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DEZE WEEK:
Reacties lezers
Creatief beurs
Kerstconcert Amicitia
De kinderen van de
vuilnisbelt
Villa Achterwerk

KORT NIEUWS:

Wintertocht IVN
Uithoorn - Elke derde zaterdag
van de maand wordt u uitgenodigd om met het IVN De Ronde
Venen en Uithoorn mee te gaan
wandelen. Het ervaren van de
natuur in winterse omstandigheden is het hoofddoel. Zal er een
schrale oostenwind u om de oren
blazen of wandelt u ontspannen
met een winters zonnetje op het
gezicht. Trek stevige waterdichte schoenen aan en neem wat
(warms) te drinken mee. Er zal
om 9.30 uur op de parkeerplaats
van de begraafplaats aan de Ing.
Enschedeweg te Wilnis verzameld worden. Vandaar vertrekken de deelnemers met zo weinig mogelijk auto’s naar het wandelstartpunt en zijn om ongeveer
12.30 uur weer terug. Voor meer
info kunt u bellen met Yfke Zijlstra, tel. 0297-287223.

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

*

Dennis van Kruiselbergen zegt nooit problemen te hebben met het fietspad en de kruising met de Randweg ter plaatse

Op- en afrit fietsbrug blijft
onderdeel van discussie
Uithoorn - De bewoners van de
Legmeer kunnen het nog steeds
niet bevatten dat de Randweg voor
gemotoriseerd verkeer is afgesloten. Dat veroorzaakt onder andere grotere verkeersdrukte en zelfs
filevorming op de Zijdelweg en de
N201. In het laatste geval vanaf de
brandweerkazerne richting De Kwakel en Aalsmeer. Doorgaand verkeer dat tot voor kort zijn uitweg
kon zoeken via In het Rond, Op
de Klucht en de Randweg richting
Noorddammerweg en naar de Poelweg ziet deze weg afgesloten vanwege de ‘knip’ onder de fietsbrug.
De beslissing tot afsluiting is kortgeleden genomen door de gemeente omdat de Randweg, maar met
name de afrit van de fietsbrug (over
de omgelegde N201), gevaarlijke
situaties ter plaatse met zich zou
meebrengen. Fietsers komen met
te hoge snelheid van het talud af en
‘klappen’ dan beneden op de Randweg op een auto, zo wordt gesteld.
Grote onzin vindt een aantal fietsers dat gebruikmaakt van de fietsbrug om vice versa richting Amstelveen te gaan. Onder hen ook Dennis van Kruiselbergen die toevallig passeerde tijdens onze plaatselijke oriëntatie. Hij woont in de Legmeer. Zelf fietst hij regelmatig over
de fietsbrug en komt naar eigen
zeggen altijd met gepaste snelheid
het talud af.

‘Afsluiting onzin’
“Het is helemaal niet gevaarlijk als
je beneden aangekomen gewoon
stopt”, vertelt Dennis desgevraagd.
“Dat moet je toch want er staan
haaientanden op de weg getekend.
De Randweg is kennelijk een voorrangsweg. Vanaf het talud rijdend is
het uitzicht voor fietsers naar links
weliswaar ontoereikend, maar onderaan is de hele Randweg overzichtelijk. Met de nodige verkeersborden en goede aanduidingen kan
iedereen gewoon van de weg gebruik blijven maken. Maar dan moet
je je wel aan de regels houden. In
plaats van ingrijpende maatregelen
te nemen voor die paar jongens die
het een sport vinden om naar beneden te scheuren, sluiten ze doodleuk de hele weg af. Dat je daarmee alle andere weggebruikers en
helemaal de bewoners in de Legmeer (West) dupeert, wordt over het
hoofd gezien. Je gaat de A2 toch
ook niet afsluiten voor die paar gekken die daar met veel te hoge snelheid rijden en een risico voor anderen vormen? Mijn zuster werkt
bij een manege op de Noorddammerweg aan de andere kant van de
nieuwe N201. Zij maakt veelvuldig
gebruik van de fietsbrug. Ook zij
zorgt ervoor dat ze niet met een te
hoge snelheid naar beneden gaat.
Toegegeven, tegen het talud op
naar boven rijden met een gewone

fiets is pittig, maar er vanaf is een
makkie. Voor mijn doen niet te steil,
maar je moet je snelheid aanpassen,
helemaal als het gesneeuwd of gevroren heeft. Iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid? Als men beneden aan de afrit
twee hekken verschervend neerzet
is het probleem opgelost. Dan laat
je het wel om te snel van het talud
af te rijden. Op het kruispunt aan de
andere kant van de brug kan je met
verkeersborden aangeven dat je als
automobilist 25 meter verderop fietsers kunt verwachten. Hoe moeilijk
kan het zijn”, aldus Dennis.
Volgens niet bevestigde berichten
zou de ANWB omwille van de situatie fietsers het gebruik van de
fietsbrug en de afrit ontraden. Volgens een woordvoerder van de Provincie Noord-Holland is de fietsbrug over de N201 in overeenstemming met de geldende voorschriften
gebouwd, waaronder ook de aanleg van het talud met het fietspad.
‘De bocht kon niet ruimer gemaakt
worden omdat het depot van de gemeentewerf er vlak naast ligt. Het is
aan de gemeente Uithoorn om daar
voor alle weggebruikers afdoende
verkeersmaatregelen te treffen om
de veiligheid voor iedereen te waarborgen’, zo wordt uitgelegd. Van
de op- en aanmerkingen door de
ANWB was hun niets bekend.

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 4

ADVERTEREN?
IN DE

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

Fractievoorzitter Klaas Bijlsma van Gemeentebelangen levert bij zijn betoog ongezouten kritiek op de manier waarop
het college de bezuinigingen er doordrukt

Oppositiepartijen bezorgd
over bestuurskracht B&W
Uithoorn - De fractievoorzitters
van drie oppositiepartijen in de gemeenteraad van Uithoorn, te weten
Jordy Keimes (CDA), Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) en Arjan
Koopmans (Groen Uithoorn), hebben op 29 november jl. een gezamenlijk door hen ondertekende
brief gestuurd naar Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland. In die brief uitten zij namens
de door hen in de gemeenteraad
vertegenwoordigde politieke partijen hun bezorgdheid over de kwaliteit en de bestuurskracht van het
dagelijks bestuur van de gemeente.
Dat is niet niks! Overigens is het opvallend dat de fractievoorzitter van
de vierde oppositiepartij ‘Ons Uit-

hoorn’, Benno van Dam, de brief niet
heeft ondertekend.

Het gevoel van ontevredenheid over
de kwaliteit van de procesvoering,
het als raad niet serieus te worden
genomen door het college en het
niet nakomen van afspraken door
de bestuurders, speelt al wat langer.
Dat blijkt telkens weer uit de discussies over verschillende onderwerpen die tijdens raadsvergaderingen
aan de orde worden gesteld. Een
aantal besluiten wordt volgens de
oppositie er gewoon ‘doorgedrukt’
zonder rekening te houden met de
consequenties voor de samenleving. De druppel die voor deze partijen de emmer heeft doen overlo-

pen was het naar hun mening onverantwoorde proces van de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2013 met daarin een aangekondigd bezuinigingsbedrag van 2,4
miljoen euro. De betreffende begroting is op 8 november jl. vastgesteld
met de steun van uitsluitend de drie
coalitiepartijen VVD, PvdA en DUS!
De brief van de oppositie richt zich
niet op de bestuurlijke keuzes omdat de discussie op een democratische wijze in de gemeenteraad
gevolgd moet worden. De kritiek
en zorgen van de fractievoorzitters
richten zich duidelijk op de kwaliteit
van het gevoerde proces.
Lees verder elders in deze krant

Aanleg van nieuwe wegen of kostbare herinrichting zit er voor Uithoorn de
komende jaren niet in. Het potje met ‘wegengeld’ is opgesoupeerd.

Minder investering in
wegen de komende jaren
Uithoorn - Binnen het kader van
het bezuinigingspakket zal er tot
aan 2017 door de gemeente minder
geïnvesteerd worden in de uitbreiding en aanleg van nieuwe wegen.
Dit met uitzondering van de plannen voor fietsers en wat er momenteel nog op het programma staat
aan verkeerstechnische voorzieningen. Al met al wordt het Uithoorns
Verkeer- en Vervoerplan (UVVP) het
kind van de rekening. Is er voor komend jaar volgens de Programmabegroting 2013 nog een totaalbedrag van ruim 7.5 miljoen euro beschikbaar, voor 2014 is dat al terug
gebracht naar 1.69 miljoen. Voor
2015 is er nog maar 850.000 euro
op de begroting beschikbaar, wat in
2016 slechts 177.000 euro is en voor
2017 is er zelfs helemaal niets begroot. Nu wordt er jaarlijks weliswaar een actualisatie van het UVVP-programma uitgevoerd door het
college van B&W, zodat de bedragen nog wel kunnen veranderen de
komende jaren maar op dit moment
staan de zaken er zo voor.
Geld waarvoor?
Een groot aantal projecten gaat de
komende tijd van start of is al van
start gegaan. De grootste slokop
komend jaar vormt de hoofdontsluiting Oude Dorp (Thamerlaan/
Pr. Bernhardlaan) wat ongeveer 4.5
miljoen euro gaat kosten. Een ‘goede tweede’ is de herinrichting van
de Amsterdamseweg met ruim 1.79
miljoen euro. Op afstand (in kosten)
volgen het nieuwe fietspad langs
de Noorddammerweg, aanpassingen na openstelling van de bussluis in de Meerwijk, de extra linksaf opstelstrook op de N201 (vanuit
de richting aquaduct) voor de Amsterdamseweg, aanpassing van de

Vuurlijn, de ‘knip’ in de Vuurlijn en
de Boterdijk, verkeersaanpassingen
in De Kwakel, de oostelijke Randweg, de bushalte aan de Molenlaan,
voorzieningen Noorddammerweg
en de Ringdijk en tot slot het opstellen van een Parkeervisie. Bij elkaar is dat het bedrag van 7.5 miljoen wat is begroot.
Los hiervan is er voor de vermelde
jaren voor het integraal herbestraten van de Meerwijk gemiddeld een
kwart miljoen euro per kalenderjaar uitgetrokken. Voor 2013 zelfs
320.000 euro. Voor renovatie en onderhoud van wegen en straten is tevens in totaal een bedrag van 1.515
miljoen beschikbaar. De gemeente
trekt haar handen af van de bereikbaarheid en het onderhoud van de
parkeergarage onder de C1000 aan
de Prinses Irenelaan. Dat wil men
overlaten aan Eigen Haard die de
eigenaar is.
De meeste plannen van het UVVP
worden komend jaar dus nog gerealiseerd. Dat geldt evenzeer voor
het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Maar er zijn ook geplande projecten geschrapt, zoals de eerder
in deze krant gemelde herinrichting van de kruising Kwakelsepad/
Anjerlaan in De Kwakel en de Wiegerbruinlaan in Uithoorn, alsook de
doorsteek tussen de Nijverheidsweg en de Wiegerbruinlaan. Die komen te vervallen.
De gemeente heeft in de plannen
wel aangegeven de bereikbaarheid
van Uithoorn en De Kwakel serieus
te blijven bekijken en waar nodig
te zullen verbeteren. Maar als dit
laatste zich voordoet moeten daar
wel financiële middelen tegenover
staan en daarin wordt de komende
jaren toch fors gesneden. Maar wie
dan leeft, dan ook zorgt?...

Kerstdiner en kerstdienst
Uithoorn - Zaterdag 22 december wordt de traditionele kerstmaaltijd
gehouden bij de ECG aan Herman Gorterhof 3. Iedereen is uitgenodigd om te komen dineren. De kerkzaal is sfeervol aangekleed, overal staan tafels gezellig gedekt, prachtige muziek klinkt op de achtergrond en heerlijke gerechten worden opgediend. De kerstdagen beginnen goed, niemand hoeft alleen te zijn tijdens deze dagen. Wie niet
op eigen gelegenheid kan komen, kan worden opgehaald en thuisgebracht. Deelname is gratis, wel kan er geheel vrijblijvend een vrijwillige bijdrage worden gegeven. Het is prettig als mensen zich van tevoren opgeven. Dat kan via de website www.ecguithoorn.nl of telefoonnr. 523272. De kerstmaaltijd begint om half zes. Na het diner worden er
met elkaar enkele kerstliederen gezongen als aanloop naar kerst. Op
eerste kerstdag is de feestelijke kerstdienst voor de hele familie. Deze
samenkomst begint om tien uur. Het thema is: Blij met Kerst. De heer
R.J. Filius uit Uithoorn zal een korte boodschap doorgeven. Na afloop
wordt er gezellig koffie gedronken met wat lekkers erbij. Ook hiervoor
is iedereen van harte uitgenodigd.
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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

Viering jaarwisseling in De Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling weer
tot een succes te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen aan een goed verloop van
de jaarwisseling.
Boerenkoolmaaltijd
Op zaterdag 29 december is er een
boerenkoolmaaltijd in en voor het
dorpshuis met muziek uit de tachtiger
en negentiger jaren.
Oud & Nieuw
Op maandag 31 december vinden de
festiviteiten plaats in Dorpshuis De
Quakel. Er staat dus geen tent meer
op het plein Kerklaan/Drechtdijk. Op
het plein komen vuurkorven te staan
voor een sfeervol geheel.

Verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud en Nieuw viering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2012 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2013, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.
Controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er
sprake is van vandalisme. De politie
zal controleren of er volgens de regels vuurwerk wordt afgestoken. Dit
mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht.
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ALGEMENE INFORMATIE
Nieuwe gemeentegids Uithoorn
De gemeente Uithoorn is bezig met
de voorbereidingen voor de gemeentegids 2013. De gemeentegids wordt
in opdracht van de gemeente Uithoorn verzorgd door De Kleine Media BV.
In de gemeentegids staan alle verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente. De gemeentegids verschijnt ieder jaar en
wordt gratis huis aan huis verspreid
in de hele gemeente.
De Kleine Media BV is inmiddels begonnen met de acquisitie voor de
nieuwe gemeentegids die in april
2013 gaat verschijnen. Iedere on-

dernemer in de gemeente heeft de
mogelijkheid te adverteren in de gemeentegids. Binnenkort kunt u als
ondernemer benaderd worden door
een vertegenwoordiger van De Kleine Media BV. Hij kan u alle mogelijkheden tot adverteren toelichten.
De vertegenwoordiger is in het bezit van een opdrachtbrief van de gemeente waarin de gemeente bevestigt dat De Kleine Media BV de enige
officiële uitgever is van de gemeentegids. Wie eerder meer informatie wil
over advertentiemogelijkheden kan
contact opnemen met 0224-210990
of via www.dekleinemedia.nl

Kantoorruimte huren op een
prima locatie?
Dat kan bij de gemeente Uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkelcentrum Zijdelwaard ligt gebouw De
Hoeksteen (ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld) op
een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeergelegenheid in de
buurt. Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is gevestigd.
Kantoorruimte te huur
In dit gebouw is per direct 111 m²
BVO (bruto vloeroppervlakte) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar.
Deze kantoorruimte ligt op de begane grond en is uitstekend toegankelijk.
Vanwege de indeling in diverse verschillende kamers zijn er vele ge-

bruiksmogelijkheden, zoals werkkamer, spreekkamer, balie etc.. In overleg met de overige huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt
van de op de 1e etage aanwezige
gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² BVO). Dit (mede-) gebruik
- alsmede de kosten voor gas, elektra, water en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten - is inbegrepen
in de nader overeen te komen huurprijs.
Belangstelling?
Geïnteresseerd in het huren van deze kantoorruimte? Neemt u dan contact op met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling
van de bestuursdienst van de gemeente Uithoorn, tel. 0297-513111.

