan de leverancier mee teruggeven.
Met alle soorten afval kunt u kosteloos op het scheidingsdepot terecht.
Geen vervoer voor uw afval? U kunt

n

ALGEMENE INFORMATIE

Inspraak en vervolgtraject voorontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan
is van 7 december 2012 t/m 8 januari
2013 digitaal te raadplegen op www.

Al weken heb ik het met u over bezuinigingen. Het ophalen van grof huisvuil moet in 2013 kostendekkend gebeuren. Daarom is het tarief van de
eerste kuub drastisch verhoogd. In
2012 betaalt u nog € 12,23 voor één
kuub, daarboven € 43,48 per m3 en
voor een koelkast of vriezer € 9,84.
Vanaf 2013 betaalt u vanaf de eerste
kuub € 44,52 en voor een koelkast of
vriezer € 10,08.

e

5 december 2012

daar gratis een bakfiets lenen! Denk
bij textiel en schoenen aan de containers bij de winkelcentra. En voor
snoeiafval aan de tuingroendepots.
Het aantal tuingroendepots wordt
overigens in 2013 uitgebreid.
Sloop-, bouw en tuinafval
Ook al past uw afval in de restcontainer, het hoort er niet altijd in. De ophaalservice geldt alleen voor huishoudelijk afval. Sloop-, bouw en tuinafval mag niet in de minicontainer
en wordt ook niet meegenomen als
grof huisvuil. Uw puin, aarde, zand,
autobanden, chemisch afval en asbest kunt u naar het scheidingsdepot
brengen. Als u werk door een aannemer hebt laten doen, dan kan hij het
afvoeren als bedrijfsafval. Grof tuinafval wordt in 2013 na aanmelding
gratis opgehaald op één van de vijf
takkendagen. U kunt maximaal 5 m3
per keer aanmelden.

uithoorn.nl Daarnaast ligt het ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden en in de bibliotheek, gebouw De
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Binnen deze termijn kan iedereen het
voorontwerp bestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in
de gelegenheid zijn de informatiebijeenkomst bij te wonen schriftelijk een
reactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een
standpunt worden ingenomen.
Na de informatiebijeenkomst wordt
het voorontwerp bestemmingsplan
aangepast tot een ontwerp bestemmingsplan. Op grond van de Wet
ruimtelijke ordening wordt het ontwerp bestemmingsplan zes weken
ter inzage gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in
De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website www.uithoorn.
nl zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Inspraak en vervolgtraject voorlopig ontwerp buitenruimte
Ook het voorlopig ontwerp buitenruimte is van 7 december 2012 t/m
8 januari 2013 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kunt u een schriftelijke reactie sturen naar de gemeente Uithoorn, t.a.v. afdeling Leefomgeving.
Dit kan per mail, naar gemeente@uithoorn.nl of per post, postbus 8, 1420
AA Uithoorn.
Na de inspraaktermijn wordt het
voorlopig ontwerp buitenruimte eventueel aangepast en definitief door
B&W vastgesteld. Daarna wordt gestart met de technische uitwerkingsfase van het plan.
Heeft u nog vragen of wilt u meer
weten?
Neem dan contact op met de heer J.
de Jong van de afdeling Leefomgeving. Dit kan telefonisch via nummer
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.
Telefonisch aanmelden
sloop-, bouw en tuinafval
Op werkdagen kunt u tussen 8.0012.00 uur naar 0297-513111 bellen.
Als u meldt om welk afval het gaat en
hoeveel m3 het is, krijgt u meteen te
horen waar u het afval kunt neerleggen en wanneer. Bij hoogbouw wordt
zelfs een tijdstip vermeld. Bij laagbouw kunt u het de avond tevoren
ná zonsondergang klaarleggen. Na
het ophalen krijgt u een acceptgirokaart voor het aangetroffen afval. Het
is dus zaak om ‘bijplaatsing’ door anderen te voorkomen of hier afspraken
over te maken.
Het afval moet op de afgesproken
dag ‘s morgens vóór 7.30 uur aan de
weg staan. De stukken mogen niet
groter zijn dan 2 meter of zwaarder
dan 25 kilo. Zo nodig moet u het verkleinen en bundelen. Liefst soort bij
soort.
Uw afval wordt namelijk naar het depot gebracht... en daar natuurlijk gescheiden!

w w w . u i t h oor n . n l

Gladheidsbestrijding
Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en
ijzel kan over het algemeen voorkomen van 1 november tot 1 april. Om
de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op
wegen en fietspaden. Dit is verdeeld in twee prioriteiten.
Prioriteit 1
Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden
die de gemeente vooraf en bij alarmering strooit met inzet van het benodigde materieel. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij
winkelcentra meegenomen. Tijdens
extreme situaties, indien gladheid
tenminste drie dagen of langer aanhoudt, en tijdens sneeuw of ijzel moet
intensiever worden gestrooid. Deze
situatie wordt per omstandigheid op
maat ingevuld door bijvoorbeeld extra
strooibeurten te houden.
Prioriteit 2
Dit zijn de bushaltes en winkelcentra
die achteraf worden gestrooid. Deze
route wordt hoofdzakelijk in eigen beheer, aansluitend op de hoofdroute,
gestrooid. In verband met de toegankelijkheid krijgen openbare gebouwen
en centra voor ouderen speciale aandacht. Gemiddeld komt deze situatie
3 à 4 maal per jaar voor.
Extreme weersomstandigheden
Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden zich alleen de belangrijkste doorgaande we-

gen om enige doorstroom van verkeer
te laten plaatsvinden.
Eigen verantwoordelijkheid
inwoners
De gemeente wijst er wel op dat dit
niet betekent dat altijd alles sneeuwof ijsvrij kan zijn. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel hebben ook een
eigen verantwoordelijkheid.
Strooiroutes en actieplan
ter inzage
Hoe de gemeente de gladheid aanpakt is beschreven in het beleidsplan
gladheidbestrijding. Voor meer informatie over de gladheidbestrijding en
de routes kunt u terecht bij de publieksbalie waar de routes en het actieplan gladheidbestrijding 2012-2013
ter inzage liggen. Deze informatie
komt ook te staan op www.uithoorn.nl
Veranderingen door bezuinigingen
In de Begrotingsraad van 8 november
2012 is vastgesteld dat in het kader
van de bezuinigingen de binnenstraten niet meer gestrooid gaan worden.
Ook stopt de gemeente met het uitdelen van strooizout aan de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel.

Hoe gaat een inwoner om met
duurzaamheid?
Mevrouw Gerda Verbeek vertelt
Duurzaamheid vinden mensen
vaak lastig te omschrijven, hoe
zie jij dit?
Gerda omschrijft duurzaamheid als
het kiezen voor een bewustere levensstijl door het energieverbruik in
je woning te beperken. Bij bestaande
woningen zijn grote voordelen te behalen als het gaat om energiebesparing en wooncomfort.
Wat doe je zelf aan ‘duurzaamheid’ in het dagelijks leven?
Door je huis te isoleren zijn de energiekosten aanzienlijk lager. Thuis gebruikt Gerda LED en spaarlampen en
heeft het waterverbruik met 50% teruggebracht dankzij kranen met water-saving.
Hoe wil je de vloeren in je huis
gaan isoleren?
Gerda legt uit dat via de bodem van
je huis behoorlijk wat warmte verdwijnt. Vloerisolatie bespaart niet
alleen energie maar zorgt ook voor
comfortabel wonen. Gerda wil het
zand in de kruipruimte laten afdekken met speciaal ontwikkeld zeil, bodemfolie. Aan de onderkant van de
vloer worden thermoskussens bevestigd, flexibel en heel sterk isolatiemateriaal. Hierdoor blijft de warmte in huis langer aanwezig. Met vloerverwarming bereik je een besparing
tot wel 40% op het gasverbruik.

Hoe kan de gemeente met bewoners en ondernemers met duurzaamheid aan de slag gaan?
Gerda adviseert om duidelijk te laten
zien wat isolatie doet en dan te informeren of er mensen zijn die geïnteresseerd zijn. Daarna kun je gezamenlijk aanmelden en bestellen.
Waar vind je duidelijke informatie
over vloerisolatie?
Gerda verwijst naar www.tonzon.
nl. Als meerdere mensen vloerisolatie willen aanschaffen wordt de pakketprijs per m2 goedkoper. Tonzon
geeft tot 10% korting. Bij de gemeente Uithoorn krijg je 15% subsidie bij
de aanschaf van vloerisolatie.
Wie vloerisolatie wil aanschaffen kan
dit doorgeven via verbeekgerda@
gmail.com Dan kan er gezamenlijk
besteld worden en komt men in aanmerking voor korting.
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond
de feestdagen

AANLEG EXTRA PARKEERVOORZIENINGEN
EN 30 KM-ZONE HÉLÈNE
SWARTHLAAN E.O.

UITVOERING

RENOVATIE GEMAAL AAN Parkeerplaatsen
Tijdens de werkzaamheden is een
MGR. NOORDMANLAAN

-

woensdag 5 december om 16.00 uur gesloten,
geen avondopenstelling. Informatiecentrum, Dorpsstraat 15
na 16.00 uur ook gesloten.

-

dinsdag 18 december om 16.00 uur gesloten
vanwege personeelsbijeenkomst.

-

maandag 24 december hele dag gesloten. Burgerzaken alleen
geopend voor aangifte geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.

-

dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) gesloten.

-

woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten.

-

maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte geboorte/overlijden
van 10.00-11.00 uur.

-

dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.

-

woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

Deze week begint Hoebe Techniek
in Water BV uit De Rijp met de werkzaamheden voor het renoveren van
het gemaal bij de Mgr. Noordmanlaan.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van een
betonnen put door een nieuwe put
van kunststof.
Afsluiting
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk om het
voetpad tussen Mgr. Noordmanlaan
26 en 38 af te sluiten. De fietsbrug
blijft gewoon beschikbaar.

aantal parkeerplaatsen bij huisnummer 22, 24, en 26 ingericht als opslagplaats. Daarover zijn borden geplaatst.
Bewoners kunnen tijdens deze periode parkeren in de directe omgeving,
bijvoorbeeld de Anjerlaan. De werkzaamheden duren afhankelijk van het
weer naar verwachting twee weken.
Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer B. Schramm
van de afdeling Leefomgeving via telefoonnummer (0297) 51 31 11 of per
e-mail gemeente@uithoorn.nl t.a.v.
de heer B.R. Schramm.

Deze week is aannemer AW Vessies
Infra BV uit Lisse begonnen met de
uitvoering van dit verkeersplan. We
verwachten dat de werkzaamheden
afhankelijk van de weersomstandigheden circa drie weken duren. De
overlast die u van het werk ondervindt probeert de aannemer tot een
minimum te beperken.
Wat gaat er gebeuren?
- Aanleggen 11 parkeerplaatsen
aan Leopoldlaan
- Aanleggen 12 parkeerplaatsen
aan Hélène Swarthlaan
- Aanleggen 6 parkeerplaatsen aan
Boutenslaan
- Aanleggen 17 tijdelijke parkeerplaatsen aan Rodenbachlaan
- Opheffen drempelconstructie op

Pieter Langendijklaan
Plaatsen twee 30 km-zone borden en herstellen drempel tussen
- Arthur van Schendellaan en Rodenbachlaan en Van Deyssellaan
- Aanbrengen en inzaaien van
grond op de plaats van de oude
kruipruimte van de school.
In het voorjaar van 2013 worden gele strepen aangebracht op de trottoirbanden van de Van Deyssellaan (tegenover huisnummer 6 t/m 28) en de
Hélène Swarthlaan (huisnummer 3
t/m 9) voor het parkeerverbod. Tot die
tijd wordt het verbod aangeduid met
verkeersborden.
-

Vragen?
Voor meer info kunt u contact opnemen met de heer B. Willemse of de
heer L. Disseldorp van de afdeling
Leefomgeving. Zij zijn tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken via
0297-513111.

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.

15 dec.

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

16 dec.
21 dec.

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.

21 dec.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
DECEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.
Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van
v.d. maand 09.30-11.30 u met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
t/m16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht.
De expositie is te zien tot en met zondag 16 december op
donderdag en vrijdag 14.00-16.00 u en op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl
6 dec.
Uittocht Sinterklaas:17.00 uur: 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 0297-523272.
7 dec.
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528
Zaal open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
8 dec.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert van
11.00-15.00.u verkoop van breed assortiment Kersthandwerken in De Schutse, De Merodelaan 1.
9 dec.
Koor United geeft kerstconcert in Thamerkerk. Aanvang: 15.00
u. Einde: 17.00 u. 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
11 dec.
Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55. Inbraakpreventieavond voor de wijken Thamerdal, Legmeer, Zijdelwaard en Europarei. Aanvang: 20.00 u.
14 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:

21 dec.
22 dec.
28 dec.
31 dec.

€2,-.
Van:15.00-17.00 u 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-, zangen harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
Bingo in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, georganiseerd door Vita welzijn en advies. Duur: 13.30-16.00 u. Kosten per kaartje: €0,50. Ook op: 18-01, 15-02, 15-03, 19-04,
17-05 en 21-06. Info: Bernadette Verhaar, tel. 0297-267209 en
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
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 u.
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,-.
Vanaf 13.30 u klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De inschrijving start om 13.00 uur. Deelname kost €2,50.

JANUARI 2013
1 jan.
Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253,
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u is de
duik. Info: www.mdr.nu
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 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, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13,
04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bonte-

8 jan.

9 jan.

11, 18,
25 jan.

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.

19 jan.
30 jan.

koeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkunde voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotograﬁe. De
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 weken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zorgen. De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij
Joop van Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.
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 0297-540444.
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 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis
De Quakel. Inschrijving vanaf 12.00 u. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297540444

FEBRUARI 2013
1 feb.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open: 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl

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.

WWW.UITHOORN.NL

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) 513 111.
- 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) 513 111.
- 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) 513 111.
- 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) 513 111.
- 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)
513 111.
- 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) 513 111.
Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e me d e d e l in g e n e n b e k e n d ma k inge n
Vervolg van vorige blz.
-

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) 513 111.
Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513 111.
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.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een schutting en een overkapping. Ontvangen 22 november 2012.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Zegge, vergunning aan Van Tour Den Haag B.V. voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 12 november 2012 t/m 28 maart 2013. Bezwaar
t/m 9 januari 2013.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van Discafé Het Dorp

voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar
t/m 10 januari 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk, vergunning aan Jos van der Lubbe B.V. voor het plaatsen
van voorwerpen op of aan de weg van 27 november t/m 14 december 2012.
Bezwaar t/m 11 januari 2013.