Werk in
uitvoering
Verplanten bomen
Aan de Zoom

Op dinsdag 18 en woensdag 19 december 2012 gaat aannemer BSIBomenservice zes bomen verplanten langs Aan de Zoom. Het gaat om
zes essen die nu ter hoogte van Aan
de Zoom 2 t/m 22 staan. Op 18 december zijn er voorbereidende werkzaamheden en op woensdag 19 december worden de bomen verplant.
Door het weer kan het nodig zijn de
werkzaamheden uit te stellen.
Vervangen boomstructuur
Aan de Zoom
De verplanting van de zes bomen
maakt deel uit van het vervangen
van de boomstructuur langs Aan de
Zoom. Eerder waren de essen al
voorbereid voor verplanting naar de
Zijdelweg. Maar na herinrichting van
de Zijdelweg is gebleken dat voor deze bomen daar geen plek meer was.
Zes van de essen worden nu verdeeld over Aan de Zoom.
Aan de Zoom
gedeeltelijk afgesloten
Het verplanten van de bomen gebeurt met telekranen. Deze machines nemen zoveel ruimte in dat een
gedeelte van Aan de Zoom tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden
wordt afgesloten. Het gaat om het
gedeelte Aan de Zoom 2 t/m 22 en
tussen In het Midden en Wikke. De
kruising van Wederik- Aan de ZoomIn het Midden blijft wel bereikbaar.
Verkeer vanuit de wijk richting Zijdelweg kan via In het Midden- In het
Rond of via Zegge rijden. Wij vragen
u om, net als tijdens het kappen van
de populieren, uw auto gedurende de
werkzaamheden elders in de wijk te
parkeren.

Vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met de
heer E. Valkenburg van de afdeling
Leefomgeving via tel. 0297-513111
of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl t.a.v. E. Valkenburg.

Plaatsing graffitimuur skatebaan
Meerwijk

In de week van 10 december 2012
begint aannemer Van Amerongen
Infra het plaatsen van een graffitimuur op de skatebaan in Meerwijk.
De werkzaamheden duren afhankelijk van het weer naar verwachting 2
weken.
Graffitimuur op
verzoek jongeren
De plaatsing van de graffitimuur komt
voort uit de inrichtingsvisie voor de
groenzone Meerwijk. Deze inrichtingsvisie is samen met bewoners
van Meerwijk opgesteld en door
B&W dit voorjaar vastgesteld. In de
visie gaat het ook over het gedeelte rondom de skatebaan. Jongeren
die hier regelmatig actief zijn konden
rond het vaststellen van de inrichtingsvisie aangeven welke veranderingen zij graag in het gebied zouden
zien. Een van die veranderingen die
de gemeente met de jongeren heeft
afgesproken is het aanbrengen van
een graffitimuur langs de skatebaan
in Meerwijk.
Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact op nemen met de heer B. Willemse van de afdeling Leefomgeving
via tel. 0297-513111 of via e-mail gemeente@uithoorn.nl t.a.v. B. Willemse

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

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond de feestdagen
-

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.

Versoberde opzet gemeentepagina met ingang van 2013
Zoals u wel weet, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van een sluitende programmabegroting 2013 op
8 november 2012 besloten tot een
aantal ombuigingen. Een van die besluiten heeft betrekking op het versoberen van de omvang van de gemeentepagina met ingang van 2013.
Deze zal volgend jaar gemiddeld 1 in
plaats van 2 krantenpagina’s omvatten. Daarop zullen wij in elk geval de

wettelijk verplichte publicaties plaatsen. Daarnaast zal al naar gelang het
aanbod van officiële publicaties geen
of heel weinig ruimte overblijven voor
achtergrondberichten. Ook de rubriek
Activiteiten en Evenementen vervalt
per 2013 op de gemeentepagina. U
kunt activiteiten echter gewoon blijven melden, want we plaatsen deze zoals gebruikelijke wel op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl

Inzameling Klein Chemisch
Afval gewijzigd
Vorige week vertelde ik u over een
wijziging bij het ophalen van grof
huisvuil. Dat wordt in 2013 kostendekkend ingezameld. Ook voor klein
chemisch afval (kca) is er een wijziging: u kunt dit in 2013 niet meer thuis
laten ophalen.
Wat is chemisch afval?
U vindt een lijst op de website van de
gemeente. Spaarlampen en oplaadbare batterijen staan ook op de lijst.
Die zijn wel energiebesparend, maar
ze moeten apart verwerkt worden.
Voor een deel kunnen ze opnieuw
gebruikt worden.
Hergebruik
Het metaal uit batterijen en accu’s
is geschikt voor hergebruik. Van het
zink worden bijvoorbeeld dakgoten
gemaakt en van het staal spijkers en
staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Ook het glas
van tl-lampen en spaarlampen wordt
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor
nieuwe lampen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt ten
slotte weer als brandstof benut.

Breng chemisch afval naar
scheidingsdepot
Ook al past uw chemisch afval in de
restcontainer, breng het alstublieft
naar het scheidingsdepot. Liefst in de
originele verpakking. U kunt ook op
een etiket schrijven wat voor stof het
is. Of aan de medewerker op het depot vertellen wat u ervan weet. Gooi
zulke stoffen nooit bij elkaar, er kan
een chemische reactie optreden.
Chemische stoffen zijn schadelijk
voor de gezondheid en het milieu.
Chemisch afval bevat onder andere
lood en kwik. Zoals u weet laten wij
het restafval verbranden. De chemische stoffen veroorzaken bij verbranding luchtvervuiling. Komt het tussen
het gescheiden ingezamelde plastic
of papier, dan bemoeilijkt het de recycling. Wordt chemisch afval zomaar
ergens gestort dan vervuilt het de bodem en het grondwater.
Apart wegbrengen is veiliger voor de
vuilnismannen, beter voor het milieu
en het kan de gemeente zelfs geld
opleveren. En dat scheelt u weer in
de afvalstoffenheffing.
Binnie

Niet opnieuw bruikbaar
Wat niet gebruikt kan worden gaat
naar speciale verbrandingsovens. De
hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen. Reinigingsinstallaties
zuiveren de gassen die erbij vrijkomen. Als zelfs verbranden niet mogelijk is, wordt het veilig opgeslagen.
Wel KCA

geen KCA

Accu; batterij
Benzine; motorolie; afgewerkte olie;
remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp
Verf; lak; beits
Verfproducten
(verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto’s; dia’s
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg);
kwasten met uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt
u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

23 dec.

28 dec.

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

31 dec.

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

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
Nostalgisch kerstconcert in De Schutse. Naast de 50 zangers
van de X-mas Vocals, die optreden in kostuums in Charles Dickensstijl, verleent de damesvocalgroup Charmony medewerking. Toegang gratis. Aanvang: 20.00 u. Zaal open: 19.30 u.
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 u. 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.
4 jan.
Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn 51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, freerunning, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, schermen, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er is
een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,- per
kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn verplicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat zij
warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van alles
wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.google.
com/site/cfuithoorn/home
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, 0104-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 0411-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelien-

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
DECEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30
v/d maand u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
t/m 16 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 12.0017.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl
14 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
15 dec.
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
16 dec.
SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk: viool-, zang- en
harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
21 dec.
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
21 dec.
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
22 dec.
Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaaltijd
in Herman Gorterhof 3. Toegang gratis. Graag van te voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.
22 dec.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De

8 jan.

9 jan.

11, 18,
25 jan.

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.
19 jan.
30 jan.

huisman.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 0647849113.
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. 0297-540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297-540444

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

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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- 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 novem-

-

ber t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel.
0297-513111.
Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Coudenhoveﬂat 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012.
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 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.
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. 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- BeLeef Buitendijks, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
28 woningen (bouwnummers 1 t/m 22 en 25 t/m 30). Ontvangen 6 december
2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en een steiger. Ontvangen 3 december 2012.
Thamerdal
- Schermerhornlaan 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de voorgevel. Ontvangen 30 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 Kwakel
- Achterweg, verklaring van geen bezwaar aan Kom in de Kas regio Aalsmeer
voor het organiseren van Kom in de Kas op 6 en 7 april 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Tour de Your! voor het innemen van een standplaats
voor de reparatie van ﬁetsen en de verkoop van ﬁetsonderdelen op de woensdagmiddag vanaf 1 december 2012. Bezwaar t/m 14 januari 2013.
- Vergunning verleend aan Liander Infra West B.V. voor het verplaatsen van de
MS-leiding ten behoeve van Bouwplan de Oker. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Legmeerplein, eenmalige wijzing van de vergunning aan Bloemenkiosk Silvio
voor het innemen van de standplaats voor de verkoop van bloemen op 24 december 2012. Bezwaar t/m 14 januari 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, vergunning aan Tour de Your! voor het innemen van een standplaats voor de reparatie van ﬁetsen en de verkoop van ﬁetsonderdelen op de donderdag de gehele dag vanaf 1 december 2012. Bezwaar
t/m 14 januari 2013.

Thamerdal
Vergunning verleend aan Euroﬁber Nederland B.V. voor het aanpassen van het
openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk ter hoogte van Thamerhorn
2. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, omgevingsvergunning voor het realiseren van een zolderverdieping. Bezwaar: t/m 15 januari 2013.
MANDATENBESLUIT AANVRAGEN VERGUNNING
DRANK- EN HORECAWET

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Een belangrijke wijziging is dat -in plaats van het college van burgemeester en wethouders- de
burgemeester bevoegd gezag wordt bij vergunningverlening en handhaving. Met
het oog op deze wijziging heeft de burgemeester besloten om per 1 januari 2013
de bevoegdheid te beslissen op aanvragen voor een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken, 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het cluster Vergunningen en 2e ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het cluster Veiligheid en Handhaving. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013.
VASTSTELLING VERORDENINGEN DOOR RAAD
OP 8 EN 29 NOVEMBER 2012

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet bekend dat:
de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 2012 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2013
- Verordening Forensenbelasting 2013
- Verordening Grafrechten 2013
- Verordening Hondenbelasting 2013
- Verordening Lig- en Kadegelden 2013
- Verordening Precariobelasting 2013
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2013
- Verordening Rioolhefﬁng 2013

de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2012 heeft besloten tot
vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Algemene Rechten 2013
- Verordening Marktgelden 2013
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2013
Ingangsdatum en inzage
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2013 . De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2013 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen 12 weken ter
inzage in het gemeentehuis.
GEMEENTEBELASTINGEN AMSTELLAND

Na eerder al met verkregen toestemming van de raad ingestemd te hebben met
het aangaan van de samenwerking op het gebied van belastingen onder de noemer Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland, maakt het
college bekend dat het op 4 december 2012 heeft ingestemd met:
- De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland (de tekst
van de regeling);
- Het Reglement automatische incasso 2013;
- Het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013 treden in werking per 1 januari 2013.
De documenten liggen permanent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis
en zijn digitaal in te zien via http://uithoorn.regelingenbank.nl.
BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN 2013 AANGEPAST

Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft op 5 december 2012 de
beleidsregels voor subsidieaanvragen 2013 aangepast en vastgesteld. Deze aanpassing betreft de wijzigingen in de subsidieplafonds per beleidsregel, aan de
hand van de programmabegroting 2013, zoals deze is vastgesteld door de Gemeenteraad van Uithoorn in de raadsvergadering van 8 november 2012.
De beleidsregels voor subsidieaanvragen voor kalenderjaar 2013, met daarin opgenomen de subsidieplafonds, zijn gepubliceerd op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn http://uithoorn.regelingenbank.nl/ en op de website van de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Zinloos
De eerste week van december is achter de rug en de naam Richard
Nieuwenhuizen is toegevoegd aan een illuster rijtje. Het rijtje met namen van mensen die zijn overleden als gevolg van extreem geweld.
Nu zijn er in de geschiedenis van de mensheid tallozen mensen gedood door geweld, maar zinloos geweld is een aparte categorie. De
Wikipedia vermeldt dat zinloos geweld een begrip is waarmee een
bepaald type geweldmisdrijf wordt verstaan, te weten een spontane
vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat. Het geweld zou zich kenmerken door zijn incidentele aard, en ook door de wijze waarop de
dader het slachtoffer kiest.

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

Creatief ontspannen
in Atelier De Rode Draad
Uithoorn - Gezellig en druk zijn de
donkere dagen aan het eind van het
jaar. Zoek je een moment voor jezelf, om ‘anders’ bezig te zijn met de
overgang naar het nieuwe jaar, dan
kun je terecht in Atelier De Rode
Draad. Joke Zonneveld geeft twee
workshops Spelend Schilderen. Beide workshops zijn gericht op ontspannen, en vanuit de beweging
vormgeven van eigen beelden met
houtskool, krijt en verf.
Workshop ‘Licht en Donker’ wordt
gegeven op zaterdag 29 december
van 10.00 tot 13.00 uur en workshop
‘Het Onbekende’ op zaterdag 5 januari van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten per workshop bedragen 32,50
euro inclusief alle materiaal en kof-

Mijmeringen

fie/thee. Geschikt voor beginners en
gevorderden.
Medio januari gaan de lessen Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte
van start op zaterdag, maandag en
donderdag. Uitgebreide info: www.
jokezonneveld.nl of op tel. 0206418680. Verder kun je in het atelier terecht voor meditatie o.l.v. Jean
Arthur, www.praktijkainneamh.nl ,
beeldhouwen o.l.v. Ella de Nijs, 12
lessen op dinsdagavond: tel. 0626792450.
Het atelier is in deeltijd te huur voor
workshops en om zelf te werken
(tel. 020-6418680).
Atelier De Rode Draad is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan 86 in
Uithoorn.

Toch meer subsidie voor
de bibliotheek
Uithoorn – In het bezuinigingspakket van de gemeente wordt ook de
Openbare Amstelland bibliotheek
niet ontzien. Toch blijkt de bibliotheek komend jaar wat minder te
lijden te hebben onder de bezuinigingsmaatregelen. Uit een herberekening blijkt dat de voorgestelde
bezuiniging van 51.500 euro in 2013
niet doorgaat. Slechts 10 procent
van dit bedrag, zijnde 5.150 euro,
wordt hierop in mindering gebracht.
Dit is te danken aan de gemeenteraad die het college tijdens de begrotingsvergadering op 8 november
jl. opdroeg het bezuinigingsbedrag
voor de bibliotheek in het komend

jaar goeddeels in te trekken. Ook de
subsidie volgens de VNG-norm van
11 euro per inwoner is hoger door
de indexering van dit bedrag gedurende de afgelopen jaren. Niettemin
blijft de bibliotheek, zoals in de uitgave van deze krant op 5 december
jl werd geformuleerd, ‘op de wip’
zitten. Daarmee doelend dat in de
plannen van de gemeente de verhuizing van de ‘bieb’ naar een andere locatie is vastgelegd, waarvan
een tijdelijk. Wethouder Jeroen Verheijen liet eerder in een commentaar al weten dat het voortbestaan
van de bibliotheek daarbij niet in het
geding is.

Uithoorn - Zaterdag 22 december
wordt de traditionele kerstmaaltijd
gehouden bij de ECG aan Herman
Gorterhof 3. Iedereen is uitgenodigd om te komen dineren. De kerkzaal is sfeervol aangekleed, overal
staan tafels gezellig gedekt, prachtige muziek klinkt op de achtergrond en heerlijke gerechten worden opgediend. De kerstdagen beginnen goed, niemand hoeft alleen
te zijn tijdens deze dagen. Wie niet
op eigen gelegenheid kan komen,
kan worden opgehaald en thuisgebracht. Deelname is gratis, wel kan
er geheel vrijblijvend een vrijwillige bijdrage worden gegeven. Het

is prettig als mensen zich van tevoren opgeven. Dat kan via de website www.ecguithoorn.nl of telefoonnr.
523272. De kerstmaaltijd begint om
half zes. Na het diner worden er met
elkaar enkele kerstliederen gezongen als aanloop naar kerst.

Regio - Nog slechts tot en met aanstaande zondag 16 december kunt
u op donderdag en vrijdag tussen
14.00 en 16.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur terecht
bij Galerie Fort aan de Drecht voor
een ultiem, kunstzinnig en vooral
betaalbaar kerstcadeau.
Prachtige kaarsen, allemaal gemaakt van hergebruikte kaarsen en
dan nog eens kunstzinnig vormgegeven, kleurrijk keramiek dat voor
een glimlach zorgt tijdens het uitpakken, sieraden die de kerstoutfit

compleet maken en nog heel veel
meer ideetjes die niet misstaan onder de kerstboom.
Let ook even op de Fashion Balls
– zeer kunstzinnig beschilderde
kerstballen - die niet misstaan in uw
kerstboom en waarbij u ook nog de
actie Pink Ribbon (aandacht voor de
strijd tegen borstkanker) steunt.
Al dat moois aangevuld met vilt,
hoedjes, shawls, glasobjecten en
nog veel meer voor de perfecte inspiratie. Galerie Fort a/d Drecht,
Grevelingen 50, Uithoorn.

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.

Feestelijk kerstconcert
Amicitia in De Schutse
Uithoorn - De Uithoornse oratoriumvereniging Amicitia geeft op zaterdag 22 december een kerstconcert in kerkgebouw De Schutse,
naast winkelcentrum Zijdelwaard.
Op de oproep mee te komen zingen
met dit kerstproject hebben 40 belangstellenden gereageerd, een geweldig resultaat. De koorleden van
Amicitia werken samen toe naar
een feestelijk concert met vrolijke

kerstmuziek, waarbij ook de bezoekers af en toe mee kunnen zingen.
Medewerking wordt verleend door
Suzanne Arends, dwarsfluit en Eric
Jan Joosse piano/orgel. Toon de
Graaf heeft de algehele leiding.
Aanvang van het concert is 20.00
uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop is er
een deurcollecte voor een vrijwillige
bijdrage.

demonstraties
Nu te zien bij KoelemanMet
Elektro!

aanbiedingen van:

’s Werelds eerste 84 inch
Ultra Definition
3D TV
Strijksystemen

Is uw huisdier zoek?

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

Wie zijn deze daders? Hoe komen ze tot zulke bizarre, respectloze en
gewelddadige acties? Zit het in het karakter? In de opvoeding of is
het het moment waarin ze hun zelfbeheersing verliezen? Ben je eenmaal aan het vechten dan is het moeilijk om te stoppen, dus moet
er voorkomen worden dat het überhaupt tot vechten komt. En hoe
zit het met de ouders van de daders? Ik weet niet met wie ik meer
te doen heb, met de ouders van de slachtoffers of die van de daders? Beiden zitten in een nachtmerrie, waar je nooit meer wakker
uit wordt. Mag deze daad ons allemaal weer tot denken aanzetten
wat we kunnen doen om op een normale en respectvolle wijze met
elkaar samen te leven. Zeker in deze maand waarin eenieder bezig
is met vrede op aarde, feestdagen vieren met de mensen die je liefhebt en uitziet naar een nieuwjaar met hopelijk geen zinloos geweld!
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Op eerste kerstdag is de feestelijke
kerstdienst voor de hele familie. Deze samenkomst begint om tien uur.
Het thema is: Blij met Kerst. De heer
R.J. Filius uit Uithoorn zal een korte boodschap doorgeven. Na afloop
wordt er gezellig koffie gedronken
met wat lekkers erbij. Ook hiervoor
is iedereen van harte uitgenodigd.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Dit zijn twee namen, maar de lijst is nog zoveel groter. Tot mijn ontsteltenis zag ik op internet een lijst circuleren met wel 58 namen. Allemaal mensen die door zinloos geweld om het leven zijn gekomen,
sinds de jaren negentig . En je kunt je afvragen of alle gevallen daadwerkelijk op deze lijst staan. Alsof een moord met voorbedachten rade wel zin heeft. In die zin is de term zinloos een raar begrip. Geweld wat de dood tot gevolg heeft is altijd zinloos. Het bijzondere in
al deze gevallen is dat het geweld willekeurig plaatsvindt of juist als
extreme reactie omdat de geweldenaar aangesproken wordt op het
agressieve gedrag.
En nu dan de grensrechter Richard Nieuwenhuizen, vorige week
zondag een wedstrijd fluiten en dan voor de ogen van een van zijn
zoons en vele andere mensen doodgeschopt worden. Op het moment zag het er misschien uit als schoppen, maar een dag later sterft
Richard als gevolg van deze schoppen. Het is net alsof mensen niet
meer realiseren dat acties bepaalde consequenties hebben. Dat iemand schoppen, heel veel schade en uiteindelijk de dood tot gevolg
kan hebben. Het is een bizarre wereld waar we in leven. Weer een
stille tocht, weer een minuut stilte op heel veel plaatsen wat goed is.
Maar het is niet genoeg. Zoals in het liedje van Lange Frans en Baas
B al wordt gezongen “Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan?”.

Mooie laatste kans voor
Kunst als Geschenk

Heerlijk kerstdiner en een
feestelijke kerstdienst bij ECG

Bij zinloos geweld moet ik meteen denken aan Meindert Tjoelker en
Joes Kloppenburg.
Dit zijn de namen die mij erg zijn bijgebleven. Op 17 augustus 1996
kwam Joes uit een café in de Amsterdamse Voetboogstraat. Hij zag
hoe verderop in de steeg een zwerver in elkaar werd geschopt door
een paar dronken mannen. Kappen nou! riep hij nog tegen de mannen. De agressie keerde zich tegen Joes en hij werd in elkaar getrapt. Enkele uren later overleed hij op 26-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Meindert overleed op 13 september 1997. Op zijn vrijgezellenavond sprak hij vier mannen aan op het vernielen van een fiets.
Vervolgens vielen deze mannen hem aan, wat resulteerde in hersenletsel en daaropvolgend de dood. Vanaf deze tijd werd de term zinloos geweld geïntroduceerd in onze maatschappij en is het helaas
nog alom aanwezig.

Fietsers krijgen meer
voorrang in collegeplannen
Uithoorn - De komende tijd gaat
de gemeente Uithoorn zich onder
andere toeleggen op het stimuleren van bewoners om de fiets binnen de gemeente vaker te gebruiken. De plannen voor de komende jaren geven daartoe voldoende aanleiding dit te stellen. Als de
plannen worden uitgevoerd biedt
dat veel voordelen voor fietsers.
Zo wil de gemeente uitvoering geven aan uitbreiding van de mogelijkheden om op veel plaatsen ongehinderd en veilig te kunnen fietsen. Voorts wil men de fietsers een
hogere prioriteit geven bij verkeerslichten en te zorgen voor een ‘gesloten verharding’- steen of asfalt
– op fietspaden. Daarnaast is het
de bedoeling servicepunten te realiseren daar waar veel fietsen worden gestald. Autobezitters zal worden gevraagd – voor zover mogelijkde auto te laten staan en de fiets te
pakken als het gaat om ritjes over

kleine afstanden; ook in het woon/
werkverkeer indien de afstand per
fiets kan worden afgelegd. Dit onder het motto: ‘laat de auto staan,
pak de fiets’. In het kader van ‘meer
bewegen’ ook nog gezond!
Met de elektrische fiets in opmars is
het de bedoeling meer laadpunten
te realiseren, bijvoorbeeld bij bepaalde horecagelegenheden, winkelcentra, fietsenstallingen en dergelijke.
Ook wil men meer overdekte fietsenstallingen, bijvoorbeeld bij busstations en winkelcentra.
Tenslotte wil de gemeente meer vrijliggende fietspaden realiseren. Al
met al maken deze plannen deel uit
van het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan en het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Op het fietsgebeuren wil de gemeente liever niet al te
veel bezuinigen. Kortom, de fietser
staat de komende jaren bij de gemeente in een positief daglicht.

Regio – Groots nieuws van
Koeleman Elektro! Daar is de LG
84 inch Ultra Definition TV van
12 december 2012 tot en met 2
januari 2013 exclusief te bewonderen! Deze echte XXXL TV met
een beelddiagonaal van maar
liefst 213 cm werd onlangs door
LG geïntroduceerd tijdens de
toonaangevende IFA beurs 2012
in Berlijn. De nieuwe LG 84 inch
Ultra Definition TV is de eerste
TV die Ultra Definition beeldkwaliteit biedt op het spectaculaire formaat van 84 inch. Dit
geeft de perfecte bioscoop en
entertainment ervaring.
Het gigantische formaat van het
beeldscherm (even groot als vier
42 inch TV’s!) is niet de enige
spectaculaire eigenschap. Ook
de beeldkwaliteit is scherper dan
ooit. De Ultra Definition resolutie van 3.840 x 2.160 pixels levert
maar liefst vier maal meer beeldpunten op dan Full-HD. Voor een

helder en haarscherp beeld. Ook
van heel dichtbij. Verder zorgt
het nieuwe 2.2 speaker system
(met 2 subwoofers) voor een geweldig geluid. Ook is de TV natuurlijk klaar voor alle populaire
streaming entertainment opties
en –applicaties. Inclusief unieke
LG Apps waaronder prachtige
3D films, Nederlandse Premium
Content zoals Uitzending Gemist, YouTube en overige Video
on Demand services. Oftewel:
Smart TV, maar dan nog slimmer!

Keukenmachines
(Combi) -Stoomovens
Robot stofzuigers
Airfryer & Sarista
Koffiemachines

Kom langs en bekijk
met eigen ogen!
Deze gigantisch grote TV met
ongeëvenaarde beeldkwaliteit
is ‘hot’ en nog bijna nergens
te zien. Maar nu wel exclusief
in Mijdrecht! Van 12 december
2012 tot en met 2 januari 2013
kan iedereen deze TV met eigen ogen bekijken bij Koeleman
Elektro. Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.

Exclusieve pannen
Luidsprekers

84 inch 4K LED TV

Koeleman Ele
Genieweg 60
3641 RH Mijd
www.koelema

08 Nieuwe Meerbode

• 12 december 2012

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn”

Opbrengst
collecte
Multiple
Sclerose

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Uithoorn - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is het mooie bedrag van
594 euro in Uithoorn opgehaald.

Een griezelverhaal

Wie bang is voor spinnen kan
beter niet verder lezen. Als je
het gevoel hebt dat je vanuit
diverse hoeken in je huis wordt
begluurd door spinnenogen,
dan klopt dat. In ieder huis
bevinden zich gemiddeld wel
zo’n 100 spinnen. Ze hebben
zich verstopt in kieren en spleten of hangen brutaal in het
zicht te bungelen. Om met de
deur in huis te vallen, een spin
is geen insect. Een insect heeft
6 poten, een spin 8. Spinnen
kunnen slungelig zijn, gedrongen, dik of dun. Ze kunnen harig zijn maar ook zijdezacht.
Vaak maken ze een web, maar
springspinnen doen dat weer
helemaal niet.
Als je het aandurft om goed
naar een spin te kijken, lijkt
het of de spin 10 poten heeft.