Thamerdal
- Gerbrandylaan, vergunning aan mevrouw Meijer voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 26 november t/m 21 december 2012. Bezwaar
t/m 8 januari 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van Tjiep! voor het organiseren van een snuffelmarkt op 30 november 2012 van 8.30 – 16.30 uur.
	Bekendmaking openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
	Nadeelcompensatieverordening gemeente Uithoorn 2012

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van de
Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2012 de Nadeelcompensatieverordening gemeente Uithoorn 2012 heeft vastgesteld.

In werking
De verordening treedt in werking met ingang van 6 december 2012.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Binnenkort is de
verordening ook in te zien op de website www.uithoorn.nl (Uithoorn Regelingenbank).
Verleende mandaten
Voor het uitvoeren van deze verordening zijn de onderstaande mandaten verleend. Deze mandaten treden eveneens op 6 december 2012 in werking. Het college van burgemeester en wethouders heeft de mandaten verleend aan het hoofd
van de afdeling Leefomgeving, dan wel aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling (afhankelijk van project of schadeveroorzakend besluit).
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het op een andere wijze plaatsvinden van compensatie
het beoordelen van het verzoek op volledigheid
het op advies van de adviseur toekennen aan de verzoeker van een
bijdrage in de door hem gemaakt kosten ter zake van door een derde
verleende rechtsbijstand of andere deskundige bijstand
het verlengen van de beslistermijn
het niet voorleggen van het verzoek aan de adviseur
het informeren van de verzoeker over de opdracht aan de adviseur
en de te volgen procedure
het aanwijzen van een adviseur
het aanwijzen van een tweede adviseur
het op de hoogte stellen van de verzoeker van de aanwijzing
van (de) adviseur(s)
het aan de adviseur ter beschikking stellen van informatie
het aanwijzen van personen die de adviseur bijstaan
het aanhouden van de beslissing
het toekennen van een voorschot
het verlangen van een zekerheidstelling

w w w . u i t h oo r n . n l
020 5 430 440
Een buurtgenoot lijkt verwaarloosd,
vervuild of eenzaam. Iemand in uw
omgeving geeft langere tijd overlast.
U maakt huiselijk geweld mee, signaleert
ouderenmishandeling. Wij adviseren,

MOET U
HO(O)R(E)N!

ondersteunen, schakelen hulpverlening in.

www.meldpuntamstelland.nl
Te koop:
Kindermoonboots mt. 33-34
€10,-. Gaastra jongensjack
rood, mt. 152 €20,-. Princess
gourmetstel nw. €15,-. Skischoenen zw. mt. 43-44 €25,-.
Dalbello rubb. gev. laarzen mt.
44 €20,-. Tel. 0297-561428
Te koop:
1 Motorhelm L. €50,-. Heren regenpak €25,-. Leren damesjack €15,-. Tel. 0297-564677

Verloren:
Gouden armbandje, fijne schakels. Wie maakt me
blij. Tel. 0297-564561
Te koop:
Winterbanden + velg Bridgestone 195/65 R15, 5 gaats,
z.g.a.n. €250,-. Tel. 0297-560372
Te koop:
Eetkamerstoelen 4x kleur
blauw, kunstof van ikea. €20,- .
Tel. 0297-342118

Te koop:
Mooi schilderij van Klaas
Roodenburg voorstelling,
boot met water , erg mooi
van kleur, met lijst €85,-.
Tel. 06-40346116
Te koop:
Fietsdrager voor 3 fietsen op
trekhaak €30,-. Sony speakers groot bi-wire €60,-. Dumbell €10,-. Scooter Boatian i. g.
st. €300,-.Tel. 012-3456789

Lekker & voordelig
geldig 7 & 8 december

Kerstkransjes

2E PAKJE

Eenmaal geproefd kun je
er niet vanaf blijven

HALVE
PRIJS

Ministollen

3+1

Gevuld met amandelspijs

GRATIS

Serious Request brood
5,00

TRENDY
TELEFOONHOORN
CADEAU
BIJ GRATIS
HOORTEST!
STEL: U bent op een gezellige verjaardag. Er is een
hoop geroezemoes maar de gesprekken gaan langs u
heen. Eigenlijk voelt u zich een beetje een
buitenstaander. Herkenbaar?
OF: Je bent op zaterdagavond op een groot dancefeest
uit je dak gegaan. Maar op zondag heb je een
hinderlijke fluittoon in je oor en die is niet zo maar weg.
Herkenbaar?
Maak dan nu een afspraak bij Ed Kriek Hoortechniek
voor een gratis hoortest. Bij Ed Kriek kunt u snel terecht
en bovendien geeft Ed een wel heel trendy gadget

Een nieuw brood gevuld met noten,
rozijnen en cranberry’s. Van elk brood
gaat er 1 euro naar het Rode Kruis voor
het terugdringen van babysterfte.

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Uithoorn
Amstelveen
Amsterdam

&

Actie duurt t/m 24 december.

Ophelialaan 111
Zijdelwaardplein 67
Westwijkplein 62-68
Hageland 104-105

Tel. 0297-324530
Tel. 0297-565275
Tel. 020-4417917
Tel. 020-6176512

http://twitter.com/hullemanbakker

cadeau: Een
telefoonhoorn (t.w.v.
€ 30,-) voor op uw
mobieltje. Het mobiele
gesprek wordt dan
glashelder en straling wordt
tegengehouden. Bel daarom
snel één van de
telefoonnummers in deze advertentie en maak een
afspraak met audicien Helen Tilmanns of mail
helen@edkriekoptiek.nl

Stationsweg 2
1431 EG Aalsmeer
Tel. 0297-320478

Einsteinstraat 127
1433 KH Kudelstaart
Tel. 0297-349944

Venneperhof 2
2151 AZ Nieuw Vennep
Tel. 0252-626036

HOORTECHNIEK

www.edkriekoptiek.nl

brillen - optometrie - contactlenzen - gehoor

MAAKT VAN HOREN WEER VERSTAAN

OTICON - BERNAFON - WIDEX - SIEMENS - AUDIOSERVICE-PHONAK - UNITRON - SONA - SENNHEISER - MULTICARE SYSTEMS

45326_Ed_Kriek_advertentie_telefoonhoorn_264X370.indd 1

03-12-12 10:39
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Vuurwerkgroep bereidt
zich voor op oud en nieuw

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

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

Mijmeringen

Pakjesavond
Waarschijnlijk leest u de krant op de dag dat hij bezorgd wordt. En
als dat zo is, dan is het nu vijf december. Officieel schijnt Sinterklaas
6 december jarig te zijn, maar de meeste mensen vieren toch op vijf
december dit festijn, ook wel genaamd pakjesavond. Dus is de krant
even doorbladeren, een rustmomentje voor de drukte losbarst of juist
daarna even bijkomen van het enthousiasme van de kinderen en het
rumoer wat daarbij hoort. Hoe je het ook wendt of keert, ontsnappen
aan de sinterklaasdrukte kan haast niet. Versierde etalages, sinterklaasmuziek in elke winkel, zwarte pieten op straat en in de winkelcentra. Overal kom je Sinterklaas en zijn pieten tegen. Is het niet op
straat, dan wel op televisie in de vorm van het Sinterklaasjournaal of
een sinterklaasfilm. Of het sinterklaasfeest heeft u afgelopen weekend gevierd, dat was ook populair bij vele mensen.
Terwijl ik dit schrijf, zit ik echter nog midden in de opbouw naar pakjesavond toe. Afgelopen weekend hebben ze opnieuw hun schoen
mogen zetten en is dat ook meteen de laatste keer voor pakjesavond.
Het is tenslotte crisis en ook Sinterklaas moet op de kleintjes letten.
Dus werd er bij ons alleen op zaterdagavond de schoen gezet. Als
ik echter het nieuws mag geloven, hebben we toch met elkaar weer
meer geld uitgegeven aan sinterklaascadeaus. Vorig jaar gaven wij
nog in totaal 493 miljoen euro uit aan sinterklaasinkopen. Dit jaar
schijnen we boven dat bedrag uit te komen en wordt de 500 miljoen
euro niet alleen aangetikt, maar ook gepasseerd. Dit moet natuurlijk allemaal achteraf blijken. Feit is dat ik het erg druk vond in alle
speelgoedzaken waar ik de afgelopen weken langs ben gegaan in de
functie van cadeaupiet.
Bijzonder, want het consumentenvertrouwen is al jaren laag. Maar dit
schijnt vooral te gelden voor de aanschaf van grote producten zoals
huizen, auto’s en verre reizen. Op kinderen bespaar je niet zo snel,
dus de sinterklaascadeaus worden toch wel gekocht. En zo werkt het
natuurlijk ook, ik denk drie keer na over alle wensen die op hun verlanglijstje staan. Je bekijkt wat ze graag willen hebben, wat dat allemaal moet kosten en vooral wat willen ze hebben en wat ze anders
ook echt niet krijgen. Ik noem bijvoorbeeld een dure computergame
die je niet in je schoen krijgt en zeker niet als cadeau ergens tussendoor. Het is een wankel evenwicht vinden tussen de hartenwensen
van de kinderen, de financiën in je eigen portemonnee en die van
Sinterklaas, niet overdadig willen verwennen maar toch tevreden en
gelukkige snoetjes willen zien op pakjesavond.
Als een schitterende, wervelende apotheose zullen straks alle pakjes uit de zak komen, verdeeld en heel vlug uitgepakt worden. Er zullen kreten worden geslaakt van vreugde, wellicht ook van teleurstelling voor dat wat er niet bij zit en er zal gelachen, gegeten en gesnoept worden. Alle voorbereidingen ten spijt van alle hulpsinterklazen en pieten, op het moment suprême worden uren en dagen van
sintshoppen teniet gedaan door gretige kinderhandjes die het pakpapier niet snel genoeg open kunnen scheuren. Er zal gespeeld worden, hopelijk vele uren en dan is de sinterklaasperiode weer voorbij voor dit jaar. Sinds enige jaren wordt Sinterklaas ook weer uitgezwaaid als hij terug gaat naar Spanje. Maar ik vraag me af of veel
mensen dit doen. Ik ben gek op Sinterklaas maar moet eerlijk opbiechten dat voor mij morgen de decembermaand echt begint, want
dan mag het weer. Kerstliedjes op de radio, een kerstboom opzetten
en versieren en vooral veel lichtjes in en om het huis. Maar Sinterklaas, niet voordat u weer veilig terug bent in Spanje hoor. Want heiligschennis, daar doen wij niet aan.

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.
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-licht grijze poes; ze is 17,5 jaar oud,
mager en schichtig.

Gevonden:
- 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.
- Vinkeveen, Herenweg: Rood cypers kat met wit puntje aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Cypersgetinte poes met wit; ze
heeft een witte buik en wit vlekje bij de neus en twee zwarte vlekken op achterpoten; bij staart witte vlek/witte streep van buik naar
schouder.

Start nieuwe cursussen bij
Atelier De Penseelstreek
Uithoorn - De cursussen in dit jaar
zijn weer voorbij. Maar in 2013 starten er weer nieuwe cursussen in
Atelier De Penseelstreek aan de
Potgieterlaan 16.
De lessen, gedurende 10 weken, worden gegeven in een lichte lesruimte waar in kleine groepen
(maximaal 8 personen) wordt gewerkt. U wordt begeleid door beeldend kunstenaar Corrie Eeltink, die
al vele jaren met succes cursisten
begeleidt. Dat de cursussen ge-

waardeerd worden, wordt nog eens
bevestigd door het feit dat onlangs
opnieuw een leerling 10 jaren achtereen heeft meegedaan!
De cursussen zijn toegankelijk voor
zowel beginners als gevorderden.
Mocht u/jij een hele cursus teveel
vinden, dan is het ook mogelijk om
voor een enkele les of meerdere lessen in te schrijven. De eerstvolgende mogelijkheid zich aan te melden
is zaterdag 15 december van 15.00
tot 17.00 uur. Het atelier is dan in
kerstsfeer.

IVN organiseert lezing
’De wolf in Nederland’
Regio - Ze komen er aan! Dat wil
zeggen: de wolven naar Nederland.
Sinds 2000 leven ze al in Duitsland en ze naderen de Nederlandse
grens snel. Onderzoek wijst uit dat
er ruimte is in Nederland voor wel
20 tot 40 roedels. Wilt u meer weten over deze spannende en mooie
dieren? Kom dan volgende week
dinsdag 11 december naar de lezing door Roeland Vermeulen over
de wolf in Nederland. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven
in NME-centrum De Woudreus aan
de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De toegang is gratis. Al jaren wordt
gesproken over de mogelijke terugkeer van de wolf naar Nederland.
Op steeds meer plekken duiken ze
in Europa op. De Nederlandse regering heeft in elk geval aangegeven
dat de wolf welkom is, mocht deze
de grens oversteken. Maar kunnen
ze ook leven in ons volle landje? Wat

heeft een wolf nodig? Hoeveel ruimte en eten hebben ze nodig; hebben
we dat ook of gaan ze onze schapen
opeten? Kortom: hoe bereiden we
ons voor op de komst van de wolf?
Roeland Vermeulen werkt al sinds
de oprichting bij Free Nature en
weet erg veel over wolven. Hij doet
onderzoek in Nederland en daarnaast is hij ook regelmatig in Afrika
te vinden. Free Nature, ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren samen in het project www.wolveninnederland.nl, recent heeft ook Natuurmonumenten zich aangesloten.
Deze organisaties willen met elkaar
aandacht vragen voor de verwachte terugkeer van de wolf naar Nederland. We hoeven niet bang te zijn
voor de wolf, maar het is wel goed
om voorbereid te zijn om paniek en
overlast voor veehouders te voorkomen.

Bingo in dorpshuis
De Kwakel – Komende vrijdag 7 december is er weer een gezellige bingoavond in Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16. De zaal
is vanaf 19.30 uur open en om 20.00 uur zal er met bingoën gestart
worden.