Echter aan de voorkant van de
spin bevinden zich 2 uiteinden die we palpen noemen.
De meeste spinnen kunnen
helemaal niet zo goed zien.
Ze hebben hun palpen nodig
als tasters. De palpen van een
mannetje zien er een beetje
uit als bokshandschoenen. Ze
versieren hiermee de vrouwtjes en hebben een functie in
de voortplanting.
De spin in je wastafel of bad is
bijna altijd een mannetje huisspin.
Op zoek naar een vrouwtje. Je
kunt zo wel indruk maken bij
de rest van de familie, door een
blik te werpen en te zeggen
“oh, ik zie het al, een mannetje”. De huisspin is de meest algemene soort in huis en maakt
in een donker hoekje een web

in de vorm van een driehoekig
hangmatje.
Als je onder de trap kijkt vind
je daar vast een trilspin. Als je
tegen het web blaast, brengt
de spin het web in beweging
totdat het heel hard trilt en je
de spin niet meer ziet.
Een andere niet moeilijk te vinden spin, is een zebraspin. Een
zebraspin is een springspin en
maakt geen web. Deze spin
bespringt zijn prooi en heeft
dus in tegenstelling tot de
andere spinnen uitstekende
ogen. De spin ziet eruit als een
zebra en zit bijvoorbeeld op
de vensterbank. In ieder huis
wonen ook hooiwagens. Zo’n
spin met van die hele lange poten. Dit zijn eigenlijk géén spinnen. Een spin heeft altijd een
voor- en achterlijf (met taille).
Een hooiwagen bestaat uit één
lijf. Je herkent hem ook doordat zijn lijf tussen zijn poten
‘hangt’. Mocht het weer niet
aantrekkelijk genoeg zijn om
naar buiten te gaan, ga dan
eens op safari in je eigen huis
en geniet van de schoonheid
en het leven van de spinnen.
Anja de Kruijf
IVN Natuurgids
Ook IVN-natuurgids worden ?
In 2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de
website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

De Kwikstaart in kerstsfeer
Uithoorn - De entourage op basisschool ‘De Kwikstaart’ is met de
feestdagen elk jaar weer uniek te
noemen. Dit mede dankzij de hulp
van veel actieve ouders. Door aansturing van een aantal leden van de
oudervereniging en van enthousiaste leerkrachten was de school vanaf
19 november veranderd in een gezellige sinterklaassfeer en voor het
kerstfeest is de school nu weer omgetoverd in een romantisch sprookje met veel lichtjes en prachtige
kerstdecoraties. Op donderdag 6
december, werden er overdag aller-

lei dozen van verschillend formaat
met kerstattributen te voorschijn
gehaald. ‘s Avonds was er een grote groep ouders aan die met elkaar
de armen uit de mouwen staken
om een metamorfose op De Kwikstaart tot stand te brengen. De volgende ochtend toen de school haar
deuren opende zag je iedereen met
veel bewondering om zich heen kijken. In het Atrium, dat is het entree
van de brede school, pronkt een 5
meter hoge kerstboom gevuld met
kerstballen en honderden lichtjes.
De kerststal die door creatieve ou-

ders is gemaakt, nodigt elke leerling
uit om even voor stil te staan en te
kijken naar Maria en Jozef met het
kindje in de kribbe. Op de achtergrond klinken de traditionele kerstliedjes. Ook heeft elke leerkracht inmiddels de kerstsfeer in zijn/haar
lokaal gebracht. De kerstcommissie
is al ver voor deze dagen druk bezig geweest invulling te geven aan
de kerstviering. Een geslaagd feest
valt of staat bij een goede voorbereiding. In een duidelijk draaiboek
kan elke leerkracht lezen hoe en
wat er allemaal staat te gebeuren.
Na het goed georganiseerde sinterklaasfeest kijken ze op De Kwikstaart nu weer met belangstelling
uit naar de kerstviering. In deze fijne sfeer brengen 540 leerlingen de
dagen door voor Kerstmis. Voor juf
Hedda zijn dit haar laatste feestjes
op De Kwikstaart, want zij heeft besloten om na de kerstvakantie volop te gaan genieten van haar pensioen. Bij het woord ‘kerst’ denken we
aan: ‘gezellig samenzijn’. Onder het
genot van een hapje en drankje zal
het kerstdiner, dat gepland staat op
donderdag 20 december, voor alle
kinderen en leerkrachten een mooie
afsluiting van het jaar 2012 zijn.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het
Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en
een betere kwaliteit van leven.

Jaarlijkse patroonsdag van
KBO vol spiritualiën
De Kwakel - Vrijdag jl. was de jaarlijkse patroonsdag van de KBO De
Kwakel. Ondanks het dikke sneeuwdek hadden toch nog ruim zeventig leden zich al om 10.30 uur in
de kerk verzameld om o.l.v. Gerard Vlutters met een woorddienst
de feestdag te openen. Na de koffie met cake volgde een rondje Rad
van Avontuur. Bijna iedere aanwezige viel in de prijzen. Dit alles was
mogelijk gemaakt door de plaatselijke winkeliers, die zich weer gulle sponsors hadden getoond. Na
een drankje en een goed verzorgde
lunch, was er ‘s middags een proeverijpresentatie van Willem Heuzinkveld uit Doetichem. Hierna volg-

de een carnavaleske middag. De
gasten werden meegenomen naar
de Gouden Eeuw, de periode waarin het ontstaan van de oud Hollandse likeuren hun oorsprong hebben.
Ook een periode vol van bijgeloof,
vreemde volksgebruiken en medicinale heksendrankjes. In de loop van
de middag werd er meerdere keren
gelegenheid geboden om van alles
te proeven. In het tweede gedeelte van de presentatie werd op humoristische wijze verteld waarom de
oud Hollandse likeuren gedronken
werden. Op het eind van de middag
ontving ieder een kerstster beschikbaar gesteld door Huub & Ria van
Diemen van Kwekerij de Amstel.

Vrijdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur

Decembermarkt in
Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Op vrijdag 14 december vindt in Aalsmeer Centrum de jaarlijkse Decembermarkt plaats. Tussen 14.00
en 21.00 uur staan er verlichte kramen met kerstspullen en
leuke cadeaus aan weerskanten in de Zijdstraat en tussen
17.00 en 20.00 uur kunt u zomaar Rudolph het Rendier of
de Kerstman tegen komen.
Tijdens de Decembermarkt
zijn alle winkels in het centrum geopend. Veel winkeliers
zijn ook buiten te vinden met
een kraam, maar er zijn ook
standhouders van buitenaf. Bij
de sfeervol verlichte kraampjes kunt u terecht voor leuke kerstcadeaus zoals sieraden, parfums, boeken, hobbymaterialen, sfeerverlichting
en kerstversiering. Uiteraard
wordt ook de kerstgedachte hoog gehouden. Daarom
is op de Decembermarkt ook
een aantal goede doelen en
verenigingen aanwezig die de
kerstgedachte onder de aandacht brengen.

Eten en drinken
Het is niet alleen gezellig winkelen en snuffelen in de winkels en de verlichte kraampjes. Tijdens de Decembermarkt kunt u bij de plaatselijke horeca en de verschillende
kraampjes ook genieten van
verschillende winterse gerechten, hapjes en drankjes zoals
oliebollen, glühwein en warme
chocolademelk.
De Decembermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in
samenwerking met Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum.
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op www.
aalsmeercentrum.nl
Koopzondag
Op zondag 23 december openen een groot aantal winkels
in Aalsmeer Centrum de deuren tussen 12.00 en 17.00 uur.
Vooral op zondag is er meer
dan genoeg gratis parkeergelegenheid in de nabijheid van
de winkels en kunt u rustig uw
kerstboodschappen doen.

Ruilen kan heel leuk zijn!

komt steeds meer in opmars. Er zijn
ook zoveel voordelen op te noemen
van zonne-energie. Het is tegenwoordig een zeer goede investering.
Binnen tien jaar heb je het als particulier het aanschafbedrag al terugverdiend op de energiekosten (bij
bedrijven kan dit al tussen de vier
en zeven jaar zijn) en daarna is het
alleen nog maar winst. Er is geen
bank die momenteel meer rendement geeft. Daarnaast is het natuurlijk ook nog eens goed voor het milieu. Een zonnepaneel geeft immers
veel minder CO2 uitstoot dan bijvoorbeeld een energiecentrale.
Ook heeft een zonnepaneel weinig
onderhoud nodig en het heeft een
levensduur van wel dertig tot veertig jaar. Ze kunnen geplaatst worden op zowel schuine als platte daken, aanbouwen en dakkapellen.
Wij komen graag vrijblijvend de situatie bij de klant bekijken om een
juiste prijsopgave te doen.”

Informatiedag op zaterdag
15 december
Om meer informatie te verkrijgen en
zelfs voor mensen die alleen maar
nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van zonnepanelen bij hen
thuis of op het werk, organiseert
Bosse Elekrotechniek B.V. een speciale informatiedag.
Op zaterdag 15 december van elf tot
drie uur bent u van harte welkom
om voorbeelden te zien, er zal demonstratiemateriaal aanwezig zijn
en er zijn adviseurs om al uw vragen
te beantwoorden. Robert Bosse tot
slot: “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden, dus voelt u zich
niet bezwaard om even aan te komen boven op ons kantoor.
De koffie staat klaar.” www.bosseelektro.nl Bedrijventerrein Witteweg
58 Aalsmeer Tel. 0297-331132.
Door Miranda Gommans

Hebt u de collectant gemist,
dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u het fonds bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel.0105919839 of via www.nationaalmsfonds.nl .

Klaverjassen
bij KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een
gezellige avond?
Kom dan op vrijdag 14 december koppel-klaverjassen in het
KnA-gebouw aan Legmeerplein
49. Het koppel-klaverjassen begint om 20.00 uur, daarna kunt
u natuurlijk gezellig aan de bar
verder praten.
De intree is 2,50 euro. U kunt
zich eventueel van te voren
opgeven bij Hans Kas (0645729086).
De organisatie van deze klaverjasavond hoopt u te zien bij
Muziekvereniging KnA om er
een gezellige avond van te maken!
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Informatiedag zonnepanelen
bij Bosse Elektrotechniek BV
Regio – Al bijna tien jaar bestaat
het elektrotechnisch installatiebedrijf van Robert Bosse. Vorig jaar
zijn ze verhuisd naar een ander
pand op de Witteweg in Aalsmeer.
De kantoorruimte is een stuk ruimer zodat tevens het magazijn uitgebreid kon worden. “De tijd gaat
zo snel. Eind 2011 maakten Bosse
Elektrotechniek deze stap.” Aldus
de directeur zelf en hij vervolgt: “Samen met drie monteurs, vaste ZZPers en mijn vrouw, die de administratie verzorgt, zitten we hier prima
op onze plek.” De hoofdactiviteiten
van Bosse Elektrotechniek zijn onder andere het installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties voor particulieren en bedrijven, verlichting voor binnen en
buiten, inbraakbeveiliging, datanetwerken en energiebesparingen in
het algemeen. Daarnaast levert en
installeert het bedrijf zonnepanelen. “Vier jaar geleden zijn we daar
eigenlijk al mee begonnen en het

Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers. Het Nationaal
MS Fonds bedankt alle gevers
en collectanten, die ook dit jaar
weer door weer en wind op pad
zijn gegaan.

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

Uithoorn - Het team van de stichting LETS Uithoorn is al een poosje actief bezig met het opzetten van
een ruil- en deelkring hier in het
dorp. Het streven is, om in de eerste maanden van 2013, van start te
gaan onder de naam de Ruilplaats.
De crisis noodt tot steeds meer bezuinigingen, zowel door overheid als
burgers, maar gelukkig zijn er ook
oude en nieuwe manieren om elkaar te helpen. Zo (her)ontdekken
mensen dat het leuk is om te ruilen
en delen en dingen samen en voor
elkaar te doen. Op website Peerby.nl
kan je spullen lenen en huren door
rond te vragen in je eigen buurt.
Peerby bevordert zo het contact in
buurten; buren leren elkaar beter

kennen. Het is goed voor je portemonnee: je hoeft minder uit te geven aan spullen en de spullen die je
koopt gebruik je efficiënter.
Maar hoe mooi ook de mogelijkheden van een website, de stichting wil ook nadrukkelijk toegankelijk zijn voor diegenen die (nog) niet
online zijn. Ze denken aan een web
van spreekuren en muurkranten,
gelinkt aan de website.
Al met al is er nog een hoop te
doen voor ze kunnen functioneren en het LETS-team kan nog
versterking gebruiken. Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd contact te zoeken via
ruilplaatsuithoorn@gmail.com of de
vrijwilligerscentrale: 06-20730223.

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!

www.mEErbodE.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

Raadsagenda
Datum: 13 december 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
+ raadsvergadering

‘Belangrijk om te tonen hoe raad tot besluiten komt’
komt. Zo kun je de betrokkenheid van inwoners bij het
werk van de raad en de gemeente als geheel vergroten.
Uit een recent publieksonderzoek blijkt dat veel inwoners het gevoel hebben dat
ze niet worden gehoord. Ook

4

Wat onderneemt de
raad om de communicatie te verbeteren?
Een belangrijke verbetering
was het creëren van een
eigen online pagina,
gescheiden van het college
van b en w. Hierdoor

“Ik moet vaak uitleggen wat
de gemeenteraad doet”
begrijpen ze niet altijd wat
nou precies de functie van
de raad is. Met die feedback
willen we graag aan de slag.

Vijf vragen aan
Frank van Kooten
van de VVD

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Frank van Kooten, raadslid voor de
VVD in de gemeenteraad.

1

Waar wil je het op deze
pagina over hebben?
Over de communicatie van
de gemeenteraad. Om hier
werk van te maken, hebben
we ruim twee jaar geleden
een werkgroep in het leven
geroepen. Als raadsfracties
ben je het per definitie niet
altijd met elkaar eens, maar
als het gaat om de zichtbaarheid van de raad, hebben

alle partijen hetzelfde
belang. Vanuit die vaststelling willen we de raad
zichtbaar, herkenbaar
en bereikbaar maken.

2

Kun je dat toelichten?
We willen inzicht
bieden in het proces. Laten
zien voor welke keuzes de
gemeente staat en hoe de
gemeenteraad tot besluiten

3

Begrijp je de reacties
van de inwoners?
Ik vind het heel herkenbaar.
Zelf moet ik vaak uitleggen
wat de gemeenteraad doet.
De meeste mensen zien
de raad als onderdeel van
‘de gemeente’. Terwijl de
raad zijn eigen rol heeft.
Wij gaan over de politiek
op hoofdlijnen. De koers
uitzetten en deze controleren. Het college van b en
w gaat vervolgens over de
uitvoering. Inzicht creëren
in die verhoudingen is
een van onze opdrachten.

hebben we een eigen gezicht
gekregen. Daarnaast is er
deze Raadspagina en een

eigen account op Twitter:
@RaadUithoorn. Ook is
er de mogelijkheid tot
het organiseren van een
hoorzitting gecreëerd.
Hierbij kan de raad over
belangrijke onderwerpen
in gesprek treden met
inwoners. We denken ook
aan vergaderen op locatie
en het uitnodigen van
gasten in de raad. Maar
de animo voor dergelijke
initiatieven is sterk afhankelijk van het onderwerp.

5

Waar richten de inspanningen zich op?
Het doel is directe betrokkenheid van inwoners. Zodat we
kunnen werken aan draagvlak, al kun je het niet voor
iedereen goed doen. We willen
betrokken burgers die nog niet
verbonden zijn aan politieke
partij bereiken. Hen prikkelen
een bijdrage te leveren aan Uithoorn. En zo onze besluitvorming verbeteren. Betrokken
inwoners maken van Uithoorn
een mooiere gemeente.

Vragen over integraal kindercentrum Thamerdal
Wethouder Ria Zijlstra legde
onlangs plannen voor het
nieuw te bouwen Integraal
Kindcentrum Thamerdal
voor aan de gemeenteraad.
In dat centrum komen basisschool De Regenboog, kinderopvang en naschoolse opvang Solidoe onder één dak,
zodat onderwijs en opvang
beter kunnen worden afgestemd. Gemeentebelangen
vroeg zich af waarom de wethouder wil bouwen voor het
huidige aantal kinderen, ter-

wijl er hun aantal in de
toekomst afneemt en er dus
lokalen leeg komen. Ook de
VVD wilde meer weten over
de te verwachten leegstand.
De wethouder verzekerde
de raadsleden dat het aantal
leegstaande lokalen onder
de drie blijft en dat de school
de lokalen vervolgens zal
verhuren. Ook waren er veel
vragen over het ontbreken
van een gymlokaal. Is er
straks sprake van meer
verkeersdrukte rondom de

school als leerlingen naar
een gymzaal verderop
worden gebracht? De wethouder gaf aan dat oudere
leerlingen gymen in de
Scheg en daar op de fiets
naartoe gaan. Kleinere kinderen gebruiken de gymzaal
van De Dolfijn. De raad wilde
tot slot weten of omwonenden voldoende betrokken
zijn bij het project. Volgens
de wethouder is buurtbeheer
betrokken bij de inrichting
van de buitenruimte.

1

Opening debat

2

Vragen raadsleden,
antwoorden college
b en w 19.35 uur

3

Gemeenschappelijke
regeling (Gr) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) 19.45 uur

4

Voorbereidingsbesluit
(Vbb) bedrijventerrein
Uithoorn 20.30 uur

5

Vaststellen bestemmingsplan (Bp) ‘Zijdelveld 58’
21.00 uur

start raadsvergadering
6 Gr NZKG 21.45 uur
7

Vbb bedrijventerrein
Uithoorn 22.15 uur

8

Bp Zijdelveld 22.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 17 januari 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl
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Wondertol
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Mega Celebration
Voor de echte
knal liefhebbers

32,50

Kanonslagen
200 stuks

1,25
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VERKOOPADRES:
Genieweg 26
3641 RH Mijdrecht
Tel. 0297-261304

OPENINGSTIJDEN:
28-12 08:00 - 19:00
29-12 08:00 - 19:00
31-12 08:00 - 18:00

BESTEL EN MAAK KANS OP € 1000,=
Kijk voor meer info op: www.goldenflame.nl
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Over vriendschap en overleven op straat

‘De kinderen van de vuilnisbelt’

Medewerkers van Villa Amstelhof met de koffertjes die zij van kinderopvang Solidoe hebben gekregen.

Buitenschoolse opvang Villa Amstelhof
wordt vestiging van Solidoe
Uithoorn - Kinderopvang Solidoe
en Amstelhof gaan een strategische
samenwerking aan waarbij Solidoe
de exploitatie overneemt van buitenschoolse opvang Villa Amstelhof.
Frank Vahle, eigenaar van Amstelhof Sport & Health Club BV en Monic van Diemen, directeur van Solidoe, zijn zeer tevreden over de overeenkomst die gesloten is en zien vele mogelijkheden.
Frank Vahle: “Als Villa Amstelhof
hebben we contact gezocht met Solidoe. Wij menen dat de continuïteit en professionaliteit van de buitenschoolse opvang, als onderdeel
van ons totale pakket, ook naar de
toekomst geborgd moeten zijn. De
steeds veranderende markt, met name door politieke keuzes, vraagt
veel expertise op dit specifieke terrein om te zorgen dat de opvang op
een hoog niveau kan blijven plaatsvinden. Met Solidoe hebben we een

goede partner gevonden, die immers helemaal gericht is op kinderopvang en alle regelgeving eromheen.”
Bewegen
Monic van Diemen: “Bewegen is
goed voor kinderen – op al onze locaties dagen we de kinderen uit om
veel in beweging te zijn. Locaties
die specifiek gericht zijn op sport
en bewegen zijn voor ons erg interessant, vandaar dat we graag met
Frank in gesprek zijn gegaan. Uitbreiding van ons BSO-aanbod met
Villa Amstelhof betekent dat er een
hele mooie BSO-locatie bij komt.
Amstelhof heeft als Sport & Health
club natuurlijk nog veel meer te bieden en wij gaan de mogelijkheden
die we zien, samen met de mensen
van Amstelhof Sport & Health Club
BV, verder uitbouwen.”
Er zijn in de afgelopen periode di-

verse gesprekken gevoerd tussen
Solidoe en Amstelhof, waarbij alle
facetten van de samenwerking en
de overname van BSO Villa Amstelhof aan de orde zijn geweest. Daarna zijn medewerkers en ouders geinformeerd. Frank Vahle: “Zowel de
medewerkers als de oudercommissie gaven aan dat dit een juiste en
terechte stap is. Medewerkers zien
de voordelen van een grotere, professionele organisatie.
Het scholingsprogramma van Solidoe is bijvoorbeeld voor hen erg
interessant. Ouders zien de expertise van Solidoe als toegevoegde waarde. Kortom: voor Amstelhof
een juiste stap. Ook bij Solidoe louter positieve reacties, aldus van Diemen: “Amstelhof en Solidoe hebben
beide kwaliteit hoog in het vaandel
staan. Dat is de beste basis onder
deze samenwerking”.

Oppositiepartijen bezorgd
over de bestuurskracht B&W
(vervolg van voorpagina)
De fractievoorzitters van drie oppositiepartijen formuleren in hun brief
aan Gedeputeerde Staten hun bezorgdheid als volgt:
‘Over het proces om te komen tot de
met ingang van 2013 noodzakelijke
bezuinigingen zijn meerdere keren
afspraken gemaakt tussen raad en
college die zijn vastgelegd in raadsbesluiten en moties. Doel van het
proces was dat het college met een
voorstel zou komen, onderbouwd
met maatschappelijke effecten en
consequenties voor verenigingen,
instellingen en ambtelijke organisatie. Het collegevoorstel zou overzichtelijk gepresenteerd worden en
ruimte bevatten voor bestuurlijke
keuzes door de raad.
Tot twee maal toe is het college deze afspraken niet nagekomen. Uiteindelijk heeft zij de begroting 2013
aan de raad ter vaststelling aangeboden waar plotseling bezuinigingen al in waren verwerkt. De presentatie is zodanig dat de raad een
goed overzicht van de bezuinigingen ontbeert. Bezuinigingen zijn pas
in oktober als voldongen feit aan de
verenigingen en instellingen meegedeeld. Als zij het er niet mee eens
waren moesten zij zich maar wenden tot de gemeenteraad. Naar onze mening ga je zo niet om met partners die je hard nodig hebt om de
voorzieningen voor de burger aan te
bieden. Juridische argumenten, zoals bijvoorbeeld huurcontracten die
zich tegen bepaalde bezuinigingen
verzetten, werden terzijde geschoven door het college. De mate waarin alle bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd staan dan ook ter
discussie. Het moge duidelijk zijn
dat er een grote onvrede bij de burgers, vrijwilligers en (bestuurs)leden
van de instellingen is over het gevoerde proces en de inmiddels vastgestelde bezuinigingen.’
‘In beton gegoten’
‘Het bezuinigingsproces staat niet
op zich’, zo gaat de brief verder.
‘Ook in diverse participatietrajecten
aangaande grote projecten zoals de
toekomst van de Europarei en infrastructurele werken op het bedrijventerrein en in het Oude Dorp, hebben
het college en de door haar aangestuurde ambtelijke organisatie naar

de mening van ons en vele andere
betrokkenen slecht gefunctioneerd.
Er wordt weinig tot geen ruimte geboden om echt iets te doen met
de inbreng van deelnemers aan de
participatie (bijvoorbeeld Europarei.
Red.). Het collegestandpunt lijkt wel
in beton gegoten. Wij maken ons
hier ernstig zorgen over omdat onze gemeente nog vele uitdagingen
wacht. Zoals grote financiële druk
door ons aandeel in Greenpark BV,
aangekondigde bezuinigingen in
het regeerakkoord Rutte II, aangekondigde gemeentelijke herindeling, herinrichting Dorpscentrum en
de ontvlechting van de samenwerking met Aalsmeer (de zogenoemde G2).’
Geen buffers meer
‘De vrij besteedbare budgetegalisatiereserve gaat in de plannen van
het college volledig op in 2013 (sluitend maken van de begroting door
een bedrag uit de financiële reserve
over te hevelen. Red). Daarbij moet
in ogenschouw worden genomen
dat de hardheid van bezuinigingen
zoals hiervoor betoogd, voor substantiële bedragen ontbreekt. Er zijn
dus geen vrij inzetbare (financiële)
buffers meer om de nieuwe financiele problemen het hoofd te bieden.
Tot slot zijn wij van mening dat de
gemeente een extra risico loopt omdat, naar onze mening, de kostentoerekening aan de afvalstoffenheffing in strijd is met geldende richtlijnen. Een procedure tegen de heffing van de afvalstoffenheffing is al
aangekondigd.’
‘Wij hopen met deze brief een bijlage te leveren aan een verbetering van de bestuurscultuur en bestuurskwaliteit in onze gemeente.
Graag gaan wij met alle partijen de
dialoog aan. Een afschrift van deze brief zullen wij daarom dan ook
breed communiceren. Graag ontvangen wij een reactie op dit schrijven. Ondergetekenden zijn bereid
om deze brief mondeling nader toe
te lichten.’ Aldus de inhoud van de
brief die ondertekend is door de
fractievoorzitters namens drie politieke (oppositie)partijen.
Met spanning wachten wij het antwoord van de Provincie af, waarna
wij u hierover zeker zullen informeren. Wordt vervolgd dus.

Regio - Bij uitgeverij Het Tweede
Gezicht is het kinderboek De kinderen van de vuilnisbelt verschenen. Mary Licher schreef dit spannende verhaal over vriendschap en
overleven op straat op basis van
haar ervaring met zwerfkinderen.
Zowel de hoogte- als de dieptepunten van het leven van straatkinderen komen aan bod: vriendschap,
liefde en hoop staan lijnrecht tegenover angst, wanhoop en geweld.
Maar uiteindelijk overwint hoop en
lijkt er een kans op een beter leven
voor de kinderen. Paco en Juan zijn
straatkinderen. Ze leven in een land
in Zuid-Amerika en zijn elkaars beste vrienden. Samen moeten ze iedere dag zien te overleven. Van de buitenwereld hoeven ze geen hulp te
verwachten. Op straat is niemand te
vertrouwen. De politie al helemaal
niet. Zij wordt betaald om zwerfkinderen te laten verdwijnen. Paco en
Juan leven op een vuilnisbelt. Dankzij de vuilnisbelt kunnen ze overleven. Wat maar enigszins bruikbaar
lijkt, snaaien ze mee om te verkopen. Tot ze op een dag oog in oog
komen met de legende van de vuilnisbelt. Dit zal het leven van Paco,
Juan en de andere kinderen van de
vuilnisbelt ingrijpend veranderen.
Dit boek is mede tot stand gekomen door middel van crowdfunding:
meer dan 250 mensen hebben hun
steun aan dit boek gegeven, waaronder Mary’s hele schoolklas. De
kinderen van de vuilnisbelt is van-

af vandaag te koop voor 15,00 en te
bestellen via diverse boekhandels.
De auteur
Mary Licher (1958) is docent wiskunde en maatschappijleer aan een
middelbare school in Heerhugowaard, moeder van 3 dochters en
grootmoeder. Al tijdens haar eigen
middelbare schooltijd houdt de problematiek van straatkinderen haar
bezig en begint ze erover te schrijven. Mary werd naar Kenia gezon-

den in het kader van een docentenproject van Teachers 4 teachers.
Daar ondersteunde ze leraren in het
voortgezet onderwijs met het lesgeven aan grote groepen leerlingen
die in armoede leven. Haar kennis
en ervaring verwerkte ze verder in
dit fictieve boek.
Naar aanleiding van De kinderen van de vuilnisbelt kwam in samenwerking met de gemeente Alkmaar het project ‘Waardevol afval’
tot stand.

Legmeervogels F2 najaarskampioen
Uithoorn - Zaterdag 1 december
speelden de mannen van Legmeervogels F2 de een na laatste
wedstrijd van de najaarscompetitie. Met een eindstand 11-2 zetten zij de teller op negen gewonnen wedstrijden. Met de winst
op Pancratius F3 en het verlies
van de nummer 2 KDO F1 was de
Legmeervogels F2 door geen enkel team meer in te halen; LMV
F2 werd daarmee najaarskampioen 2012. Het te vieren kampioensfeest zou na de laatste wedstrijd tegen KDO F1 worden gevierd. Echter door het verschrikkelijke voorval in Almere had de
KNVB terecht besloten om alle amateurwedstrijden te annuleren. Ondanks het tragische voor-

val werd uiteindelijk toch besloten om de huldiging door te laten gaan.
Legmeervogels F2 heeft een fantastische competitie gedraaid. In
de competitie heeft Legmeervogels F2 laten zien dat scoren geen
probleem is. In de tien wedstrijden waren er wel 55 doelpunten
gemaakt. Daarnaast heeft de verdediging van Legmeervogels F2
het de tegenstanders moeilijk gemaakt om te scoren, want in totaal
zijn er maar zes doelpunten tegen
geweest. De viering van het kampioenschap vond plaats in Café Herbergh 1883. Café Herbergh
1883 had zijn locatie beschikbaar gesteld als huldiginsplek,
de mannen getrakteerd op een

feestmaal en de ouders voorzien
van een drankje. De mannen werden een voor een door de voorzitter van de Legmeervogels voorzien van een mooie toespraak,
een medaille met beker. De spelers gaan nu even genieten van
het kampioenschap en de winterstop, maar meteen in het nieuwe
jaar gaan ze volop in training om
weer beslagen ten ijs te komen in
de voorjaarscompetitie 2013. Ze
zullen gaan uitkomen in de eerste
klasse en daarmee zullen de tegenstanders ook sterker zijn. Als
ze blijven voetballen als team bestaat zeker de mogelijkheid dat ze
de volgend jaar de huldiging in de
zomer weer kunnen vieren in Café Herbergh 1883 aan de Amstel.
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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.

Klaagzang bomen aan de Zoom
De ingezonden brief van de heer Slentersvan vorige week, vraagt om een reaktie.
Het artikel van de heer Slenters over de Stichting Boud (voor de duidelijkheid: ondergetekende
heeft geen relatie met deze Stichting) is jammergenoeg exemplarisch voor de mentaliteit van een
deel van de inwoners van Uithoorn.
Je hoort dat de bomen Aan de Zoom zullen worden gekapt en wat doe je?
Je leunt achterover en je gaat zitten wachten totdat anderen (vrijwilligers) dit zaakje wel even zul-

len opknappen. Je mobiliseert zelf geen bewoners om te protesteren, je neemt geen kontakt op
met de Stichting Boud, nee want je bent zelf druk,
druk, druk. En als de kaalslag dan een feit is, dan
schrijf je een jammerstuk in de krant.
Eigen initiatief, daar heeft de heer Slenters kennelijk geen tijd voor. Je schuift het gewoon
op het bordje van anderen. Flink hoor!!
W. Schreutelkamp-de Pauw

Ode aan voetbalvereniging KDO
Aan het eind van het voetbalseizoen 2009-2010
besluit mijn zoon Jochem om voetbal vereniging
RKDES te verlaten. Hij wil wel op redelijk niveau
blijven voetballen. Meerdere malen vraag ik hem
welke vereniging hij op het oog heeft. Het wordt
buurtvereniging KDO. Ik heb zo mijn bedenkingen! Net voor kerst 2010 spreekt Jochem me aan
en zegt:”Pap, voor het eerst in mijn leven heb ik
de juiste keuze gemaakt. O ja, op welk gebied?
De studie? De liefde? Nee, zegt hij lachend. Dat
ik bij KDO ben gaan voetballen!” Verbaasd kijk ik
hem aan! “Ja”, zegt hij. “ bij KDO heeft men minder last van haantjesgedrag en overdreven competitiedrift. Ik kan daar meer mezelf zijn en wordt
geaccepteerd zoals ik ben!” Wat hij daarmee bedoelde was me niet helemaal duidelijk.
Op zeven mei 2012 overlijdt Jochem plotseling
aan een hartstilstand. Uit nader onderzoek blijkt
dat een voor het oog onschuldig griepvirusje op
zijn hart is geslagen. De kans dat zoiets gebeurt
is kleiner dan dat je door de bliksem wordt getroffen. Juist hem treft dit lot, in razend tempo verwoest het virus zijn hart. Jochem is kansloos.
Condoleance betuigingen stromen van heinde
en verre binnen en mensen komens zelfs van vakantie terug om te condoleren. Dagelijks komen
jongeren langs om afscheid van hem te nemen.