De Kwakel - Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel is inmiddels druk
bezig met de voorbereidingen voor
het Oud&Nieuw-spektakel in het
dorp. In nauwe samenwerking met
o.a. gemeente, hulpdiensten en
Buurtbeheer is er naast het zorgen
voor de veiligheid ook ruimte ontstaan voor het organiseren van festiviteiten. Dit jaar worden de festiviteiten in het dorpshuis gehouden
dus hoeft niemand meer in de kou
te staan! De inmiddels traditionele vuurkorven zijn nog wel te vinden
voor het dorpshuis. Het is al bijna
een begrip te noemen, de Midwinteravond in De Kwakel! Ook dit jaar
heeft Vuurwerkgroep De Kwakel de
in de volksmond hetende “Boerenkoolfeest” georganiseerd op zaterdag 29 december vanaf 17.00 uur.
Kaarten om bij deze gezellige avond
aanwezig te zijn, kunt u weer kopen
voor vijf euro p.p. bij het dorpshuis
en Slager Eijk en Veld in De Kwakel. Het wordt weer een leuke avond
met live muziek vanaf 18.00 uur en
een gezellige dj die voor jaren ‘80 en
‘90 muziek zorgt.
Oudejaar
Zoals altijd is er op oudejaarsdag,
maandag 31 december, weer een

Vrijwilligers welkom!
Stichting Vuurwerkgroep kan altijd hulp gebruiken van enthousiaste vrijwilligers voor het surveilleren
op oudejaarsdag of voor het assisteren bij de door de werkgroep georganiseerde evenementen. Interesse? Bel naar Paul Boere (voorzitter)
op 06-31393377.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto’s:

Bijzonder
gevaarlijke
situatie
Uithoorn – Vorige week
woensdagmiddag trof ik
deze bebording aan bij
de
wegwerkzaamheden
op de Alfons Ariënslaan te
Uithoorn. Ik vond het een
bijzondere opdracht en
als deze opdracht letterlijk
wordt opgevolgd dan volgen er ronduit gevaarlijke
situaties.
Jan Brand uit Uithoorn

IJsbloemen

Sint en pieten op bezoek bij
peuters van Hummeloord
Uithoorn - Maandag 3 december
was het een speciale ochtend voor
de kinderen van peuterspeelzaal
Hummeloord. Ze kregen namelijk
bezoek van sinterklaas en zijn twee
pieten.
De kinderen hadden aan het begin
van de ochtend van ‘pietenjuf’ Caroline een pietpas gekregen waarmee
ze allemaal spelletjes konden doen.
Met hulp van juf Caroline, juf Jolanda en een aantal ouders had sinterklaas er aan het einde van de ochtend een heleboel bak-, klim-,mik-,

groep vrijwilligers actief met surveilleren door het dorp. Vanaf 10.00 uur,
het tijdstip waarop officieel vuurwerk afgestoken mag worden, beginnen de vrijwilligers te surveilleren door het dorp. Deze rondes gaan door tot de start van het
Oud&Nieuwfeest in het dorpshuis.
Het feestterrein zal deels afgebakend worden met speciale rekken
waar vuurwerk in geplaatst kan
worden. In het dorpshuis zijn er
drankjes en muziek.
Buiten het dorpshuis kunnen mensen zich warmen rondom de vuurkorven. Ook oliebollen en appelflappen zijn dan ruim voldoende aanwezig. Onder het motto ‘voor elkaar met elkaar’ hopen de Kwakelaars wederom met z’n allen een
eindejaarsafsluiting te realiseren die
een voorbeeld mag zijn voor andere
buurten en dorpen.

Toen ik afgelopen week de
gordijnen open deed van
de kamer van onze dochter
Ilse zag ik deze prachtige
ijsbloemen op het raam.
Nog nooit had ik ze zo
mooi gezien.
Toen de zon ging schijnen
waren ze in een paar minuten weg.

knutsel- en pakjes gooipietjes bij
gekregen. Ze mochten hun kunsten
dan ook allemaal aan sinterklaas laten zien die alle tijd voor de kinderen had. Ook werden er allemaal
liedjes voor sinterklaas gezongen
en gingen de kinderen nog samen
met sinterklaas en de pieten dansend door het lokaal.
Nadat iedereen van sinterklaas
een mooi cadeautje gekregen had
moest hij er in deze drukke tijd weer
vandoor. Het was weer een heel gezellige ochtend.

Marja Kruijswijk,
Uithoorn

Informatiebijeenkomst
oecumenische rouwgroep
Uithoorn/De Kwakel - Van december 2012 tot en met mei 2013
organiseert de Raad van Kerken
Uithoorn/De Kwakel zes bijeenkomsten voor mensen die iemand aan
de dood verloren hebben. Het kan
hierbij gaan om een partner, kind of
andere dierbare. Centraal bij deze
bijeenkomsten staat het uitwisselen
van ervaringen. Waar loop je tegenaan en wat helpt je om het hoofd
boven water te houden? Het gaat
om onderlinge steun die mensen elkaar kunnen geven. Daarbij kan geloof of levensbeschouwing behulpzaam zijn. De bijeenkomsten staan
onder leiding van pastor Jo Huijgens van de R.K. Parochie Emmaüs
en dominee Harold Oechies van de
Protestantse gemeente. Als pastores hebben zij gezien dat het mensen die een dierbare verloren hebben goed doet wanneer zij bij hun
verwerking geholpen worden, met

name in deze moeilijke situatie. Een
mens die door de dood iemand verliest, raakt gewond. Pijn, verdriet en
leegte zijn dagelijks aanwezig. Soms
zijn er gevoelens van schuld afgewisseld met herinneringen aan gelukkiger dagen van vroeger. Mensen die een dergelijk pijnlijk verlies
lijden zoeken niet gemakkelijk andere mensen op. Wanneer ze echter anderen ontmoeten die hetzelfde meemaken, kan dat een gevoel
van herkenning geven.
Informatiebijeenkomst 11 december
Volgende week dinsdag 11 december om 14.00 uur is een informatiebijeenkomst in De Burght aan de
Potgieterplein 4 in Uithoorn. Dan
kunt u kennismaken en zien of het
iets voor u is. Meer info? Harold Oechies, tel. 0297-267411, haroldoechies@kpnplanet.nl Jo Huijgens,
0297-561439, johuijgens@telfort.nl
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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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.

Waar is stichting BOUD als je
ze nodig hebt?

Zelfredzaamheid…
In de Nieuwe Meerbode van afgelopen week stond
een artikel over Zelfredzaamheid, en wat betekent dat
voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. De Partij van de Arbeid fractie wil daar graag op reageren.

Het is goed dat iedereen naar vermogen bijdraagt,
maar we zullen het altijd samen moeten doen. Niet iedereen heeft immers het vermogen om bij te dragen,
zowel financieel als qua tijd.

De gemeente Uithoorn moet bezuinigen. Het is crisis,
de inkomsten lopen terug en de bezuinigingen van
het rijk raken de gemeente.

Jonge gezinnen waarvan beide ouders werken hebben het al erg druk, evenals bijvoorbeeld alleenstaanden met een fulltime baan. Bovendien zal er in de
toekomst een veel groter beroep gedaan worden op
mantelzorg en andere ondersteuning, wat door dezelfde burgers opgebracht moet worden. Sommige
mensen zijn ziek of hoogbejaard, en baanverlies, ongeluk en narigheid kan iedereen overkomen. Solidariteit en sociale cohesie zijn in deze tijd meer dan ooit
belangrijk.

Het is onvermijdelijk ook te bezuinigen op sport, cultuur en andere voorzieningen. De begroting voor 2013
moest sluitend gemaakt worden en voor de langere
termijn hebben we wat reserve nodig. Daar is (bijna)
iedereen het wel over eens.
Het nieuwe toverwoord is zelfredzaamheid. Verenigingen en instellingen zullen, als het aan het college ligt,
hun eigen broek moeten ophouden.
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Tijdens de Algemene Beschouwingen bij de begroting
van 2013 maakten wij al duidelijk daar toch iets anders tegenaan te kijken.
Zelfredzaamheid is op zich een goede zaak, maar de
Partij van de Arbeid fractie is het niet eens met de
keuze om de zelfredzaamheid van de burger en een
terugtredende overheid tot doelstelling en uitgangspunt voor toekomstig beleid te maken.
Het idee dat leden en deelnemers alle kosten zelf, of
door sponsoring kunnen opvangen, daar geloven wij
niet in.
In Uithoorn zijn we in de het gelukkige bezit van een
heuse actiegroep die zegt te strijden voor het belangrijke aanzicht van de gemeente Uithoorn: Stichting Behoud ons uithoorns
Met dat standpunt voor ogen dwarsbomen zij al jarenlang het overleg tussen gemeente- en parochiebestuur van de Emmaüs parochie over de kerk aan
de Schans en de begraafplaats.
In het laatste geval wordt zelfs een echt “kampement” onderhouden, compleet met bedenkelijke
teksten op spandoeken.
Toen de gemeente dan ook aankondigde dat ze alle populieren bij ons Aan de Zoom, prachtige hoge bomen die het aanzien van onze wijk geweldig
cachet geven, zouden gaan kappen, maakte ik me
dan ook geen zorgen. Zo’n liederlijke beschadiging
van het aanzicht van onze wijk zou toch zeker op
aandacht en aktie van mevrouw van Muijen en haar
Stichting BOUD kunnen rekenen? Een oprichting
van “vrienden van de bomen Aan de Zoom” was
vast en zeker al in voorbereiding.
Groot was dan ook mijn verdriet toen ik vorige week
uit mijn werk thuiskwam, en de deplorabele staat

van onze voormalig prachtige laan overzag: nagenoeg alle majestueuze bomen waren verdwenen,
de rest volgde in de dagen daarop. Nergens zag
ik mensen op kampeerstoelen zitten om de zaagmachines tegen te houden, nergens hingen nog
de spandoeken van de protestacties van stichting
BOUD. Niets van dit al. Mevrouw van Muijen was in
geen velden of wegen te bekennen.
Blijkbaar moeten we constateren dat stichting
BOUD helemaal niet geïnteresseerd is in het aanzien van Uithoorn, maar dit aangrijpt, om een persoonlijke rancune of vete uit te vechten tegen het
parochiebestuur van onze Rooms Katholieke gemeenschap in Uithoorn. Zonder de verdere gevolgen voor duizenden mensen zie daarbij direct of indirect betrokken zijn te overwegen of overzien. Wat
een belediging voor de mensen die daadwerkelijk
wat voor Uithoorn willen betekenen.
Nu maar hopen dat de gemeente onze straat nog
een wat waardiger aanzien zal geven. Kijk naar de
foto om tez ien dat dat verdraaid moeilijk zal zijn.
E. Slenters, Uithoorn

Als de overheid zich helemaal terugtrekt gaat er veel
verloren van wat van ons allemaal is, en waar we zuinig op moeten zijn. Verenigingen en ontmoetingsmogelijkheden zullen verdwijnen en sport en cultuur
worden voor velen onbereikbaar. Zo’n maatschappij
willen wij niet.

De overheid kan zich in onze visie niet zomaar terugtrekken, alles uit handen laten vallen en zeggen: de
samenleving betaalt niet meer voor uw sport of culturele hobby.
De bibliotheek bijvoorbeeld is voor de PvdA een basisvoorziening die hoe dan ook moet blijven.
Daarom zullen er wat ons betreft voor de langere termijn andere keuzes gemaakt moeten worden.
We zullen bezuinigingen moeten zoeken op andere
posten en/of de inkomsten van de Gemeente verhogen.
Binnenkort gaat de raad van Uithoorn in gesprek over
een nieuwe Strategische Visie voor de lange termijn,
en in mei 2013 praten wij over de begroting voor 2014.
Dan kunnen we in alle openheid, met alle partijen, bespreken waar we naar toe willen met Uithoorn.
Fractie PvdA Uithoorn/De Kwakel
Jan Mollema ,Els Gasseling en Rob de Boer

Sponsorlidmaatschap bieb
Ik wilde graag een reactie schrijven cq een oproep
doen nav het artikel over de Openbare Bibliotheek
van afgelopen week. Een lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek is gratis voor alle kinderen.
Dit is heel belangrijk, omdat alle kinderen dan toegang hebben tot boeken, kennis, de computer, etc. De
kans hebben om boeken te lezen is enorm belangrijk, of dit nu stripboeken, voorleesboeken of themaboeken zijn. Ook mijn kinderen maken gebruik van de
Openbare Bibliotheek. Mijn partner en ik hebben er,
gezien het belang dat wij hechten aan de gratis toe-

gankelijkheid voor alle kinderen, voor gekozen om zelf
lid te worden van de Openbare Bibliotheek zonder er
gebruik van te maken.
Een soort van sponsorlidmaatschap. Ik roep andere
ouders die de gratis toegang voor kinderen belangrijk vinden en de middelen hebben om een lidmaatschap te betalen op om hetzelfde te doen. Hiermee
kunnen we de Openbare Bibliotheek misschien toch
gratis toegankelijk houden voor ALLE kinderen!

VMB Security sponsort hesjes voor
leden reanimatieteam
Uithoorn - Vorige week werd er
een informatie- en bijscholingsavond gehouden voor de leden van
de Stichting AED Uithoorn en andere geïnteresseerden. Op deze
avond vertelde Steffie Beesems van
het Arrest team van het AMC een
en ander over de onderzoeken die
gedaan zijn naar het gebruik van
een AED en de betere overlevingskansen die het slachtoffer daardoor
heeft. De leden hebben deze avond
met ambulancepersoneel getraind
op het overnemen van de reanimatie door de professionele hulpverleners. Daarnaast is er speciale aan-

dacht besteed aan de reanimatie
van kinderen en baby’s. Deze training werd verzorgd door Jan Baas,
Ria van Geem en Herman Veldman.
Vanaf half mei dit jaar worden de leden van de Stichting AED Uithoorn
opgeroepen als er een reanimatie in
Uithoorn is. Vaak zijn zij als eerste
aanwezig en beginnen, in afwachting op de komst van de ambulance, met reanimeren. Zodra de ambulance er is neemt deze de reanimatie over en helpen de leden van
de stichting verder bij de reanimatie.
Om bij een reanimatiemelding snel
een AED ter plaatse te krijgen heeft

COLOFON
sinds 1888

de stichting AED Uithoorn VMB Security & Services bereid gevonden
om ook te reageren op een reanimatiemelding. Zij komen zo snel
mogelijk ter plaatse met een AED,
die standaard in hun auto’s aanwezig is.
Om de herkenbaarheid van de leden van de Stichting AED te vergroten heeft VMB in Uithoorn de stichting gesponsord met hesjes. Op de
foto ziet u de overhandiging van het
eerste hesje door Peter Helgering
van VMB Security & Services aan
Michiel van Hoek, voorzitter van de
Stichting AED Uithoorn.