Sommigen zelfs meedere keren. Het doet mij en
mijn vrouw goed. Ondanks het verdriet waarin we
verkeren valt ons op dat in het andere dorp anders met de dood wordt omgegaan dan het andere. Niet wat betreft de houding van zijn vrienden en vriendinnen, daar merkte we geen verschil. Wel wat betreft de wijze waarop bestuursleden ons tegemoet traden. Koel en zakelijk bij RKDES, warm en spontaan bij KDO. Het opkomend
individualisme, meer nog egocentrisme, lijkt meer
op Kudelstaart dan op de Kwakel greep te hebben gekregen. Het dorpse sociale karakter, het
warme nest waar je in tijden van nood op terug
kunt vallen, heeft KDO meer weten te behouden.
Een “één voor allen en allen voor één” mentaliteit. Meer en meer begrijp ik wat Jochem bedoelde toen hij het erover had dat hij een juiste keuze had gemaakt. De gemeente Uithoorn wil KDO
financiel gaan korten! Een schande. Gelet op het
bovenstaande en de betrokkenheid van het hele dorp tijdens de moeilijke dagen, geef ik de gemeente Uithoorn een welgemeend advies:”Geef
KDO meer geld in plaats van minder”.
Kees Kok
Bilderdammerweg 64, Kudelstaart
Tel. 0297-325104
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Reddingsbrigade zwemt
voor Serious Rescue

Quakeltoernooi :

Vernieuwde familie van
Rijn is maatje te groot
De Kwakel - Naar aanleiding
van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van SC Buitenboys heeft de
KNVB besloten om het afgelopend weekend alle wedstrijden
in het amateurvoetbal af te gelasten. Tevens heeft zij besloten
om het zaalvoetbal vorige week
vrijdagavond niet door te laten
gaan. Na uitvoerig overleg binnen het bestuur en met Sportvereniging KDO is besloten om
het Quakeltoernooi door te laten gaan omdat het toernooi niet
door de KNVB wordt georganiseerd. Daarnaast is het Quakeltoernooi bestuur van mening dat
we niet moeten zwichten voor dit
soort geweld langs de velden en
wij zullen dan ook onze voeten laten spreken in reactie op het verschrikkelijke gebeuren van afgelopen weekend. Uiteraard is er op
deze avond voor de eerste wedstrijd van ieder team 1 minuut
stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de heer Nieuwenhuizen en KDO wenst de nabestaanden heel veel sterkte toe de
komende tijd!
Vriendenteam
De eerste wedstrijd was tussen
het Kwakelse vriendenteam Prohand en zaalvoetbalteam KDO10.
Na een foutieve intrap van
KDO10 wist KDO 2 speler Sjors
Kas uit dit buitenkansje eenvoudig de 1-0 te maken. In het restant van de wedstrijd kreeg Prohand nog een paar kansen, maar
wist die niet te verzilveren. Vervolgens Team Vooropi (zaalvoetbalteam KDO 7), tegen Doedoel
Tala. Voor team Doedoel Tala was
dit hun debuut op het Quakeltoernooi. Beide teams waren redelijk aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk wist Team Vooropi vlak
voor tijd met een schot de eindstand van 1-2 te maken. De derde
wedstrijd is tussen De Toekomst
en Team Barnhoorn (familie van
Rijn). De laatste komt al snel op
0-1. Argon A1 speler Jesse Stange scoorde subtiel de 1-1. De verjonging van de familie van Rijn,
met onder andere Argon 1 speler Chiel Kok, lijkt toch zijn vruchten af te werpen. Team De Toekomst scoort nog één keer mooi
via de paal en de rug van keeper
JP maar Barnhoorn wint afgetekend met 2-8.
Overwinning
Na de eerste ronde spelen twee
teams met een overwinning tegen elkaar: Team Vooropi tegen
Prohand. Team Vooropi start met
een afstandsschot recht op de
handen van de keeper van Joost
Samsom. Prohand komt op 1-0,
maar de eerste actie na de aftrap betekende meteen de 1-1.

Uithoorn - Van 21 t/m 23 december
varen dertig reddingsboten honderd
kilometer van Arnhem naar Enschede voor Serious Rescue. Het geld
dat hiermee wordt opgehaald gaat
naar de 3FM actie Serious Request,
dat dit jaar als doel heeft het terugdringen van babysterfte als gevolg
van gebrek aan medische zorg en
begeleiding. Vorig jaar haalde Reddingsbrigades Nederland met de-

Vlak voor tijd komt Team Vooropi met een afstandsschot op 2-1.
De laatste wedstrijd van de tweede ronde gaat tussen Barnhoorn
Flowers en KDO 10. Barnhoorn
Flowers zet dezelfde lijn door uit
de eerste wedstrijd en komt al
snel op 2-0. KDO 10 krijgt nog
een grote kans om aansluiting te
krijgen, maar voor een leeg doel
gaat de bal naast. Halverwege
krijgt KDO 10 een penalty, nadat
de spits onderuitgehaald werd:
3-1. KDO 10 krijgt nog een grote kans op de aansluitingstreffer, maar daarna loopt Barnhoorn
snel uit tot 7-1.
Goed begin
Halverwege de avond zijn er nog
twee teams zonder puntverlies:
Team Vooropi en Barnhoorn Flowers. Team Vooropi komt al snel
op 0-2 achterstand. Uit een vrije
trap weten ze nog terug in de
wedstrijd te komen. Barnhoorn
maakt uit twee uitgespeelde kansen het verschil weer tot twee
doelpunten. Team Vooropi geeft
niet op en biedt goed tegenstand.
Ze komen zelfs terug tot 2-4. Dit
is de eindstand. Prohand heeft na
een goed begin de lijn niet door
kunnen zetten en moet nu tegen het opgewarmde De Toekomst op zoek naar drie punten.
De teams deden niet voor elkaar
onder. De wedstrijd leek af te stevenen op een 0-0, maar vlak voor
tijd weet Argon A1 speler Jesse Stange toch Michael Meijer
te verschalken. De eindstand is
0-1.Team Prohand zal in de laatste wedstrijd proberen om de ongeslagen status van Barnhoorn
Flowers ongedaan te maken. Via
een prachtige dribbel komt Barnhoorn halverwege op 0-1. Prohand probeert met behulp van de
keeper een extra man te creëren,
maar dat pakt verkeerd uit: 0-2.
Het wordt zelfs nog 0-3, maar
Prohand weet de eer nog te redden door een tegentreffer te maken (1-3). Barnhoorn laat met
goed voetbal zien dat zij veruit de
beste van de avond zijn. Zij zullen dan ook klaar zijn om op 9 februari 2013 de finale te spelen.
De strijd om de laatste plaats zal
worden beslecht in de slotwedstrijd tussen KDO 10 en DoeDoel
Tala. KDO 10 komt al snel op 0-1.
Team DoeDoel Tala krijgt genoeg
kansen, maar weet ze niet te verzilveren. Halverwege de wedstrijd komen ze toch tot 1-1. Beide teams gaan nog vol voor de
overwinning. In de slotminuut
wordt het toch nog 2-3 voor DoeDoel Tala.
De eindstand van deze avond is:
Barnhoorn Flowers 15 pnt (+20)
De Toekomst
10 pnt (-3)
Team Vooropi
7

na, Jana, Maartje en Mara: jullie hebben het supergoed gedaan!
Vind jij handbal ook zo leuk?
Het E-team vindt het heel leuk
om hun team uit te breiden
(vanaf 5 jaar). Je bent van harte welkom om eens mee te komen trainen bij Legmeervogels
Handbal. De E-jeugd traint op
donderdagmiddag van 17.00
uur tot 18.00 uur in Sporthal
de Scheg aan de Arthur van
Schendellaan 100a. De overige
jeugdteams van Legmeervogels
van 8 jaar en ouder kunnen
ook altijd nog aanvulling gebruiken. Voor meer informatie
over Legmeervogels Handbal
kunt u een e-mail sturen naar
legmeervogels@handbal.nl.
Of u kunt bellen naar: 0297532751.

Meer
informatie
over
Serious Rescue of de Uithoornse Reddingsbrigade? Kijk op
uithoorn.reddingsbrigade.net

Monsterscore voor Ans en Lia

Dammers K&G verrassen,
nu de donateurs aan zet!
De Kwakel - De dammers van het
Kwakelse Kunst & Genoegen hebben de koplopers van de hoofdklasse verrast. Het ongeslagen
team van SNA uit Heerhugowaard
kwam maandagavond op bezoek
in ’t Fort, net als Enkhuizen verloor dit team nog geen enkel punt.
Het zou een heel spannende strijd
worden, pas bij de 2e tijdscontrole werd de vrede getekend. Kopman Adrie Voorn speelde een vlakke partij waarin het evenwicht niet
verstoord werd, 1-1. Piet vd Poel
kreeg het wel even benauwd, maar
met een gambiet wist Piet zijn partij in evenwicht te brengen, 2-2. Vervolgens werd het lang billenknijpen
voor de vele toeschouwers, invaller
Haye Berger kreeg een damdoorbraak te verduren. Met nauwkeurig
manoeuvreerwerk, meerslagen en
plakkertjes, wist Haye na hard werken de veilige remisehaven te berei-

ken: 3-3. De zenuwen werden vervolgens nog zwaarder op de proef
gesteld van Rene de Jong, ook hij
kwam in een lastig parket terecht.
Rene moest koste wat kost de damlijn zien te bereiken, maar de dam
van zijn opponent was bijzonder lastig. De bedenktijd ging in deze partij voor de tweede maal meespelen,
als de vlag dan valt is de partij reglementair verloren. Dit risico werd de
tegenstander van Rene te machtig
en ook hij moest in remise berusten,
4-4 eindstand. Een verdiend gelijkspel dat K&G de vorige twee wedstrijden net door de vingers glipte. Voorlopig geen bondswedstrijden voor de beide teams van K&G,
zij kunnen zich nu op de onderlinge competitie storten. Maar natuurlijk ook op het donateurtoernooi dat
op zaterdagmiddag de 15e december vanaf 13.00 uur in ’t Fort wordt
georganiseerd.

Tweede ronde van tweede
cycles bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 6 december
is de tweede ronde van de tweede
cyclus bij Bridgeclub ABC gespeeld.
Er werd aan 13 tafels gebridged, wat
zeker niet tegenviel gezien de slechte weersomstandigheden. Zeven in
de A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 61,18%, dit
paar zet de goede lijn uit de eerste ronde weer voort. Tweede werd
het echtpaar Leny en Jan v.d. Schot
met 57,92%. Als de verslaggever van
dit artikel zo veel geluk had als dit
paar stopte deze gelijk met bridgen
en ging elke week meedoen met de
staatsloterij! Derde werd het echt-

paar Ria en Joop Smit met 57,29%,
ook al zo’n sterk paar. Het waren
waarschijnlijk moeilijke spellen,
want 9 van de 14 paren scoorde onder de 50%.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Riet Bezuyen en Wim
Egbers van Dijk met 57,50%,
Gelijk met het paar Frits Uleman en
Gerard Prager. Deze twee paren zullen elkaar wel meer gaan dwarszitten in de loop van deze cyclus.
Derde is het paar Marthe Pijnappels
en Rina Smit met 53,75%.
Volgende week wordt de derde
competitieronde gespeeld, de laatste voor de kerstdrive, met weer
nieuwe kansen voor iedereen.

E-jeugd Legmeervogels speelt eerste
mini-handbaltoernooi
Uithoorn - Na een aantal trainingen heeft het nieuwe Eteam van Legmeervogels hun
eerste ‘echte’ mini-handbaltoernooi gespeeld. Het nieuwe
E-team is ongeveer zes weken
geleden begonnen met trainen.
Op zaterdag 8 december was
het zover en gingen zij naar
Almere om hun eerste minihandbaltoernooi te spelen. En
ze deden het prima! Er werd al
heel goed overgespeeld en hoe
ze moeten verdedigen wisten
ze ook al. Onder aanmoediging
van hun enthousiaste trainsters
Puck en Kiki speelden ze drie
wedstrijden waarvan ze er zelfs
twee wisten te winnen. De eerste wedstrijd van het toernooi
speelden ze tegen de thuisploeg Havas. De tweede wedstrijd tegen Volendam en de
derde tegen WeHave. Kiki, Sen-

ze actie 12.500,- euro op. De leden
van de Uithoornse Reddingsbrigade zwemmen aanstaande donderdag 13 december zo veel mogelijk
banen om op die manier geld op te
halen voor Serious Rescue.

Uithoorn - Vorige week maandag 3
december speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de voorlaatste ronde in de tweede parencompetitie.

B-lijn:
1. H. & S. Goedemoed
2. G. & H. Stolwijk
3. I. Hilliard & E. v.d. Berg

Met een werkelijk formidabele score van maar liefst 71% klimmen Ans
en Lia naar de tweede plaats in de
A-lijn.
Met nog één ronde te gaan lijkt de
competitie alles behalve beslist.

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.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Uitslagen
A-lijn:
1. A. Breggeman & L. Guijt 71,18%
2. L. Leenen &
H. v.d. Schinkel
62,50%
3. C. Smit & T. Stahl
57,29%

68,15%
65,48%
63,10%

Weer genoeg te doen bij
Legmeervogels
Uithoorn - Nog een paar weekjes en dan is het weer de hoogste
tijd voor het traditionele oliebollenklaverjas -en voetbaltoernooi, georganiseerd door Legmeervogels.
Dit jaar wordt dit toernooi gespeeld
op vrijdagavond 28 december aanstaande De start van het klaverjastoernooi is - ook enkele jaren lange traditie - altijd een half uurtje later dan het oliebollenvoetbaltoernooi. De klaverjassers beginnen aan
hun toernooi om 20.00 uur. Inschrijven vooraf is niet verplicht. Wilt u
meedoen, dan kunt u zich gewoon
op vrijdag 28 december aanmelden.
Aan het oliebollenvoetbaltoernooi
kunnen alle senioren deelnemen
van de zaterdag- en zondagvoetbal.