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

Bijzonder vruchtenbroodje ten bate van het Rode Kruis
Uithoorn - Bakkerij Hulleman bakt de komende weken een bijzonder broodje: het 3FM Serious Request broodje. Een cranberry-mueslibroodje, rijkgevuld met cranberries en rozijnen,
afgewerkt met abrikozenmoes en suiker. Hét 3FM Serious Request broodje is te koop voor 5
euro per stuk, waarvan 1 euro ten goede komt aan het goede doel. Dit jaar is dat het terugdringen van babysterfte in Afrika en Zuidoost Azië.

Veel Nederlandse ambachtelijke bakkers doen dit najaar mee met deze actie en gezamenlijk
proberen ze zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het Goede Doel. Op 24 december
staat een delegatie deelnemende bakkers bij het Glazen Huis in Enschede om een cheque
met daarop een ‘mooi’ bedrag aan te bieden aan de 3FM DJ’s.
Vanaf 7 december verkrijgbaar bij Bakkerij Hulleman aan het Zijdelwaardplein 67.

Jazz aan de Amstel met Shyla Zoet en gastoptredens
Uithoorn – Aanstaande zondag 9 december zal singer/songwriter Shyla Zoet van Sweet & Co
haar cd ‘Listen 2 me’ en andere bekende jazz/popsongs ten gehore brengen tijdens Jazz aan
de Amstel. Tevens gastoptredens van verschillende muzikanten uit de omgeving.
Sweet & Co bracht onlangs een jazz/easy pop cd uit met vijf eigen nummers, als voorproefje
op het album ‘Listen 2 me’. Emoties en ervaringen uit het dagelijks leven vormen de inspiratie
voor de liedjes. De melodieuze songs, vertolkt door de warme stem van Shyla Zoet zijn toe-

J.G.W. te Winkel

gankelijk voor een breed publiek en laten zich het beste omschrijven als ‘feel good’ muziek.
Zoet treedt aanstaande zondag 9 december op met de volgende bezetting: Joos van Leeuwen-toetsen, Jai Jai Vos-drums, Ruud Baron-bas en Ian Boelens-gitaar. Samen zullen zij voor
een zeer aangenaam en zeker ook spetterend optreden zorgen! Daarnaast zijn er gastoptredens van Judith Beuse-zang, Mike Veenhof-gitaar en Jeroen Vermeulen-trompet. Het evenement vindt plaats bij Sjiek aan de Amstel aan Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 en 17.30
uur. De entree is gratis.

KDO en Intersport DUO ondertekenen
nieuw sponsorcontract
De Kwakel - Sportvereniging KDO en Intersport DUO
bezegelen hun jarenlange relatie met de ondertekening
van een nieuw sponsorcontract.
Intersport DUO is al vanaf de oprichting van de eerste
vestiging in Uithoorn in 1983 sponsor en leverancier
van Sportvereniging KDO.

besteed kan worden voor bijvoorbeeld aankleding van
trainers, leiders en teams. “KDO is tevens zeer te spreken over de nieuwe overeenkomst met Intersport DUO.
Voor ons in het belangrijk om lokale ondernemers te laten profiteren van de mogelijkheden welke wij als KDO
bieden”, aldus Peter Oudshoorn namens KDO.

Alle sponsorafspraken zijn vastgelegd in een 5-jarig
contract. Zo zal er door Intersport DUO o.a. jaarlijks
een bedrag beschikbaar gesteld worden dat in overleg

“Met Intersport DUO hebben we een jarenlange relatie
en het is dan ook goed te zien dat we deze relatie ook
de komende jaren weer door kunnen zetten”.

aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplagE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Ondernemers Vereniging Uithoorn

viert
20 jarig
bestaan!

Vorige week dinsdag heeft de Ondernemersvereniging Uithoorn,
kortweg OVU, onder grote belangstelling haar 20-jarig jubileum
gevierd bij Sportschool Plux in het restaurant. Vanuit alle
winkeliers- en ondernemersverenigingen in Uithoorn en De
Kwakel waren vertegenwoordigers aanwezig om dit heuglijke feit
gezamenlijk te vieren. Ook waren er bestuursleden van de Stichting
Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB, de overkoepelende organisatie
voor alle winkeliers- en ondernemersverenigingen in Uithoorn en
De Kwakel. Namens de gemeente Uithoorn waren burgemeester
Oudshoorn en wethouder Verheijen aanwezig, de laatste kwam
echter wat later vanwege verplichtingen elders.
Opening
De avond werd rond 18.15 uur officieel geopend door de voorzitter van de
OVU, Michel Harmsen, wellicht bekend bij u vanwege zijn maandelijkse
column in onze krant. Hij heette iedereen van harte welkom en maakte
het programma voor de avond bekend. Rond 19.00 uur, als iedereen
inmiddels aanwezig zou zijn, zou het eigenlijke hoofdprogramma
beginnen. Na deze korte openingswoorden sprak burgemeester
Oudshoorn enkele woorden. In haar toespraak gaf zij aan dat het een
goed gevoel gaf om vanuit alle verenigingen vertegenwoordigers
te zien. Ook de goede sfeer die er onderling heerst werd door haar
genoemd en zij sprak haar persoonlijke gedachten uit over hoe zij de
toekomst zag van ondernemend Uithoorn. Na 20 jaar OVU zou het
weleens zo kunnen zijn, dat er in de nabije toekomst een verandering
komt doordat de huidige winkeliers- en ondernemersverenigingen
nog meer gaan samenwerken. Zij sloot de mogelijkheid niet uit, dat
misschien alles ooit op zou kunnen gaan in één groot Ondernemers
Collectief.

voor het bedrijventerrein en het meest recente succes: de goedkeuring
door de gemeenteraad voor de oprichting van een Ondernemersfonds
in Uithoorn! Om dit laatste wapenfeit nog eens extra te onderstrepen
was tijdens de jubileumviering een speciale gebeurtenis ingelast.
Door het beschikbaar stellen van financiële middelen vanuit het
Ondernemersfonds i.o. is een eerste aanzet gegeven tot de toekomstige
oprichting van de Stichting City Marketing Uithoorn aan de Amstel.
Overeenkomst
Ter plekke tekenden wethouder Jeroen Verheijen, Wim van Zalen en Chris
van Zantwijk, (de laatsten respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter
van de SUB) een daartoe strekkende intentieovereenkomst, waarin de
gemeente Uithoorn en de Stichting Uithoorn in Bedrijf vastleggen dat
zij gezamenlijk City Marketing de komende twee jaar financieel mogelijk
willen maken. Dit feit werd met een hartelijk applaus ontvangen en een
meer dan trotse wethouder voegde er nog wat woorden aan toe. Ook
hij gaf aan blij te zijn met de goede samenwerking van gemeente en
ondernemers. De ondertekening van deze intentieverklaring wordt als
een mijlpaal gezien in de aanloop om “Uithoorn aan de Amstel” nog
beter te kunnen promoten, aldus de wethouder. Aansluitend roemde
Michel Harmsen nogmaals de samenwerking tussen alle ondernemersen winkeliersverenigingen en met name de steeds beter wordende
contacten met de gemeente. Tegenwoordig worden de ondernemers er
al in een vroeg stadium bijgehaald om nieuwe (bestemmings)plannen
te bespreken en waar nodig te becommentariëren. In deze constructieve
bijeenkomsten groeien alleen maar het vertrouwen en de waardering
in elkaar. Vervolgens dankte de voorzitter zijn medebestuursleden voor
hun inzet en geïnvesteerde tijd om van de OVU een succes te maken,
ook de oud-bestuursleden werden in dit compliment niet vergeten.

Dankwoord
Na de burgemeester te hebben bedankt voor haar woorden gaf
voorzitter Harmsen aan dat er om 19.00 uur niet alleen het vervolg van
de toespraak zou komen, maar dat er een buitengewone gebeurtenis
op het programma stond. Totdat het zover was werden er weer
goede gesprekken opgezet tussen ondernemers uit de verschillende
verenigingen en het was een lust voor het oog te zien hoe goed deze
contacten verliepen, dit alles uiteraard onder het genot van een hapje
en een drankje, er was immers wat te vieren. Zoals aangekondigd nam
voorzitter Harmsen om ongeveer 19.00 uur wederom het woord en
gaf een overzicht van de beginperiode van de OVU. Opgericht 20 jaar
geleden door onze notaris Henri Holsteijn en een aantal ondernemers
uit Uithoorn, dit als tegenhanger voor de Industriële Kring Uithoorn, IKU,
de ondernemersvereniging voor de grotere bedrijven binnen Uithoorn,
waar de OVU meer was voor de kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Een
moeilijke start destijds maar inmiddels met een ledental van ruim 70
uitgegroeid tot één van de negen prominente spelers op het toneel van
ondernemend Uithoorn en De Kwakel.
Voorzitter
Na een aantal jaren nam Hans Serné de voorzittershamer van Henri
Holsteijn over. Aan zijn voorzitterschap kwam helaas te vroeg een eind
door zijn onverwachte en plotselinge overlijden na een kort ziekbed.
Bert Ojevaar volgde hem op en onder zijn leiding ging een nieuw tijdperk
in. Een tijdperk van samenwerken tussen alle bestaande verenigingen.
Regelmatig waren er toen al gesprekken geweest tussen OVU en IKU
om te zien of samenwerken tussen deze twee niet tot de mogelijkheden
behoorde. Elke keer mislukten deze gesprekken echter weer door het
simpele feit dat er (nog) teveel cultuurverschil zat tussen OVU en IKU.
Een ander struikelblok was het grote verschil in de jaarlijkse bijdrage,
bij IKU waren er nu eenmaal lunches en andere evenementen bij de
contributie inbegrepen, bij de OVU was dit alleen af en toe een borrel
en wilde men ook niet meer betalen. In januari 2010 gaf Bert Ojevaar
aan het voorzitterschap van de OVU neer te willen leggen. Een opvolger
werd niet zomaar even gevonden. Uiteindelijk heeft Harmsen zich toen
na veel wikken en wegen beschikbaar gesteld als een van de twee
kandidaten en na op 16 maart 2010 officieel te zijn gekozen door de
OVU leden, nam hij de voorzittershamer over van Bert Ojevaar.
Stroomversnelling
Vanaf dat moment, maart 2010, raakte alles in een stroomversnelling.
Inmiddels waren er regelmatig vergaderingen met de gemeente,
waarbij alle ondernemers- en winkeliersverenigingen aanwezig waren.
Om ondernemend Uithoorn nog beter op de kaart te zetten en de
contacten met de gemeente verder te intensiveren, werd voorgesteld
de Stichting Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB genaamd, op te richten.
Dit als overkoepelend orgaan voor alle ondernemers in Uithoorn en
De Kwakel. De contacten tussen alle verenigingen werden vanaf dat
moment steeds beter en de onderhandelingen verliepen uitermate
soepel. Op 30 juni 2011 is, met een feestelijk overdragen van het SUBlogo aan wethouder Jeroen Verheijen, officieel gevierd dat de SUB een
feit was geworden! Inmiddels kennen alle ondernemers de SUB en de
enorme positieve uitstraling die hiervan uitgaat. Niet in de laatste plaats
te danken aan onze, (helaas binnenkort oud-)voorzitter, Wim van Zalen!
Goede sfeer
De SUB heeft inmiddels haar plaats binnen ondernemend Uithoorn
en De Kwakel bewezen. De samenwerking heeft inmiddels vaste
vorm aangenomen en in een goede sfeer werken alle verenigingen
perfect samen. Daarnaast is er nu via deze SUB, zoals ook de wens
was, één spreekbuis vanuit de ondernemers naar de gemeente. Deze
contacten met de gemeente verlopen steeds beter. Er komen nu
dingen van de grond die in het verleden ondenkbaar waren. Denk
maar eens aan de herinrichting van de Amsterdamseweg en nu weer
het samenwerken op het gebied van City Marketing, of liever gezegd
“Uithoorn aan de Amstel Promotie,” in de meest brede zin, maar ook
het Masterplan Dorpscentrum. Wat te denken van Parkmanagement

Nieuw logo
Als laatste vroeg voorzitter Harmsen aan burgemeester Oudshoorn het
nieuwe logo van de OVU te willen onthullen. Door haar handen op te
steken als teken, werden er op drie plaatsen in de zaal afbeeldingen van
het nieuwe logo omhoog gestoken en kon iedereen er even uitgebreid
naar kijken. Het verfrissende nieuwe logo werd door de aanwezigen
met luid applaus begroet. De voorzitter gaf aan dat de OVU met deze
nieuwe look weer klaar was voor de volgende 20 jaar! Refererend aan
de toespraak van burgemeester Oudshoorn gaf ook hij aan dat er
veranderingen aan komen, of zelfs al zijn. Volgens hem is de SUB de
ideale bindende factor voor alle deelnemende verenigingen en dat
daardoor de samenwerking zo voorspoedig verloopt. Desgevraagd
gaf voorzitter Harmsen later aan dat hij hiermee bedoelde dat deze
samenwerking onder de paraplu van de SUB nu al heeft bewezen
perfect te kunnen werken. “Voordeel daarbij is, dat iedereen vervolgens
weer kan terugkeren naar zijn eigen cultuur en daar, al naar gelang de
wensen, zijn lunches of borrels kan organiseren of bijwonen. Deze vorm
van samenwerken, middels de SUB, werkt perfect en op de vraag of er
in de nabije toekomst één grote Ondernemersvereniging in Uithoorn
en De Kwakel moet komen? Persoonlijk denk ik niet dat we dit risico
moeten willen nemen. Ieder werkend vanuit zijn eigen vereniging met
eigen cultuur, en samenwerkend als één grote Ondernemersvereniging
binnen de SUB, dat lijkt mij de beste optie. De toekomst zal het echter
leren!” Aldus voorzitter Michel Harmsen van en namens de OVU.
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Competitiebridgen bij
ABC in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Donderdag 29 november was de eerst ronde van de
tweede cyclus van de competitie
van bridgeclub ABC. Iedereen was
blij dat het weer om het echi ging,
vrij spelen is leuk, maar een beetje
spanning erbij heeft ook zijn charme. Zo’n eerste ronde zegt nog niet
zo veel, vandaar dat de spanning
nog niet te hoog was en was het
voor een aantal mensen reden om
gezellig te kletsen, maar dat kan gewoonweg niet als je een volle zaal
hebt.
Het valt op dat er weinig afschrijvingen zijn in deze tijd van het jaar, skiën doen de leden niet en voor vakantie vieren is het te koud en er
zijn weinig overwinteraars in deze
vereniging blijkt. Iedereen was natuurlijk in afwachting van het sinterklaas- en kerstfeest. Bridgeclub
ABC viert haar kerstdrive op donderdag 20 december in de Meijert
in Mijdrecht. De juiste aanvangstijd wordt nog nader opgegeven. De
donderdagen 27 december en 3 januari wordt er niet gebridged, het
Buurtnest is dan gesloten. Het was
een volle bak, er werd aan 16 tafels
gebridged. Acht in de A-lijn en acht
in de B-lijn, met helaas een stilzitronde in de A-lijn.