Alle leiders van de elftallen/teams
of deze nu van juniorenteam zijn of
van pupillenteams: dit maakt helemaal niets uit. De A junioren zaterdag en zondag kunnen zich gewoon
komen aanmelden. Samen met jullie leiders is natuurlijk helemaal geslaagd. Maar ook de zaalvoetballers
en handballers/sters zijn uiteraard
van harte welkom bij dit internationale toernooi. Een jarenlange traditie wordt ook dit jaar voortgezet.
De namen van alle deelnemers gaan
in een hoge hoed en de teams worden eerlijk geloot. Op deze manier
leer je ook eens andere leden kennen van Legmeervogels. De start
van het oliebollenvoetbaltoernooi is
om 19,30 uur.

Echtparen maken de
dienst uit bij BVK
De Kwakel - Er gebeurde afgelopen donderdagavond weinig spectaculairs in Dorpshuis De Quakel in
de 2e ronde van de laddercompetitie. De hoogstbehaalde score was
60,76%, de laagste 35,76% en al na 2
avonden worden de onderlinge verschillen wat kleiner. 42 paren, keurig verdeeld over 3 lijnen, vonden de
nog ijsvrije weg naar de prettigste
brigdelocatie van de regio.
In de A lijn van deze avond toonden Geke en Jaap Ludwig zich weer
eens de sterksten. Met een score
van 59,03% lieten zij de rest van het
veld achter zich.
Nel Bakker en Hans Wagenvoort deden echter niet veel voor hen onder,
want met 58,68% en daarmee een
2e plaats konden zij zeer tevreden
huiswaarts keren. Deze keer moesten Nelly Vork en Andre Verhoef genoegen nemen met een 3e plaats
(wat mogelijk duidt op een nakende
totale ineenstorting??) met 55,56%,
waarmee zij overigens de voor hen
inmiddels vertrouwde 1e plaats in
de totaalstand wel weer veroverd
hebben. Tegen al dit ‘A’ geweld bleken Hans Elias en Lous Bakker niet
opgewassen, waardoor zij een flinke
duikeling in het klassement maakten en volgende week weer in hun
vertrouwde onngeving kunnen aantreden.
B lijn
In de B lijn zien we tot 2x toe 3 paren met exact dezelfde score, waaronder 3 paren op een gedeelde
3e plaats met 58,33%. Dat betrof
ook nog eens 3 echtparen en wel
Truus en Piet Langelaan, Tiny en
Adriaan Kooyman en Elly en Jaap
van  Nieuwkoop.
De 1e plaats in deze lijn was ook

voor een echtpaar en wel voor Atie
en Wan Overwater met hun zoveelste 60+ score van dit seizoen (60,76
om precies te zijn). Tussen al die
echtparen in hielden Ria Broers en
Loes Schijf dapper stand, wat hen
de 2e plaats opleverde met 59,03%.
Wat lager komen we dus 3 paren tegen met 44,44%.
C lijn
In de C lijn was het applaus voor de
1e plaats voor Ineke Hilliard en Huib
van Geffen die 60,42% lieten aantekenen. Riet en Wim Beijer werden knap 2e met 59,03% en op de
plaatsen 3 en 4 zien we 4 aanstormende jeugdige talenten in de vorm
van (echt)paar Tiny en Han Mann
en Anneke Karlas-Jaap Verhoef.
Daar horen we in de toekomst ongetwijfeld nog meer van. Nu stelden
zij zich nog bescheiden op met allebei 56,94%, maar als die eenmaal
wat beter ingespeeld zijn en wat gewend zijn aan de club is er waarschijnlijk geen houden meer aan en
kan de gevestigde orde de borst nat
maken.
In de C lijn met dus 14 paren zaten deze avond overigens slechts 2
echtparen, tegen 7 in de B lijn en 5
in de A lijn. Bij de nummers 1-17 na
2 avonden (de beoogde A lijn dus)
zien we maar liefst 10 echtparen,
bij de nummers 18-34 zijn dat er 5
en bij de nummers 33-51 slechts
3. Dan blijft er weinig over van de
bewering dat je als echtpaar maar
beter niet ook als bridgepaar door
het leven moet gaan. Net als in het
‘gewone’ leven is echter ook in het
bridgeleven niets zeker, dus na de
volgende ronde kan die conclusie zo
maar weer naar de prullenbak worden verwezen.     
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Uitslag:
8-9 jaar: 1 Ferdi Cevahir, 2 Jeffrey
Zwart. 10-11 jaar: 1 Flip van Walraven: 12-14 jaar: 1 Lorena Wiebes, 2
Lars Wiebes, 3 Menno van Capel, 4
Stijn Ruijter, 5 Sven Nijhuis
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Bart de
Veer, 3 Menno Koolhaas, 4 Roy
Zwart, 5 Bart van Montfoort 40+:
1 Frans van Heteren, 2 Marcel Versteeg, 3 Cock Fangman, 4 Gijs Kostman, 5 Maarten de Jong, 6 Gerard
de Veer, 7 Peter Wiebes, 8 Rene
Wiebes, 9 Wilfred Zijerveld, 10 Wil
Gieling
De Bult
Jeugdrijders Tristan en Owen Geleijn uit Rijsenhout gingen zondag 9

Uithoorn - Heb je het altijd al leuk
gevonden om op natuurijs te staan
en lijkt het je wat om eens een
schaatstraining te volgen?

december naar een nationale wedstrijd op de Bult in Leiden. Een wedstrijd die bekend staat om de pittige
klimmen. Tristan reed naar de 13e
plaats en Owen behaalde een hele
knappe 5e plaats.
Cyclocross Haarlemmermeer
Ook op zondag 9 december de nationale veldrit bij de Bataaf in Zwanenburg. Bij de amateurs een nette 12e plaats voor Dennis Moolhuijsen, 18e Luuk van Vliet, 19e Henk
de Jong.
Bij de masters een 22e plek voor
Sjon vd Berg.
Kwalificatiewedstrijd
baanwielrennen
Nieuweling Jeroen van Goor reed op
zaterdag 8 december een kwalificatiewedstrijd in Apeldoorn. De beste 24 rijders uit Nederland konden
zich in Apeldoorn plaatsen voor het
NK baanwielrennen op 9 februari in
Alkmaar. Bij deze wedstrijd stonden
de scratch, tijdrit van 500 meter en
een puntenkoers op het programma. Naast hard kunnen rijden is tactiek ook erg belangrijk bij het baanwielrennen. Uiteindelijk wist Jeroen
met een 18e plaats zich te plaatsen
voor het NK.

SV Amstelland nodigt volwassenen
met enige schaatservaring uit om op
15 december zelf kennis te maken
met schaatstraining bij SV Amstelland. De training vindt plaats niet tijdens een publieksuur maar op een
besloten KNSB uur! Het doel van de
gratis proefles is het kennismaken
met de schaatssport en deze gezelli-

Uithoorn - Daar ligt hij dan, nog ingepakt als een cadeau, en nog in elkaar te zetten, de gloednieuwe roeiboot voor acht roeiers. Vorige week
is deze bij de Italiaanse werf gebouwde Filippi bij de U.R.K.V Michiel de Ruyter afgeleverd.
“Een Acht is het koningsnummer
van iedere club, daarmee kan je
scoren”, stelt Herma Bik, mede-oprichter van de vereniging en trainer
van de dames acht. “Filippi is een
goed merk, een wedstrijdboot waar
ook Olympisch mee geroeid wordt.
We zijn als club blij dat we een dergelijke dure boot zelf kunnen bekostigen. Subsidie krijgen we niet
en als kleine vereniging is er geen
sponsor die een dergelijke roeiboot wil financieren.” Voor het geld
van deze roeiboot is een goede auto
te kopen, alleen niet geschikt voor
acht personen en een bestuurder.

boot flink achteruit is gegaan. “Tegenwoordig zijn er nieuwe technieken en blijven boten langer in goede
vorm”, weet Piotr de Haan als roeicommissaris actief bij Michiel de
Ruyter. “Deze Filippi kan, mits goed
onderhouden en we geen ernstige
schade varen, wel twintig jaar mee
kunnen.” De komende week zet de
materiaalcommissie de boot in elkaar zetten, want de bijna achttien
meter lange boot is in delen geleverd. Verder wordt zij voorzien van
roeibankjes, voetenboorden en aluminium vleugelriggers.
Doop
De nieuwe aanwinst wordt op zondag 16 december op het terrein van
de Uithoornse Roei- en Kanovereniging (Amsteldijk-Zuid 253) gedoopt.
Uiteraard zal de naam van de boot
te maken hebben met de zeeheld
Admiraal de Ruyter.
U bent van harte welkom om de
doop en de te water lating van dit
vlaggenschip onder het genot van
een oorlam om 10.30 uur mee te beleven.

Bridgeclub De Legmeer

Regio - Bart van Bemmelen heeft
een succesvol BMX seizoen gereden en het met een goed resultaat
afgesloten.
Zo werd hij bij zijn club UWTC bij
de groep 14 en 15 jarige vierde. Hij
is nog maar 11 jaar, dus een goede prestatie. Bij de landelijke afde-

ling West werd hij kampioen en ook
bij de TC top competitie eindigde hij
als eerste. Zijn mooiste succes van
dit seizoen boekte hij bij het kampioenschap van Nederland, ook daar
werd hij ( voor de derde keer) kampioen. Bij de Holland Cup tweede. Al
met al een goed seizoen.

ge en actieve schaatsvereniging. Tijdens de les zal door deskundige trainers aandacht worden besteed aan
de basistechnieken van het schaatsen, rekening houdend met sportervaring en conditie. De schaatsles
wordt gehouden op zaterdagavond
15 december van 18.15 tot 19.20 uur
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar
www.svamstelland.nl
en
meld
je uiterlijk 12 december aan
door een email te sturen naar
proefles@svamstelland.nl.

Uithoornse Roei- en
Kanovereniging koopt Acht

Achttien meter
De acht die nu aan vervanging toe
is heeft zeventien jaar trouw dienst
gedaan en wordt vervangen omdat de stijfheid van deze kunststof-

Bart van Bemmelen sluit
BMX seizoen af

19

Proefles schaatsen bij
SV Amstelland

Cyclocrosscompetitie
UWTC een groot succes
Uithoorn - Werden op zaterdag nog
de cyclocrosswedstrijden afgelast
in Amersfoort en de Amsterdamse crosscompetitie in AmsterdamNoord door de sneeuw. Op zondag
stonden ondanks de regen toch nog
ruim 25 deelnemers bij de clubcompetitie bij de UWTC aan start. Het
was zwaar, nat en koud voor de rijders. ‘Vooral koude handen en voeten’ was er na afloop te horen. Een
aantal renners reed de wedstrijd
dan ook niet uit.
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Uithoorn - De absolute toppers bij
Bridgeclub De Legmeer aan de Arthur van Schendellaan 100A waren deze keer Wim Slijkoord & Francis Terra die er in slaagden 31 medestrijders achter zich te laten met
een topscore van 70%! Gerda Schavemaker & Jaap Kenter bevestigden de A-lijn suprematie als tweede
met, hoewel wat minder, toch een
prima 66,11%.
De verrassing waren Anton Berkelaar & Wil van der Meer die, ondanks wat missers waar anderen
dan dankbaar van profiteerden, zich
als waarschijnlijk niet zolang C-lijn
spelers tussen de gevestigde orde
wurmden met een meer dan keurig percentage van 62,92. Op de

plekken vier, vijf, zes en zeven was
het weer allemaal A-lijn, bestaande uit Cora de Vroom & Ruud Lesmeister 60,69%, Joop van Delft &
Frans Kaandorp 58,06%, Jan Egbers & Lijnie Timmer 57,78% en Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst 56,81%.
Floor Janssen & Tonny de Jonge, gerenommeerde B-lijners, doorbraken
deze reeks als achtste met 56,67%,
gevolgd door Wouda Roos & Gijs
de Ruiter als negende met 55,14%.
Marjan & Jan Wille sloten de top
tien af met 53,19% en waren daarmee twee en twintig paren de baas!
Volgende avond volgt de vierde zitting van de 4 tallen competitie en de
week daarop nemen de bridgeleden
afscheid van 2012 met de kerstdrive.

Jongeren Rode Kruis haalt
geld op voor baby’s
Uithoorn - Babysterfte is dit jaar
het thema van Serious Request. Het
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer &
Uithoorn hield zaterdag 8 december
een sponsorloop en haalde ruim 500
euro op voor dit goede doel. Jongeren Rode Kruis vrijwilliger Jeroen
Heimeriks: ‘Met deze sponsorloop
in Winkelcentrum Zijdelwaard vragen we aandacht voor de allerkleinsten: ruim 5,5 miljoen baby’s die ieder jaar sterven door gebrek aan
medische zorg, voorlichting en begeleiding. Een stille ramp die elke 6
seconden ergens ter wereld plaatsvindt vóór, tijdens of vlak na de geboorte.’
Het Jongeren Rode Kruis heeft afgelopen zaterdag diverse rondjes
gelopen in en rond winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn. Sponsors
konden de vrijwilligers per rondje
sponsoren, of met een vast bedrag
voor de gehele activiteit. Dit is het
derde jaar dat de jongeren geld ophaalden voor Serious Request, maar
dit was wel het meest intensieve.
Jeroen Heimeriks: ‘Van de opbrengst kunnen bijvoorbeeld vaccinaties worden toegediend, waardoor de sterfte van baby’s kan worden teruggedrongen.’

Een vrijwilliger sponsoren?
De jongeren kunnen nog steeds
worden gesponsord. Ook een vrijwilliger sponsoren van het Jongeren
Rode Kruis? Stuur een e-mail naar
jongerenrodekruis@hotmail.com
voor meer informatie of sponsor direct via de website goo.gl/Us4jd.
Het jongerenteam is ook actief op
facebook: www.facebook.com/JongerenRodeKruis en twitter @jjrodekruis.
Serious Request
Met 3FM Serious Request zet 3FM
zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voorafgaand
aan de kerstdagen sluiten drie dj’s
van 3FM zich zes dagen lang op in
een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag
live radio en televisie en zijn online
te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen
en wordt uitgebreid geïnformeerd
over de actie. Van 18 december tot
en met 24 december aanstaande
staat het Glazen Huis van 3FM Serious Request op de Oude Markt
in Enschede. Meer informatie op
www.seriousrequest2012.nl.
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De Vinken A1 toont
genoeg veerkracht

Atalante H4 blijft
meedoen in de top

Vinkeveen - Zaterdag 8 december,
de sneeuw ligt nog op de weilanden
en ook de wegen zijn nog niet allemaal evengoed begaanbaar. De
door Makelaardij Witte gesponsorde korfballers Vinken A1 moest op
deze dag aantreden tegen Tempo
A2. Tempo had tot deze dag tweemaal gespeeld en tweemaal gewonnen, maar van twee ploegen waar
De Vinken ook van heeft weten te
winnen. Wil De Vinken in de top van
de competitie mee blijven doen, dan
zullen ze na het verlies van vorig
week beide punten moeten pakken.
In de voorbespreking van de wedstrijd werd door coach Ellen Roos
benadrukt dat de A1 vooral simpel moest blijven spelen en onnodig balverlies moest voorkomen. De
Vinken A1 had deze wedstrijd Gideon Leeflang uit de A3 als vervanger
voor de geblesseerde Mark de Haan
in het veld staan. En op de bank begonnen Kevin van Vliet en Wies van
Beek.