A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met 59,72%. Een goede start voor
dit paar na een tweede plaats vorige week nu de beste, zij kunnen
niet beter scoren en eerste gewin is
kattengespin. Tweede werd het paar
Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom met 59,58%. Derde werd het
paar Nel Heilman en Hetty Houtman met 53,82%. Het is opvallend
dat de scores veel lager uitvallen en
ook dichter bij elkaar zitten dan vorige week. Er werd toch ook serieuzer gespeeld dan vorige week.
B-lijn
Eerste werd het paar Riet Bezuyen
en Wim Egberts met 59,55%, ook
hier is het zo dat vorige week een
tweede plaats behaald werd en nu
een eerste, gelijk aan de A-lijn.
Tweede werd het echtpaar Ans en
Joop Zoethout met 56,67%, Dit paar
zag men al met een gespannen gezicht binnenkomen, zo van ‘wij zullen er vandaag eens flink tegenaan
gaan’.
Derde is het paar Lineke van Oevelen en Madelon van Vessem met
57,05%, dit paar neemt voor het
eerst aan de competitie deel en dan
al zo’n goed resultaat, petje af.

Bridgeclub Hartenvrouw

Qui Vive JA1 legt koploper
vuur aan de schenen
Uithoorn - Zaterdag 1 december
moest Qui Vive jongens A1 aantreden in en tegen Naarden, de koploper in de sterke Inter District Competitie.
Qui Vive begon de eerste helft afwachtend en probeerde door de
ruimtes klein te houden het spel van
Naarden te ontregelen.
Men had echter een matig antwoord op de spelhervattingen van
Naarden. Vrije slagen rond de cirkel
van Qui Vive en de strafcorners van
Naarden vormden een ware plaag
voor de mannen van Muuur, naadloze wanddecoraties. Gestaag bouw-

de Naarden een voorsprong van 4-0
op. Qui Vive had echter weinig trek
om nog verder met zich te laten sollen en tapte de tweede helft uit een
heel ander vaatje. Naarden werd de
wil opgelegd en 35 min lang onder druk gezet. Keeper Jelle Draper
van Qui Vive heeft de gehele tweede helft bijna niets te doen gehad.
Via doelpunten van Peter Lauffer
. Jochem Kolenberg en Jitte Lochtenberg werd het 4-3. In de laatste minuut nog een strafcorner voor
Qui Vive en een goede cirkelpenetratie van Rens van Hoek maar helaas bleef de 4-3 op het scorebord.

Een goeie afsluiting voor
Qui Vive Heren 1
Uithoorn - De laatste wedstrijd van
QV voor de winterstop moest in Oss
gespeeld worden. Een lastige tegenstander en zeker in een uitwedstrijd
al vaak een niet te nemen horde gebleken. Vorig seizoen nog was het
Oss dat Qui Vive de das om deed in
de strijd voor de promotiepoule. Een
kans voor Qui Vive om meerdere
vliegen in een klap te slaan: revanche voor vorig seizoen en de eerste
winst partij uit dit seizoen.
Qui Vive begon met een andere instelling, iets meer zakken op eigen helft, loeren op de counter en
waar het kan hoog druk zetten in
fases. Een tactiek die vanaf minuut

1 al werkt. Qui Vive kan Oss aardig
van zich af houden en krijgt zelf wat
opgelegde kansen. Het duurt echter even totdat Qui Vive uit een corner van Oss, vlijmscherp omschakelt, Marc vindt met een cross-pass
andere Mark die zeer beheerst bijna komend vanaf de achterlijn de
bal binnen slaat met de backhand.
Even later wordt het zelfs 0-2 als na
voorbereidend werk van Martin een

schot van Jasper onreglementair
word gestopt: strafbal. Misschien
een iets te zware straf maar Pieter maakt dankbaar gebruik van de
kans. Na rust wordt een zwaar drukkend Oss verwacht, het spelbeeld
blijft echter ongewijzigd. Oss kan
niet echt een vuist maken en Qui Vive maakt dankbaar gebruik van de
nogal verschafte ruimte. Toch blijft
een bevrijdende 0-3 ver weg eveneens als een 1-2 voor Oss zonder
dat de wedstrijd saai word.
Pas in de laatste 10 minuten komt
de bevrijding. Wederom is daar een
corner van Oss voor nodig die geheel mis gaat en doorschiet naar

de middellijn. Vanaf daar duurt het
3 passes via Daniel, Bart en Martin voordat hij bij Tom eindigt die in
een leeg doel binnen tikt. Dit blijft
tevens de eindstand waardoor koploper Oss punten verliest.
Qui Vive pakt revanche voor vorig
seizoen + de eerste 3 punten in een
uitwedstrijd. De afsluiting van de
eerste helft van het seizoen is er een
met een ontzettend lekker gevoel!

Qui Vive hockeymeisjes
B2 in het nieuw
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was de uitwedstrijd tegen Xenios
in Badhoevedorp. De wedstrijd begon en het kon bijna niet anders,
1-0 voor Qui Vive. Nog voor de rust
werd het 2-0. Iedereen was verkleumd maar vastberaden. De 2de
helft bleef spannend. Gelukkig werd
het met nog een kwartier te spelen
3-0 en de wedstrijd leek gespeeld.
Het werd echter 3-1 en de span-

ning kwam een beetje terug. Vlak
voor tijd kwam Qui Vive door alle
opwinding nog even met 10 meiden
te staan. Het werd ondertussen ijzig
koud waardoor een meisje van Xenios flauw viel. Ze werd in dekens
gehuld weggedragen door een paar
bezorgde ouders. Gelukkig was de
westrijd snel daarna afgelopen. Verkleumd en uitgeput werd de overwinning gevierd.

Uithoorn - Op dinsdag 27 november
werd de laatste zitting van de tweede competitie gespeeld bij Bridgeclub Hartenvrouw. Dat betekent
dat er gepromoveerd c.q. gedegradeerd wordt. In de A, met zestien paren, werden Nel Bakker en An van
der Poel eerste met 59.23%. Tweede het combipaar Reina Slijkoord/
Guus Pielage, 58.93%. Derde deze keer Thecla Maarschalk en Rees
van der Post met 57.44%. Dan nu de
competitie: Kitty van Beem en Agnes de Kuijer hebben hun ‘superioriteit’ bewezen en zijn als eerste geëindigd. Met een mini-, minimaal
verschil noteren de bridgers Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar als
tweede. Derde zijn Nel Bakker en An
van der Poel geworden. Helaas Kokkie en Corrie, het scheelde niet veel
maar zij staan ’vierds’. In de B, met
eveneens zestien paren, werden Inge Dyrbye en Thea Stahl eerste met
58.75%. Dames, u heeft een prachtige prestatie geleverd die verstrekkende gevolgen heeft: zie de com-

petitie. Wil Blansert en Ineke Hilliard werden tweede met 58.30%. Als
derde volgden Ria Bulters/Riet Wesselingh met 54.97%, ga zo door en
u bereikt volgende keer ‘hogere sferen’. De competitie B ziet er als volgt
uit: José Möller en Ank Reems blijven eerste, tweede zijn Wil Blansert
en Ineke Hilliard, derde Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit. Als vierde eindigden Inge Dyrbye en Thea
Stahl. Genoemde vier paren mogen
zich verheugen in de promotie naar
de A-lijn. Ach en helaas verdwijnen
de paren Marja van Holst Pellekaan/
Sandra Raadschelders, Gertrude
Doodkorte en Floor Janssen, Reina Slijkoord/Rita Vromen en Ploon
Roelofsma/Marja Slinger, uit het
zicht van de A. U krijgt nieuwe kansen in de B dames. Volgende week
begint bij Hartenvrouw de laddercompetitie, in januari start een nieuwe parencompetitie. Ook spelen bij
Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

Bacubridge in dorpshuis
De Kwakel - Aanstaande zondag 9 december organiseert Bacu de derde zondagse bridgedrive. Zoals gewoonlijk vindt
deze plaats in het Dorpshuis
in De Kwakel. En hoe anders in
de decembermaand tussen het
sinterklaas- en het kerstfeest in
kan deze heten dan ‘Feestdrive’.

Wil je nog meedoen, bel
dan vlug naar Cor Hendrix:
06-44516998. Of mail naar
bacu@bacuweb.nl onder vermelding van beide namen.
U bent van harte welkom en een
graag geziene deelnemer. De
kosten bedragen 10 euro per
paar, te voldoen aan de zaal.

Leden van verdienste van
UWTC in het zonnetje
Winst voor de heren van
Space Shuttle
Uithoorn - Afgelopen zondag
speelden alle teams van badmintonvereniging Space Shuttle thuis
in sporthal de Scheg. Het eerste en
het herenteam speelden beiden tegen Ouderkerk. De heren begonnen
zeer voorspoedig maar konden pas
in de laatste partij de wedstrijd naar
zich toe trekken, waardoor ze met
5-3 wonnen. Het team, bestaande uit Alexander Popma, Henny Sahetapy, Edwin Schootemeijer en
Cees Rijneveld had afgezien van de
verloren dubbel van Edwin en Cees
alle partijen in twee sets afgerond.
De overige twee verliespartijen waren de enkelpartij van Cees en de
dubbel van Edwin en Henny.
Het eerste team bestond uit Mathe
Jonkergouw, Jolien Bake, Eric Loogman en invalster Mirjam van Leeuwen. Vooral laatstgenoemde zorgde er eigenhandig voor dat het team

niet met 0-8 de boot in ging door
twee van haar drie partijen te winnen. Vooral haar drie sets tellende
enkelpartij was zenuwslopend, Mirjam wist deze pas na een verlenging
tot 24-22 in de derde set te winnen.
Desondanks verloor team 1 helaas
met 2-6.
Space Shuttles tweede en meest
jeugdige team werd vertegenwoordigd door Wouter Tas, Susan
Blaauw, Vincent van Sluis en Juna
Somers en moest aantreden tegen
Volant ’90. De heren- en de dames
dubbel gingen helaas verloren maar
Wouter en Susan wisten hun spannende enkelpartijen in drie sets te
winnen. De partij van Vincent duurde ook drie sets maar ging helaas
verloren, net zoals de enkelpartij van Juna en de twee mixpartijen
waardoor het tweede team net als
het eerste met 2-6 verloor.

KDO verspeelt in de
overwinning
De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag de
uitwedstrijd tegen de nummer
twaalf Seastum op het programma. Na een geslaagde reis in een
goedgevulde touringcar begon om
14.00 uur de wedstrijd op het kunstgrasveld in Zeist. Trainer Raymond
de Jong kon deze middag niet beschikken over Sven Vlasman, Patrick Schijff (privéomstandigheden)
en Erik Verbruggen (geschorst).
Voor aanvang van de wedstrijd werd
er één minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van
Frank Vlasman. De vader van aanvoerder Sven en fervent KDO-supporter heeft op veel te jonge leeftijd
de strijd tegen de ziekte ALS afgelopen vrijdagavond verloren.
In de eerste helft had KDO veel
moeite met het slechte oude kunstgrasveld in Zeist en het fanatieke Seastum. Op het natte en gladde veld begonnen de Kwakelaars
erg matig aan de wedstrijd. Er werd
door de Zeistenaren direct druk gezet op de opbouw van KDO, waardoor het eerste erg moeilijk in de
wedstrijd kon komen. Het was aan
de uitblinkende doelman Peter Onderwater te danken dat Seastum
niet op voorsprong wist te komen.
Met name de kopsterke middenvelder van de thuisploeg won vele luchtduels van spelers van KDO,
maar Peter wist diverse malen met
knappe reddingen zijn ploeg op de
been te houden. Tot groot genoegen
van de vele aanwezige Kwakelse
supporters benutte KDO de eerste

Uithoorn - Tijdens de Algemene Leden Vergadering van donderdag 29 november jl. zijn drie vrijwilligers van de driehonderd leden tellende wielervereniging UWTC benoemd tot Lid van Verdienste. De
heren Wim Veenboer, Henny Cornelisse en Theo Nicolai kregen de eretitel opgespeld voor hun jarenlange
inzet bij de Uithoornse Wieler Trainings Club. Het akkoord van het bestuur om op voordracht van de commissie tot benoeming Ereleden deze
personen te eren werd met applaus
ontvangen op de ledenvergadering.
Wim Veenboer en Henny Cornelisse,
beiden vanaf hun jeugd lid bij wielerclub, maken zich al enkele tientallen jaren op uitzonderlijke wijze
verdienstelijk onder meer als begeleider van wielerploegen en trainer
van jeugdige renners. Door hun belangeloze inzet is de wielerafdeling
van UWTC geworden tot wat het nu
is. Een actieve vereniging die in de
zevenenzeventig jaar van haar bestaan veel kampioenen heeft voortgebracht en waar momenteel talentvolle leden hun passie voor de
wielersport kunnen uitoefenen. Beide vrijwilligers zijn ook bekende gezichten bij de Ronde van Uithoorn.
Jarenlang werden Uithoornse bedrijven door hen benaderd voor financiële ondersteuning voor de
wielerronde en worden zij jaarlijks
gevraagd om te speakeren en te jureren tijdens de Ronde die sinds enkele jaren weer in het oude centrum
wordt verreden. Functies met de no-

dige kennis van het wielrennen, verkregen door de sport zelf intensief
te beoefenen.
Geprezen
Ook Theo Nicolai van de Toerafdeling werd geprezen voor zijn inzet.
Meer dan tien jaar vervult deze Uithoornse vrijwilliger met bijzonder
veel inspanning onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw en
het wielerparcours. Bijzondere verdienste is wel de tijd die hij in de
club steekt. Naast de vaste uurtjes
op de maandagmorgen bij de onderhoudsploeg is hij de rest van de
week ook vaak met de club bezig.
Voor het smeren en oliën van gereedschap of op zoek naar bruikbaar materiaal wat anderen wegdoen. Er is altijd wel iets te vinden
waar de vereniging weer blij mee
is. Zijn passie is opvallend en heeft
hem de nieuwe status opgeleverd.
Hij vervult niet alleen taken voor de
afdeling waar hij zelf lid van is maar
ook voor de Wielren en BMX afdeling. Een voorbeeld voor anderen.
Na de vergadering ontvingen de
speciaal voor de gelegenheid uitgenodigde familieleden een bos bloemen en prees de voorzitter de geweldige bijdragen van de hoofdrolspelers. “Geen enkele vereniging,
dus ook UWTC niet, kan bestaan
zonder leden met een clubhart” aldus Jan Veenboer deeluitmakend
van de Commissie tot benoeming
Ereleden UWTC.

kans die het in de 38e minuut kreeg.
Via een combinatie tussen Bobby
Uitermarkt en Rick Kruit, kon Joeri
Stange met een verwoestende uithaal de 0-1 binnen te schieten. Met
deze stand werd ook de rust bereikt.
Strijd staken
In de tweede helft moest verdediger Mathijs Molleman al snel de
strijd staken (ging door zijn enkel) en was A1-junior Menno Lingeman zijn vervanger. Door diverse positiewisselingen kwam Menno
als rechtsbuiten in het veld te staan.
In de eerste twintig minuten van de
tweede helft was KDO veel gevaarlijker dan in de eerste helft. Rick
Kruit was erg dichtbij de 0-2, maar
zijn schot vanaf 25 meter ging via de
binnenkant van de paal ternauwernood uit het doel. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde startte
Seastum een waar alles-of-niets offensief. Met veel theater en verbale
communicatie probeerde de Zeistenaren KDO van slag te brengen en
dit bleek te lukken. Michael Meijer
werd in de 89e minuut erg zwaar
gestraft nadat hij een licht tikje uitdeelde aan zijn tegenstander en met
rood het veld kon verlaten. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd
moest doelman Peter Onderwater
toch het onderspit delven, toen een
speler van Seastum van drie meter afstand de bal hoog in het doel
schoot, 1-1. Op basis van de gehele wedstrijd was een gelijkspel terecht te noemen, alleen was het erg
zuur dat de gelijkmaker op de valreep nog moest vallen.

Zaterdag 1e voorronde
Quakeltoernooi
De Kwakel - Aanstaande zaterdagavond is het zover. De 27e editie van het Quakeltoernooi gaat dan
van start op het KDO sportpark aan
de Vuurlijn. Vanaf 18 uur strijden
de eerste zes herenteams voor een
plaats in de finale die op 9 februari plaatsvindt. En deze openingsronde is er gelijk eentje met een aantal
zeer sterke teams die niet veel voor
elkaar onder zullen doen en in het

verleden meerdere malen de finale hebben bereikt. De aftrap van het
Quakeltoernooi 2012 – 2013 wordt
verricht door Prohand en KDO 10.
Naast deze twee teams maken team
Vooropi, Doedoel Tala, de Toekomst
en Barnhoorn Flowers het zestal vol.
De laatste wedstrijd van de avond
eindigt om 22 uur. Het komplete programma van deze avond is te
zien op www.quakeltoernooi.nl

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
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OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
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br. t.e.a.b Tel. 06-18342659
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
cember werd de vetrouwde dojo leuk en gemoedelijk toernooi, en spanning stond kon iedereen moe
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den v. aardewerk m. schulDe Kwakel - Van de 16 paren die we in de B lijn waar Riet Doeswijk meldenswaardie score was nog wel
prand, 10 st. €45,-.Gr. olieDeze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:
deze avond de A lijn vormden wa- en Joop den Blanken aan het eind gelijk aan die van Rie Bezuijen en
verf schilderij m balsenren opnieuw Andre Verhoef en Nel- van de avond een score konden no- Gerbrand van Nigtevegt. Gedeelde
de korhoenders in herfstWeekblad de Nieuwe Meerbode
ly Vork de sterksten met 62,8%. Me- teren van 63,39% en daarmee staan smart is halve smart en dat gold hier
bos €495,-.Tel. 023-5471677
Mijdrecht
Anselmusstraat 19 - 3641 AM
de door een desastreuze score van zij dus in de totaalstand van de lad- dus ook.
Uithoorn
BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
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hun tegenstanders in de laatste dercompetitie op de 1e plaats.
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ronde, die hier om des verslaggeIn de C lijn werd die dienst uitgeU kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
1954, zelf het ik 48-53 - 61 vers moverende redenen niet wor- Niet misselijk
maakt door de echtparen Backers
65 en 1992 , misschien ruiden genoemd, wisten Cor Hendrix Met een eveneens niet misselijke en Kamp, waarbij Piet-Hein en Huub
len? Tel. 023-5291899
GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
en Jos Bader in hun spoor te blij- score van 62,8% nestelden Klaas en zich deze keer de sterksten toon- Eén bon per week
Te koop:
ven. Zij werden dus 2e met 60,12%. Paula Kniep zich op de 2e plaats en den met 61,46%. Eefke en Marian- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Bobike achterzitje €35,-.
Rees en Gerard van de Post eisten zij staan in de totaalstand dus ge- ne werden dus 2e met 57,64% en de
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,Maxi cosi z.g.a.n. €50,-.
met 56,25% de3e plaats op.Bep Ver- woon op gelijke hoogte met Nelly en 3e plaats was voor Lous Bakker en
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
Tel. 06-27263618
leun en Ria van Zuylen konden deze Andre uit de hierboven genoemde A Hans Elias met 57,29%. Die bevinden
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
week geen potten breken en zij fi- lijn. Wie had dat gedacht? Agnes zich dus volgende week allemaal in
Te koop:
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
nishten op de 16e en daarmee laat- de Kuijer moest het stellen zonder de nieuwe A lijn. Dat is de charme
I.g.st. Puch Italions dames
- Altijd prijs vermelden
ste plaats. Hierdoor kunnen zij mo- vaste partner Leny en zij had Adrie van de laddercompetitie, want zeker
fiets €45,-. Tel. 023-5284156
gelijk volgende week vanuit de C lijn Voorn aangetrokken als vervanger. in de beginfase geeft dat een bizonAangeboden:
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
verpletterend uithalen, al zitten vol- Het resultaat was een podiumplaats dere samenstelling van de diverse
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
Ruilen: 2 Zitsbankje, i.z.g.st.
gende week in die lijn nog wel een met 58,04%.
lijnen met A-, B- en C spelers door
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
gestoff. barokstijl, l. 180 x
aantal paren die in parencompetitie In deze lijn verging het Ria Bulters elkaar heen. Dat kan tot spectacu90. voor fiets €150,- versn. +
normaliter ‘A’ paar zijn.
en Ans Nieuwendijk zoals Bep en laire scores leiden, zowel positief als
trom.rem Tel. 023-5474304
De topscore van de avond vinden Ria in de A lijn, maar hun niet ver- negatief.
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Legmeervogels F1 speelt koploper
Buitenveldert F1 zoek in kampioenskraker
Uithoorn - Legmeervogels F1 was zeer
scherp voor deze kampioenskraker in de
1e klasse. Buitenveldert F1 stond ongeslagen aan kop en deze wedstrijd was de
kampioenswedstrijd. Bij winst waren ze
kampioen, bij verlies zouden beide teams
op gelijke hoogte komen. Buitenveldert
F1 vertrouwde daarnaast op het thuisvoordeel dat deze thuisspelende vereniging zou hebben en de winst die ze afgelopen week boekten tegen hetzelfde
team in de beker competitie. Maar Legmeervogels F1 had geheel andere plannen en zou laten zien dat ze eigen kampioensaspiraties hadden . Vanaf de eerste minuut ging Legmeervogels F1 als een
bezetene van start. Vanaf de aftrap werd
op rechts Derk bereikt, die als een wervelwind op het doel van Buitenveldert afstoomde. Een schitterende redding van
de naar later bleek zeer talentvolle keeper hield de vogels af van een vroege
voorsprong. De aanvalsgolven volgden
elkaar snel op. Linksback Nicolai kwam
enkele keren gevaarlijk door via links.
Er werd uitstekend gecombineerd en de
vrije ruimte werd steeds goed gevonden.
Legmeervogels F1 had een duidelijk veldoverwicht, maar Buitenveldert kwam er
ook meerdere keren levensgevaarlijk uit.
In de 10e minuut wist centrale verdediger
Robin met een laatste krachtsinspanning
en met hulp van de uitstekende kepende
Caden een opgelegde kans tot corner te
verwerken. Direct neemt Legmeervogels
de aanval weer over waarbij Alex Teun alleen voor de keeper weet te zetten. Deze omspeeld hem maar ziet zijn schot via
de handen van een meekomende verde-

diger belanden op de paal. Penalty! Teun
weet deze penalty koelbloedig te verzilveren: 0-1. Direct na de aftrap zet Legmeervogels weer direct druk en weet Alex in
positie te brengen. Helaas beland zijn afstandschot wederom op het de paal.
Supersnel
De zeer goed verdedigende Jesse stuurt
vlak erna supersnelle Derk de diepte in,
die door uitstekend uitkomen van de keeper, net een grote teen tekort komt. Buitenveldert laat zich niet ongemoeid en
weet onder de druk uit te komen. De levensgevaarlijke nr. 10 van Buitenveldert
weet met zijn acties zichzelf en een medespeler in een 2 tegen 1 positie te manoeuvreren met Jesse, maar deze behoudt wederom uitstekend het overzicht
en weet knap de bal te veroveren en direct de tegenaanval in te leiden. Derk
breekt zo wederom door op rechts, passeert op zijn karakteristieke wijze als supersnelle rechtsbuiten de back en weet
de bal uitstekend voor te brengen naar
de inkomende Alex en Nassim. Nadat de
keeper in eerste instantie de bal weet te
pareren, kan linkspoot Alex alsnog de 0-2
op het scorebord brengen. Ook de 0-3
verloopt op vergelijkbare wijze. Na wederom een uitstekende actie en voorzet van Derk, weet ditmaal de weer sterk
meegekomen Nassim de bal met een
schitterende kopbal te scoren. Buitenveldert legt zich niet neer bij deze stand en
wederom weet de nr. 10 na enkele mooi
passeer acties door het midden op te stomen. De uitstekende verdedigende Robin
weet hem bijna af te stoppen, maar heeft

de hulp van de goed rugdekking gevende
Jesse nodig om het gevaar af te stoppen.
Een enerverende eerste helft.
Spelvreugde
Buitenveldert brengt wat tactische wijzigingen aan en start sterk met een aanval
op links. Robin smijt zich voor het schot,
waardoor deze afgezwakt wordt en de
uitstekende keepende Caden de bal over
het doel ziet scheren. Even later moet Caden vol in actie komen en weet met een
katachtige redding het schot van de wederom opkomende 10 te pareren. Legmeervogels neemt langzaam het initiatief
weer over. De frivool en vrij spelende Raoul werk hard en weet door een uitstekende pass Nassim alleen voor de keeper te zetten. De ietwat hoge en daardoor moeilijke bal wordt net naast het
doel getikt. Even later duikt Nassim, die
fysiek hard moet werken tegen zijn eveneens fysiek sterke tegenstander, links in
de ruimte. Het zijn mooie duels om te
zien en doordat hij goed doorzet weet
hij de bal voor te zetten op Alex. De uitstekende keeper weet de bal op de inzet van Alex wederom te toucheren waardoor deze opspat en via de paal terug in
de handen van de keeper beland. Even later weet Alex zelf goed door te zetten via
links en met een afgemeten voorzet Raoul te bereiken. Hoewel deze hard, zuiver
en uitstekend op doel schiet, is het wederom de keeper die op miraculeuze wijze de bal over het doel weet te werken.
Derk probeert het even later wederom via
de rechterkant, maar de inkomende Nassim ziet zijn inzet net naast het doel verdwijnen. Buitenveldert komt er nog een

keer gevaarlijk uit, maar weer staat Caden zijn mannetje en weet met een uitstekende reactie de bal naast het doel te
werken. De eretreffer volgt toch nog uit
een corner, een ongelukkige intikker bij
de 1e paal waarbij de bal via een kluts
en een eigen speler in het doel beland:
1-3. Even later is deze enerverende wedstrijd gespeeld waarin Legmeervogels F1
het beste van zichzelf heeft laten zien:
er werd uitstekend gevoetbald, niemand

Spanning ten top bij
driebanden DRV

Legmeervogels (zaal) geeft
voorsprong uit handen
Uithoorn - Afgelopen vrijdag
30 november speelde Legmeervogels een thuiswedstrijd tegen
Allen Weerbaar 1. Direct vanaf het fluitsignaal ontspon zich
een fel duel met twee ploegen
die speelden voor een overwinning. Het bleek een avond waarbij Legmeervogels de scheidsrechter niet aan haar zijde had.
Bij de meest lichte overtredingen
van Legmeervogels kende hij een
vrije trap toe aan Allen Weerbaar,
wanneer het andersom was wuifde hij het weg. Dit tot grote frustratie van Legmeervogels.
Ondanks dat bleef Legmeervogels geconcentreerd voetballen en wist het verdedigend
haar mannetje te staan. Met nog
steeds een keepersprobleem was
het de nog niet geheel fitte Mels
Bos die de plek van Patrick Brouwer (gebroken vinger) overnam.
Dat deed hij niet onverdienstelijk,
met een aantal uitstekende reflexen wist hij een tegentreffer te
voorkomen. Daarnaast betrad Patrick Brouwer het veld als speler.
Legmeervogels liet mooie aanvallen zien, en een treffer hing dan
ook in de lucht. Een fantastische
actie van Jordi van Gelderen, die
de bal om de tegenstander heen
speelde, had beter lot verdiend.
Maar de keeper van Allen Weerbaar wist zijn schot knap te pareren. Deze keeper bleek over een
geweldige reflex te beschikken
en was dan ook moeilijk te passeren.
Toch kwam er loon naar werken.
Bij een mooie aanval over rechts
kwam de bal op links bij Jordi terecht, die met een fantastische
uithaal de bal in de linkerbenedenhoek wist te knallen, 1-0 in de
7e min.
Overtreding
Tot twee minuten voor tijd bleef
dat zo. Totdat Coen van Weerdenburg een lichte overtreding beging, en tot ieders verbazing wederom een gele kaart trok. Legmeervogels dus wederom geheel
onterecht met een man minder.
Deze keer wist Allen Weerbaar
wel te profiteren en wist het vlak
voor het rustsignaal de gelijkmaker te produceren. Een 1-1 ruststand dus.
De 2e helft was het Allen Weerbaar dat fel begon en Legmeervogels onder druk begon te zetten. Legmeervogels had het lastig in deze fase en moest achteruit. Het liep even niet in deze fase
en Legmeervogels werd wat slordig. In de 2e min kwam Legmeervogels dan ook op een verdiende 1-2 achterstand door onoplettendheid in de verdediging.
Legmeervogels leek aangeslagen, maar pakte de draad weer
goed op. Legmeervogels begon
de druk op te voeren en creëerde een aantal gevaarlijke kansen. Wederom een goed spelende Ibrahim el Ahmadi wist veel
gevaar te stichten. Met een prima
individuele actie schoot hij snoei-

hard de bal richting rechterkruising, maar met een geweldige reflex van de keeper werd de bal tot
corner verwerkt.
Actie
Daarna wederom een geweldige
individuele actie van Ibrahim, die
een aantal tegenstanders het bos
in stuurde, en met een schot in de
korte rechterhoek de gelijkmaker
op het scorebord wist te brengen,
2-2 in de 8e min. Deze 2-2 stand
bleef tot vier minuten voor tijd op
het scorebord staan, met twee
teams die aan elkaar gewaagd
waren. Toch bleef de scheidsrechter een grote frustratie voor
Legmeervogels. Hij stond waardeloos te fluiten, waardoor aanvallen van Legmeervogels vaak
teniet werden gedaan. Bij zeker
lijkende overtredingen op spelers van Legmeervogels wees de
scheidsrechter de andere kant
op. Op deze manier werd het voor
Legmeervogels wel erg moeilijk
deze avond. Toch was het Legmeervogels dat weer brutaal en
verdiend op voorsprong kwam.
Met een fantastische individuele actie van Robin Oussoren die
opkwam vanaf de middellijn, zijn
directe tegenstander omspeelde, en met een harde uithaal de
bal tegen het net knalde, 3-2 in
de 21e min.
Nu was het zaak voor Legmeervogels om de boel achterin op
slot te gooien en de voorsprong
vast te houden. Door een foute
pass door het midden van Mark
Rutgers was het Allen Weerbaar
dat in de tegenaanval uitbrak,
waardoor een speler alleen op de
keeper kon afgaan. Het was Mels
Bos die uit zijn doel kwam en niet
anders kon dan de tegenstander
te vloeren. Het resultaat: een gele kaart voor Mels Bos, Legmeervogels met 3 man en een penalty.
Het was Ibrahim die de positie
op doel overnam, maar een tegentreffer niet wist te voorkomen.
Een 3-3 stand in de 24e min. Voor
deze treffer had Legmeervogels
het nagelaten om er zelf 4-2 van
te maken. Het waren Stefan van
Pierre en Ibrahim el Ahmadi die
gezamenlijk op de keeper af gingen, maar deze buitenkans zeer
slecht uitspeelden, waardoor de
keeper een zeker lijkende treffer
wist te voorkomen.
Met nog een minuut te spelen
ging Legmeervogels in de aanval om toch nog een overwinning uit het vuur te slepen. Het
was Stefan van Pierre die aan de
bal was, maar vol op zijn schenen
werd getrapt. Wederom weggewuifd door de scheidsrechter, tot
ongeloof van spelers en publiek,
waardoor Allen Weerbaar de gelegenheid kreeg om er in de laatste minuut, geheel tegen de verhouding in, 3-4 van wist te maken. Geheel onnodig en tegen de
verhouding in gaf Legmeervogels
dus in 2 minuten tijd een zeker lijkende overwinning geheel weg.

uitgezonderd, met veel inzet en een zeer
attractieve wedstrijd. Een wedstrijd waarin Legmeervogels liet zien waarvoor ze
staan: Inzet, Beleving, Teamgeest en Spelvreugde. Specifiek het laatste spatte ervan af! Komende zaterdag kan Legmeervogels F1 het kampioenschap opeisen
wanneer het thuis van Sporting Martinus
F1 weet te winnen. Onze verslaggever zal
er zeker weer bijzijn om te genieten van
deze attractief spelende ploeg.

Een heerlijk sinterklaasfeest
bij Hockeyclub Qui Vive
Uithoorn - Verrassing op Qui Vive:
Nieuwe leden of... toch niet, zwarte
piet! Alleen, wat bleek, de hockeypieten konden helemaal niet hockeyen! Dus besloten de hockeypieten er mee te stoppen en de kinderen te vertellen dat sinterklaas in het
clubhuis op ze zat te wachten. Wat
denk u dat er gebeurde? De kinderen lieten hun trainers in de steek
en gingen zo snel als ze konden

er vandoor want rennen dat kunnen de benjamins, de f-jes en de 1e
jaar e-tjes wel hoor! In het clubhuis
was het groot feest, iedereen was
lief geweest en dus was er limonade, snoepgoed en een cadeautje voor ieder kind. Blozende wangen en blije gezichten van de jongste jeugd, vrolijke pieten en een lieve sint, een heerlijke middag op de
hockeyclub!

Halverwege bij BVU
Uithoorn - Op maandag 26 november speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de 3e ronde in de
tweede parencompetitie. Met nog 2
weken te gaan, lijkt er nog helemaal
niets beslist.
A-lijn:

1. M. Lang & M. Kok
65,14%
2. L. Leenen & H. v.d. Schinkel 58,68%
3. T. van der Sluijs & A. Reems 55,90%
4. H. van Geffen & L. Koeter 54,65%
5. J. van Leeuwen & B. Klooster/
Stenny & Herman Limburg
53,13%

B-lijn:

1. M. Calis & C. Frank
62,08%
2. I. Hilliard & E. van den Berg/
Marijcke & Gouke van der Wal 61,67%
4. Greet & Henk Stolwijk
57,92%
5. Riki Spook & Hans Geels
55,83%

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

Dames van Legmeervogels
ook sterk in Amersfoort
Uithoorn - Tegen Fulmen/Fidelitas
moest er gespeeld worden. Een wisselvallig team dat wel als lastig bekend staat. Afgesproken werd dat
vanaf het begin fanatiek gestart zou
worden om direct afstand te kunnen
nemen en het verschil te maken. Al
snel kwam de 0-1 voorsprong, maar
de thuisploeg kwam van afstand
een aantal keer goed door waardoor er een gelijke 3-3 stand op het
bord kwam. Daarna kwamen de dames van Legmeervogels wat beter
in het spel en wisten door snel spel
de verdediging van de tegenstander te ontregelen. Dat resulteerde in
een aantal mooie doelpunten. Ook
de eigen verdediging was beter op
orde en Fulmen kwam er niet meer
aan te pas in het vervolg van de 1e
helft. Langzaam maar zeker groeide
de voorsprong en het was pas enkele seconden voor de pauze dat de
Amersfoortse dames wat terug konden doen. Ruststand 4-11 voor Legmeervogels.

In de 2e helft was Legmeervogels
duidelijk te sterk. Dat zorgde er echter wel voor dat de dames het wat
makkelijker opnamen en niet al te
fanatiek meer acteerden. De doelpunten werden in het begin nog
wel gemaakt en het team liep ver
weg van de tegenstander. Omdat
de wedstrijd al snel beslist was en
de overwinning niet meer in gevaar
kwam was het voor Fulmen nog mogelijk om een aantal keer te scoren.
Aan de andere kant was het elke
keer als het nodig was Legmeervogels dat de score opvoerde naar een
grote overwinning. 13-23 was uiteindelijk de uitslag waardoor de koppositie gehandhaafd blijft.
Aanstaande weekeinde is er geen
programma, maar de week er na (16
december) speelt het team in Sporthal De Scheg tegen Aalsmeer dat
zeker een niet te onderschatten tegenstandeer is. De wedstrijd begint
om 14.25 uur en supporters zijn uiteraard welkom.

De Ronde Venen - Nu de biljartcompetitie driebanden DRV tot
tweederde is gevorderd, is het nog
volstrekt onduidelijk wie er straks
met de eer gaat strijken. Er zijn tenminste vier titelkandidaten, die nauwelijks voor elkaar onderdoen. Dat
zijn Hans van Eijk, Jos Lugtigheid,
Henk Doornekamp en Bert Loogman in willekeurige volgorde. Doordat Hans van Eijk, die van meet af
aan de lijst heeft aangevoerd, verstek moest laten gaan, zag Jos Lugtigheid zijn kans schoon om – althans voorlopig – de koppositie van
hem over te nemen. Jos scoorde in
zijn partijen tegen Paul Huzemeier
liefst vijf van de zes te behalen wedstrijdpunten, waarmee hij goede zaken deed. Overigens was in beide
partijen sprake van een zinderend
slot. De eerste partij verliep in 40
beurten, waarbij beide spelers remise overeen kwamen en precies hun
moyenne bereikten. Ook in de tweede partij behoorde een remise tot de
mogelijkheden, doch Paul miste in
de nabeurt. Ditmaal verliep de partij in 29 beurten, waardoor Jos een
moyenne scoorde van 0.448 en Paul
liefst op 0.690 uitkwam. Laatstgenoemde lijkt dus goed voorbereid
voor de finale van het persoonlijk
kampioenschap driebanden, dat komend weekend wordt verspeeld in
De Vrijheid te Amstelhoek.
Strijd
Bert Loogman en Henk Doornekamp moesten het tegen elkaar op-

nemen en ook deze partijen gaven
volop strijd. Henk trok in de eerste
partij aan het langste eind. Met een
moyenne van 0.548 was hij net eerder uit dan Bert, die overigens ook
een formidabel gemiddelde van
0.742 op het groene laken legde.
De tweede partij besliste Bert in zijn
voordeel, maar nu was het gemiddelde van beide spelers stukken lager en beneden hun niveau. Beide
kemphanen hadden de twijfelachtige eer om in een ware marathonpartij van liefst 58 beurten de langste rally van het hele tot nu toe verlopen seizoen voor zich op te eisen.
Runners
Pim de Jager en Jim van Zwieten
behoren tot de runners-up in deze competitie. Beide clubgenoten
kwamen tegen elkaar in het strijdperk en deelden gebroederlijk de
wedstrijdpunten. In de eerste partij bereikte Jim overigens een zeer
behoorlijk moyenne van 0.621. Ook
Nick van de Veerdonk en Nico van
Soeren waren als clubgenoten tot
elkaar veroordeeld en kwamen – zij
het wat moeizaam – tot een vergelijkbaar resultaat.
Hero Janzing had de voor Hans van
Eijk ingevallen Michel Bak als tegenstander en beide spelers bereikten in hun wederzijdse partijen een
acceptabel niveau. Met 27 beurten
(moyenne 0.481) droeg Hero daarbij zorg voor de kortste partij van de
avond.

Derde zitting viertallen
bij BC De Legmeer
Uithoorn - In de A- lijn blijft het
team Jaap Kenter, Gerda Schavemaker, Ben ten Brink, en Jan Bronkhorst het uitstekend doen met een
top deze avond van 25 punten.
Daarmee zijn ze weer een beetje
uitgelopen op de zeker niet geringe
concurrentie van Cees Bergkamp,
Ruud Lesmeister, Cora de Vroom en
André van Herel die op 23 punten
uitkwamen. Renske en Kees Visser
samen met Jan Belderink en Theo
Janssen deden prima mee als derde
met 19 punten en de teams van Jan
Egbers en Lijnie Timmer deelden de
15 punten in de middenmoot.
De tussenstand na drie maal bridgen is nu: Één Team Kenter met een
totaal van 64, twee team Lesmeister met 51 en op drie is team Egbers gekomen met 48 punten. Kind
van de rekening was team Bruine
de Bruin dat kennelijk zijn avond
niet had en van de eerste plaats
naar vier duikelde. In de B- lijn staat
er nog steeds geen maat op Ger en
Marijke van Praag samen met Tini
en Johan Lotgerink, die weer de
maximale 25 punten verzamelden.
Deze prestatie werd nu echter geëvenaard door Rini Tromp, Froukje
Kraaij, Anton Berkelaar en Wil van
der Meer, wat beide viertallen ook
op de twee bovenste plaatsen in het

tussen klassement brachten met
respectievelijk totalen van 65 en 64
punten. Het team van Lenie Pfeiffer
haalde keurig 22 punten op en daar
werden ze derde mee, maar de vierde plaats van Hans & Sonja Selman
en Heleen & Mees van der Roest
met 16 punten betekent voorlopig
een derde plek in de stand met een
totaal van 46 punten. De race is natuurlijk nog niet gelopen, aan de top
komen is één er blijven is twee! In
de C- lijn een flitsend optreden van
Evert Wevers, Atie de Jong, Mieke
Peeters en Map Kleingeld die toch
maar even 23 punten scoorden. Debora van Zantwijk & Lous Bakker
samen met Anja de Kruijf & Rob
Bakker werden tweede met 17 punten en de teams van Anneke Wijmans en Ko Bijlsma deelden de derde plaats met 15 punten. Hier staat
team van Zantwijk op één met een
totaal van 57, Verrips op twee met
51 en Wijmans derde met 47 punten.De volgende avond geen viertallen of paren maar gaat het ontspannen alleen om de pepernoten. Bridgevereniging De Legmeer speelt elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg vanaf 19.45
uur. Voor inlichtingen het secretariaat gerdaschavemaker@live.nl of
per telefoon: 0297 567458.
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Belangrijke zege CSW

Sinterklaasfeest bij CSW
Wilnis - Afgelopen woensdagmiddag 28 november was sinterklaas
weer met z’n enthousiaste pietenploeg bij CSW om daar de voltallige
F jeugd te bezoeken. Zo’n 130 kinderen en 40 vrijwilligers waren van
de partij om dit gezellige feestje te
vieren. In de uitnodiging op rijm was
de kinderen wel duidelijk geworden
dat ze rond 13.30 uur gekleed in
voetbalkleren mochten komen. De
muziekpiet verzorgde een warmingup in de kantine en voor de kinderen was er ook wat te drinken en te
knabbelen.
Daarna werden alle teams naar buiten gestuurd met hun leiders om
een rondje langs de kleedkamers
en velden te maken. Door het frisse maar droge weer was het gelukkig niet nodig om het regenscenario van stal te halen. Een aantal leuke spelletjes in de kleedkamers, zeven activiteiten op het veld en een

bezoek aan sinterklaas rouleerden
totdat iedereen alles had afgewerkt.
Het onderlinge partijtje voetbal met
een paar zwarte pieten erbij blijft elk
jaar een populair item onder de kinderen en de pieten, maar ook aan
de nieuw ontworpen puzzelestafette
werd enthousiast meegedaan.
Sneltrein
Zo rond kwart voor vijf mocht iedereen weer naar binnen om nog lekker polonaise te lopen en afscheid
te nemen van de sint en zijn pieten. En dan weten de kinderen heel
goed dat ze niet met een knorrende maag naar huis hoeven. In sneltreinvaart wordt voor alle aanwezigen een lekkere snackmaaltijd verzorgd en wat te drinken. Buiten verzamelen al de eerste ouders om hun
kroost op te halen. Maar die krijgen
eerst nog een tasje met een cadeau
mee waarna ze per team naar buiten worden geloodst.

Wilnis - Door de thuiszege van
3-0 tegen Eemdijk heeft CSW een
zeer belangrijke overwinning geboekt, mede ook doordat de ploegen waarmee CSW gelijk stond op
de lijst ook de 3 punten pakten. Zodoende ontstaat er op de ranglijst
een heel brede middenmoot waarbij
je bij een overwinning zomaar een
paar plaatsen kunt stijgen.
De beginfase van de wedstrijd was
duidelijk voor CSW met een paar
dreigende momenten voor de doelman van Eemdijk. De snel ingevallen Epi Kraemer (voor Jay Klaas
Wijngaarden) was een paar keer
gevaarlijk maar goed verdedigingswerk voorkwam een voorsprong
voor CSW. Aan de andere kant ontsnapte CSW aan een achterstand.
Na slordig uitverdedigen kon een
speler van Eemdijk alleen op doelman Raymond Dirven afgaan. Dirven redde prima met het been waarna de bal nog tegen de paal kwam.
De tweede mogelijkheid voor Eemdijk was een stuk groter. Na een
diepe bal kwam Dirven uitlopen
en pakte bal en man. De scheidsrechter kende vervolgens een strafschop toe aan Eemdijk. De ingeschoten penalty werd echter prima
gestopt door Dirven en ook in tweede instantie was hij heer en meester. Daarna was het weer de beurt
aan CSW dat de wedstrijd naar zich
toetrok en dat leverde de 1-0 voorsprong op. Sven van Vuuren zette de aanval op en gaf een steek-

pass aan Sander Kunkeler. Kunkeler stuurde vervolgens zijn tegenstander op prachtige wijze het bos
in en gaf een afgemeten voorzet op
de doorgelopen van Vuuren die de
bal loeihard tegen de touwen kopte.
CSW drukte door en niet veel later
leverde dat al de 2-0 op. Een inzet
van Mitchell de Zwart werd door de
keeper van Eemdijk niet goed verwerkt en in de rebound was Zacharia Issarti er als de kippen bij om de
bal in te tikken wat tevens de ruststand was.
Na rust nog steeds een dominerend
CSW op een steeds moeilijker te bespelen grasmat. De ploeg liet de bal
geduldig rondgaan en wachtte op
een mogelijkheid om toe te slaan.
Nadat een speler van Eemdijk tegen
zijn tweede gele kaart was aangelopen en Eemdijk dus verder moest
met tien man was de wedstrijd helemaal gespeeld. CSW kwam dan ook
al snel op 3-0 voorsprong toen de
keeper van CSW een schot van Mitchell de Zwart wederom los liet en
Epi Kraemer daarna de keeper omspeelde en beheerst scoorde. Eemdijk probeerde nog wat te forceren met lange ballen op de grote
en sterke spits maar echt gevaar leverde dat niet op voor het doel van
CSW dat verdedigend de zaken prima op orde had. CSW wist dat de
drie binnen waren en speelde de
wedstrijd gecontroleerd uit en haakte zodoende aan bij de ploegen uit
de middenmoot.

Sinterklaas bij Argon jeugd
Mijdrecht - Ondanks het slechte
weer en het feit dat er niet gevoetbald werd afgelopen zondag ging
het sinterklaasfeest bij Argon gewoon door. Onder het genot van limonade en een handvol pepernoten werd er met spanning op de sint
gewacht in het clubhuis. Om half 12
was het dan eindelijk zover. Luidkeels werden de sint en z’n pieten

toegezongen. Alle kinderen van de
mini’s tot de F1 werden toegesproken door de sint en verwend met
een heerlijke chocoladeletter.
Toen iedereen was verwend ging de
sint andere kinderen bezoeken en
werd weer hartelijk uitgzwaaid en
toegezongen met het welbekende
lied ‘Dag Sinterklaasje’.

Zeer goede prestaties
voor Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 2 december jl. organiseerde judoschool Ron van
Raaphorst een judotoernooi voor
judoka’s geboren tussen geboortejaren 2002 en 2007. Aan dit leuke
toernooi deden judoka’s van 10 verschillende clubs mee. Judoschool
Blaauw had 26 deelnemers ingeschreven voor dit toernooi. Sommige poules waren heel spannend.
Dylan Koeleman en Elyssa Kikken
zaten samen als jongsten in een
zeer sterke poule. Dylan wist in deze poule goed voor de dag te komen
en drie wedstrijden te winnen waardoor hij knap tweede werd. In de
poule van Marijke Donselaar moest
er via een beslissingswedstrijd bepaald worden wie er op de tweede
zou komen. Marijke wist deze spannende wedstrijd te winnen en werd
hierdoor tweede in haar poule. Sven
Kas deed het ook goed in zijn pou-

le en wist door goed judo als eerste
in zijn poule te eindigen. Van de kinderen die voor het eerst meededen
met een wedstrijd kwamen Senna
van Bloemendaal en Kim Mulder
beiden goed voor de dag door ieder
derde te worden in hun poule.
Aan het einde van de wedstrijddag had Judoschool Blaauw 2 eerste plaatsen, 4 tweede plaatsen en 5
derde plaats gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Pablo
Atanas en Sven Kas. De volgende
deelnemers van Judoschool Blaauw
werden tweede: Dylan Koeleman,
Ilyas Farah, Marijke van Donselaar
en Pascal Konijnenburg.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden derde: David
Fluks, Kevin Schonhage, Kim Mulder, Marijn Klappe en Senna van
Bloemendal.

HVM JB2 als herfstkampioen de winter in
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd op het programma voor de jongens B2 van Mijdrecht. Mijdrecht, nog ongeslagen in deze eerste helft van de competitie moest het opnemen tegen de nummer 4.
Athena uit Amsterdam. Na ongeveer 20 minuten was daar dan eindelijk het eerste doelpunt.
Er werd goed de achterlijn gehaald en de bal
werd teruggelegd voor de keeper, spits Bodhi

de Jong kon voor de 1-0 zorgen op het scorebord. Athena was even van slag en al vrij snel
kon Mijdrecht voor een 2-0 tekenen op het
bord. Keeper Bas Kuperus heeft weinig hoeven
doen in de eerste helft. Een aantal keren brak
Athena gevaarlijk uit, maar dat werd verdedigend goed opgelost door Pepijn Hendrix, Wouter de Groot en de sterkspelende Mees Luten.
2-0 was uiteindelijk de ruststand. Athena start-

te sterk na rust en voelde dat de wedstrijd nog
niet gespeeld was. Binnen 10 minuten stond er
namelijk een stand van 2-2 op het bord. Athena speelde een aantal over tal situaties goed uit
waardoor keeper Bas Kuperus kansloos bleek.
Sterker
De wedstrijd kreeg hierdoor wel een spannend
slot. Met nog ruim 25 minuten te spelen werden beide teams sterker. En werd het voor de
toeschouwers langs de lijn een extreem leuke
wedstrijd om naar te kijken. Mijdrecht ging met
11 man achter de bal staan en vanuit daar proberen aanvallen op te zetten. Dit lukte. Via een
actie van Pascal Schroen langs de zijlijn kon hij
de bal prima terug leggen op Ole van Betten,
die klaar stond op kop cirkel. Ole hield het overzicht en koos voor een afspeelmogelijkheid op
Hugo Huizeling. Deze kon de bal hard met zijn
backhand binnen slaan. 3-2 op het bord. Helaas
heeft Mijdrecht daar niet lang van kunnen genieten. De concentratie was even weg, de tackle back werd niet gelopen en voor we het wisten was de stand al weer gelijk. 3-3. Met nog
8 minuten te spelen. Athena nam genoegen
met een gelijkspel, dus ging verdedigend spelen. Door een gele kaart aan de kant van Athena stonden zij in deze slotfase van de wedstrijd
ook nog met 10 man. Een verlossende corner in
de 67ste minuut werd aangegeven door Pepijn.
Dennis Buizert ging klaar staan voor het directe
schot. Raak!! 4-3 in het voordeel van Mijdrecht.

Sterk Argon A1 verslaat
Ajax A2
Mijdrecht - Nadat het Argon A1
team de eerste wedstrijd van de
competitie Ajax in Amsterdam hadden verslagen, stond zaterdag de
thuiswedstrijd op het programma.
Ajax neemt het initiatief in het begin van de wedstrijd, maar het staat
goed bij Argon. De verdediging onder leiding van Mathhijs Coenradi en Sefa Izmir heerst en er wordt
weinig weggegeven. Aan de andere kant is het zoeken naar de 2 spitsen Jesse Loenen en Jesse Stange,
die weinig ruimte krijgen. Zo zie je
2 ploegen, die aan elkaar gewaagd
zijn. Het is Argon, dat op voorsprong
komt als Jesse van Nieuwkerk Jesse Stange wegstuurt, die het 1 tegen 1 duel met de verdediger wint
en alleen op de keeper af mag gaan.
Rustig omspeelt hij de keeper om
de 1-0 aan te brengen. Argon gaat
door en het is even later Jesse Loenen, die zijn schot van de doellijn
gehaald ziet worden. Zo is Argon de
betere ploeg, maar moet het opletten voor de tegenstoten van Ajax.
Bij een van deze aanvallen moet
Axel gestrekt naar de bal, geweldige redding. Zo gaat Argon met 1-0
de rust in.
Goal
Het het is Ajax dat geweldig uit de
startblokken komt. Terwijl de sup-

porters hun weg aan het zoeken zijn
naar het veld, ligt de bal in de goal
van Argon, een prachtige steekbal
wordt even mooi binnen geschoten,
1-1. Een tegenvaller, maar al snel
hervindt Argon zich en is het Jesse
van Nieuwkerk die door Jesse Loenen wordt weggestuurd, de laatste
bal bereikt Jesse Stange net niet.
Ajax moet terug en Argon speelt
met een leeuwenhart, vastbesloten om te winnen. De 2-1 is dan ook
een terechte beloning en van een
bijzondere schoonheid, als Soner
Gedik op de achterlijn de bal voorzet, Jesse Stange (op foto) de eerste
paal opzoekt en de bal achter zijn
standbeen hakt, de keeper kansloos
latend. Wat een wereldgoal. Ajax
gaat nog meer aanvallen op zoek
naar de gelijkmaker, Guido Pauw
mag de moegespeelde en sterke
Jesse Loenen vervangen, waterdrager Jasper Werkhoven krijgt kramp
en Argon gaat op zijn tandvlees het
laatste kwartier in. Coach Patrick
Loenen doet enkele tactische wijzigingen en het is Argon dat vanaf dat
moment niet meer in de problemen
komt. Het middenveld is weer voor
Argon en het wordt zelfs nog 3-1,
als Jesse Stange zijn bijzonder goede optreden nog meer cachet geeft
als hij de 3-1 aanbrengt en zo zijn 3e
goal van deze middag maakt..

Atalante D1 verslaat
nummer 1 met gemak
Vinkeveen - Vrijdagavond 30 november mochten de volleybaldames van Atalante om 19.30 uur in
De Boei aantreden tegen De Spuyt
D1 dat momenteel de eerste plaats
in de competitie bezette. De eerste
set gingen de dames volle bak van
start in opdracht van de coach om
de tegenstanders niet in hun spel
laten komen. Dat lukte meteen goed
want de eerste set werd dik gewonnen met 25-14. De tweede set werd
met dezelfde opstelling gestart en
ook deze set werd voortvarend begonnen. De set up lag goed waardoor de aanvalster lekker aan de
slag konden. En ook de verdediging
stond goed dus de tegenstanders
kregen bijna geen bal op de grond
aan de kant van de Vinkeveense dames. Ook deze set werd dik gewonnen met 25-15. De derde set gaven de tegenstanders iets meer tegengas waardoor De Spuyt op een
voorsprong kwam en er lange rally’s ontstonden. Door goed verdedigend werk vocht Atalante zich weer

op gelijke stand en hierna eindigden de rally’s net iets vaker in het
voordeel van Atalante waardoor ze
er ook weer in de derde set met de
winst vandoor gingen. Met 25-20
winst gingen de dames op naar de
vierde en laatste set.
De dames van De Spuyt waren niet
van plan met 4-0 verlies naar huis te
gaan dus de laatste set zou Atalante nog even flink aan de bak moeten
om vijf punten binnen te halen. Ook
deze set kwam Atalante in het begin
op achterstand door veel persoonlijke fouten. Het leek of de vleugels
die Atalante had plotseling weggehaald waren want het lukte de dames niet meer om in de buurt bij de
tegenstander te blijven. Helaas werd
deze set verloren met 13-25.
Maar deze 3-1 overwinning op de
nummer 1 was toch een opsteker
voor de Vinkeveense dames.
Aanstaande donderdag spelen zij
in Amsterdam tegen de nummer 3
uit de lijst, dus weer een pittig potje
voor de boeg.

Atlantis E1 speelt gelijk
Mijdrecht - De door Albert van Dijk
gesponsorde E1 van Korfbal Vereniging Atlantis speelde op zaterdag 1
december in Mijdrecht tegen Apollo E1. De teams stonden dicht bij elkaar in de competitie en het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Toen de wedstrijd begon vloog
Atlantis meteen uit de startblokken.
De kansen bleven komen en dit resulteerde al snel in een voorsprong
van 1-0. De tegenstander wist niet
snel wat ze tegen het aanvallende spel van Atlantis konden doen
en Atlantis liep uit naar een 4-0
voorsprong. Hierna scoorde Apollo
de 4-1 en kreeg het weer wat vertrouwen. Dit duurde niet al te lang,
want al snel lag er weer eentje in

aan de kant van Atlantis. Uiteindelijk ging Atlantis E1 met een stand
van 6-2 de rust in uiteraard in het
voordeel van Atlantis. Toen de rust
voorbij was kwam Apollo beter uit
de kleedkamer dan het erin was gegaan en scoorde direct de 6-3. Op
dat moment kwam de tegenstander wat beter in de wedstrijd en na
wat wissels wist Apollo uit te lopen
tot een 7-9 voorsprong. Atlantis liet
de moed echter niet in de schoenen zakken want na een paar minuten wisten ze de stand weer gelijk
te trekken.
Uiteindelijk stond er een knappe 9-9
op het scorebord. Dit was uiteindelijk ook de uitslag van een leuke en
spannende wedstrijd.