Vinkeveen - De mannen van Atalante H4 blijven het goed doen dit
seizoen. Na de promotie van vorig
jaar was het even afwachten hoe de
prestaties zouden zijn in een hogere klasse.
Maar het team, gesponsord door
Electroworld-Bunschoten te Abcoude, is in een heftige strijd verwikkeld
om de 2e plek. En doet dus wederom erg goed mee dit jaar! Afgelopen
vrijdag moest worden aangetreden
tegen het team uit Heemstede. Op
papier (gezien de stand) had dit een
makkelijke wedstrijd moeten worden. Maar alle teams zijn erg aan

Zwak
De Vinken begon zwak aan de wedstrijd, ze waren de bal al snel weer
kwijt, terwijl Tempo juist lange aanvallen met veel schoten creëerde,
dit resulteerde dan ook in een achterstand van 3-0. Gelukkig wist De
Vinken hierna ook de score te openen middels een vrije bal van Jelle

Mul met daaropvolgend een schot
van Daniëlle Gijzen en wat later een
wegtrekbal van onder de paal van
Jelle Mul, maar ook Tempo bleef
scoren: 6-3. Hierna nam De Vinken
het heft in eigen hand en wist via
Daniëlle Gijzen, Femke Kamminga,
Emese Kroon en Pascal Hoogeboom
de achterstand om te buigen tot een
6-7 voorsprong met rust. In de rust
werd er op gehamerd dat er goed
druk moesten worden gegeven. In
het begin van de tweede helft ging
de A1 rustig verder met waar ze het
eind van de eerste helft mee begonnen waren. Dankzij Robin van der
Vliet, Melvin Pauw, Femke Kamminga en Pascal Hoogeboom wist De
Vinken het wedstrijdbeeld volledig
om te gooien.
En met nog zestien minuten op de
klok en een stand van 6-11 begon dat al comfortabel aan te voelen. Helaas brak er toch weer een
mindere fase voor De Vinken aan,
in plaats van dat ze het rustig uitspeelden werd er veel onnodig balverlies geleden waar Tempo gretig
gebruik van maakte. Ondanks een
treffer van Jelle Mul wist Tempo in
te lopen tot 10-12. Hierna volgde er
nog een paar spannende slotminuten, maar beide teams kwamen niet
meer tot scoren, zodat De Vinken de
twee punten mee naar Vinkeveen
mocht nemen.

Korfballers Atlantis winnen
overtuigend van Argus

Winst voor handbalmeiden van HSV’69 D2
De Hoef - Zaterdag 8 december
stond voor de meiden van de D2
een heuse streekderby op het programma. De tegenstander was namelijk KDO uit De Kwakel. Na een
indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, begonnen ze vol goede moed aan de wedstrijd. Ze waren eigenlijk gelijk in de
aanval wat al na een paar minuten
resulteerde in een 1-0 voorsprong.
Helaas maakte KDO heel snel gelijk. Dit lieten de Hoefse meiden natuurlijk niet op zich zitten, dus werd

er gauw weer aangevallen en gescoord. KDO maakte vrijwel direct
weer gelijk om er vervolgens nog
een paar te scoren. Aangezien de
dames van HSV niet graag achter
staan werd er een tandje bijgezet
om gauw gelijk te maken.
Deze wedstrijd ging gelijk op en beide teams bleven eigenlijk om en om
scoren tot het 7-7 was. HSV bleek
echter over de langste adem te beschikken en kon er nog 3 ingooien.
Spannend tot het eind konden ze de
voorsprong handhaven en de 10 -7
overwinning bijschrijven.

De Vinken mist overtuiging

Meiden Basketball Argon
winterkampioen
Mijdrecht - Zaterdag 8 december
om 15.30 uur was de laatste wedstrijd van het seizoen voor MU22
van Argon. De wedstrijd werd gespeeld tegen de Crackerjacks en
vond plaats in Amersfoort. De meiden moesten hun laatste wedstrijd
helaas zonder hun coach doen,
maar hier leed de prestatie niet onder. De wedstrijd moest gewonnen
worden om het kampioenschap definitief binnen te slepen.
De vorige wedstrijd werd thuis gemakkelijk gewonnen, maar uitwedstrijden zijn altijd lastig. Het eerste
kwart eindigde in 7–16 in het voordeel van Argon. Het tweede kwart
verliep ongeveer hetzelfde en de
rust werd ingegaan met een stand
van 19–30. Het zijn maar 11 punten verschil, dus de wedstrijd kon
nog alle kanten op. Het derde kwart
verliep niet zoals gepland. Er wa-

ren mooie aanvallen, alleen tot scoren kwam Argon niet. Crackerjacks
daarentegen scoorden veel. De meiden van Argon kregen zelfs een paar
driepunters tegen. De voorsprong
aan het einde van het derde kwart
was nog maar 7 punten (31– 38). Dit
kon zo niet langer. Argon moest laten zien dat zij de eerste plek waard
waren, en dan deden ze. Prachtige
aanvallen en een goede verdediging
bracht de meiden van Argon tot een
dikverdiende overwinning met een
score van 3963.
Topscoorster van de wedstrijd was
Jill van Dijk met 27 punten. Nadi
Blokhuis volgde met een mooie 14
punten. De meiden hebben nu een
paar weken rust om zich voor te bereiden op een zeer moeilijk seizoen
in het voorjaar. Dit kampioenschap
is in ieder geval binnen en dikverdiend!

elkaar gewaagd dit seizoen, en ook
deze wedstrijd bleek dat wel weer.
In een wat wisselvallige wedstrijd,
waarin van beide kanten toch wel
soms rommelig werd gespeeld behaalde Atalante toch een mooie 4-0
overwinning. De setstanden waren
25-16, 25-18, 25-23 en 25-19.
Enige weken geleden was Veenland met 4-0 verslagen door Atalante H4, maar werd helaas van Unitas
met 3-1 verloren. Hierdoor lijkt de
strijd om de 2e plek een heuse Rondeveense strijd te gaan worden. Dit
maakt het uiteraard extra spannend
en leuk! Wij houden u op de hoogte!

Vinkeveen - De korfballers van
De Vinken 1 speelden zaterdag 8
december tegen Pernix 1 in Leiden. In de eerste helft werd aanvallend de overtuiging gemist en
had De Vinken het op een nakijken bij een ruststand van 8-3. De
tweede helft verliep beter en de
ABN Amro’ers hielden het verschil een tijdlang op vier scores.
Het laatste kwartier was duidelijk
voor Pernix wat in een eindstand
van 17-10 resulteerde.
Vorig seizoen speelde De Vinken
ook tegen Pernix, waarbij Pernix
tweemaal een nipte overwinning
behaalde.
Voor aanvang van de wedstrijd
werd een minuut stilte gehouden
in verband met het overlijden van
de mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen.
De eerste vijf minuten was het
zoeken naar de openingstreffer. De Vinken kwam even op
2-1 voorsprong door schoten van
Gerwin en Rudy, maar Pernix nam
verder het initiatief over. Door de
beweeglijkheid van alle aanvallers verzorgde Pernix lange aanvallen. Hier hadden de Vinkeveners geen antwoord op en keken

na twintig minuten tegen een 6-2
achterstand aan. De prima spelende Roosmarijn zag haar schot
door de mand vallen, maar De
Vinken leed veel balverlies in de
afvang door de zakkende Leidenaren. Met een ruststand van 8-3
had het achttal van Johan Kroon
nog heel wat recht te zetten.
In de tweede helft was de overtuiging even zichtbaar. Een schot
van Mariska, een prachtige doorloopbal van Gerwin en een zelfverdiende strafworp van Kelvin
zetten de stand op 10-6.
Pernix bleef in hoog tempo spelen en kon tweemaal tot scoren
komen. Opnieuw werd de achterstand verkleind met schoten
van Kelvin en Rudy, maar veel
spannender werd het deze middag niet. De Vinken probeerde met de inzet van Joyce Kroon
nog een eindsprint in te luiden,
maar het verschil was te groot.
Pernix wist dit nog eens te benadrukken door in het laatste kwartier vijf maal trefzeker te zijn. De
eindstand werd 17-10, waarbij de
laatste Vinkenscores van Mariska
en Kelvin kwamen.

Goede ijsprestatie van
Nooit Gedachters
De Ronde Venen - Het gaat goed
met de schaatsers van IJsclub Nooit
Gedacht uit Wilnis in diverse competities van het marathonschaatsen.
Het jonge talent Niels Immerzeel
boekte een schitterende overwinning in het zesbanentoernooi. Dat
is de kweekvijver voor de landelijke
KPN marathoncompetitie voor de
eerste divisie. Niels staat nu knap
op de tweede plek in het tussenklassement en maakt hiermee kans
om volgend jaar over te gaan naar
de eerste divisie. Dat zal dan de derde rijder van de club zijn die op het
landelijk niveau rijdt.
Bij de eerste divisie doet Martijn de Groot uit Mijdrecht het ook
heel goed met afgelopen zaterdag

een mooie zevende plek in de massasprint. In het tussenklassement
staat Martijn keurig dertiende.
Op het allerhoogste niveau rijdt Kevin Regelink uit Wilnis zijn rondjes
mee en doet dat voor het eerste jaar
niet onverdienstelijk. Na een tiende plek eerder dit seizoen reed Kevin afgelopen zaterdag in Groningen een mooie negentiende plek.
Het is verschrikkelijk moeilijk om in
een hectische finale een goede positie te kiezen.
Kevin zat in de laatste ronden een
beetje opgesloten anders had hij
misschien wel wat hoger kunnen
eindigen, getuige de achtste rondentijd van het hele peloton in de
laatste ronde.

Mijdrecht - Zaterdag 8 december
stond voor het door Rabobank gesponsorde eerste team van Atlantis een thuiswedstrijd op het programma. Het Mijdrechtse vlaggenschip moest het opnemen tegen Argus 1. Na de winst van vorige week
was Atlantis erg gemotiveerd om
voor eigen publiek ook deze wedstrijd winnend af te sluiten. In de
beginfase van de wedstrijd had Atlantis het erg zwaar. Er werd door
beide teams maar moeizaam echt
goed uitgespeelde kansen gecreëerd. Atlantis was de ploeg die net

iets beter was in het afronden van
zijn kansen, waardoor de Mijdrechtenaren vlak voor de rust een kleine voorspong hadden van vier punten. Na de rust was het ook Atlantis dat beter de kleedkamer uitkwam
en het eerste doelpunt van de tweede helft voor zijn rekening nam. Argus wist niet meer terug te komen in
de wedstrijd. De opgebouwde voorsprong van Atlantis werd niet meer
uit handen gegeven en aan het eind
van de wedstrijd stond er een stand
19-9 op het scorebord in Atlantis’
voordeel.

Atalante D2 verstevigt
koppositie
Vinkeveen - Op een zeldzame competitie-zaterdag speelde Atalante
volleybaldames 2 tegen Voleem D1
in Eemnes, een top 3 ontmoeting.
Ondanks de vele volleybaljaren waren de meesten nog niet eerder in
deze sporthal geweest. Drie velden
net zoals in De Boei, op iets minder
vierkante meters uitgezet, en iets
minder ruimte achter de achterlijn..
Na een keurig ingeleide minuut stilte om de extreem brute situatie omtrent het overlijden van de voetbalgrensrechter te herdenken, werd de
eerste set gestart met een ploeg van
7 parate dames: Jet Feddema, Annemarieke Wijnands, Tineke Vellekoop, Loeps Kuijper, Debbie van der
Hoorn en Inge en Annemarie Bakker. Joke Ruizendaal was in Keulen aan het kerstshoppen, Annemarie was weer back in town en startte vanaf de bank als coach cq vocale motivator. Snel stond het 1-7 vóór
en de mogelijkheden leken legio,
vooral in de serveerhoek was veel
vrije vloer te zien, sowieso die linkerkant was goed en als vaker onderbemande midden ook. Echter,
door de schijnbaar kleine afstand

achter de achterlijn liet de Vinkeveense service zwaar te wensen
over en bracht de thuisdames flink
wat cadeaupunten. Het laatste stuk
ging weer beter en zo kwam het tot
19-25 winst.
In set 2 startte de equipe met een
achterstand van 1-5, ook weer voornamelijk eigen fouten. De coach
gaf heldere tips: goed serveren (logisch), afwisseling in de aanval,
dus niet blind meppen op een lekkere set-up en verzorging van een
mooie pass. En toen ging het beter
van Jetje. Wederom 19-25 winst. Bij
aanvang van set 3 werden de verdelers gewisseld, dat was even wennen en vergde enige flexibiliteit van
de spelers. Na een tijdje op achterstand ging dat ook weer beter en
opgepept door 2 time-outs van Jet
kwamen de geelgroene dames weer
goed op de rit en wonnen ook deze set en met een weliswaar nipte
24-26 wist de Vinkeveense ploeg de
jongere Eemnes dames te overtroeven. De laatste set ging makkelijker:
13-25 werd de eindstand. Vrijdag
14-12 spelen de dames uit in Hilversum tegen de nummer 6.

Veenland turnsters
schrijven geschiedenis
De Ronde Venen - Zaterdag 8 december was al de eerste turnwedstrijd van het seizoen. Een hele nieuwe wedstrijd, namelijk de teamwedstrijden. Voor Veenland deden drie
teams mee en ze hadden een team
gecombineerd met vereniging BEO.
Als eerste mochten Veenland 1 met
Daphne Post, Isa Groenendaal en
Muriël Coppens. Zij turnden in nivo
10. Ze waren met z’n drieën, dus ze
moesten goed hun best doen want
alle foutjes telden. Ze turnden een
uitstekende wedstrijd maar met uitzondering van de balk: daar werden toch wel foutjes gemaakt. Met
de prijsuitreiking had dan ook niemand eigenlijk op een prijs gerekend en ze keken dan ook heel verbaasd toen bleek dat de Veenlandsters het eerste teamkampioen waren in rayon de Vechtstreek. Toch
geschiedenis geschreven! Ook in
deze ronde turnde Veenland 2 met
Marijn Zuiker, Eva turk en Megan
Bakker. Zij turnden ook een goede
wedstrijd maar helaas bij Marijn wilde de overslag over de kast nog niet
helemaal lukken en ook bij hun telde elk foutje. Ze werden 6de.

Prijzen
In de tweede ronde turnde nivo 8.
Dit waren de turnsters Tanja Kamp
en Lisa van Scheppingen (voor haar
sinds 5 jaar weer een wedstrijd),
Sascha Stam, Rebecca Janmaat en
Floor Kouwenberg. Ze begonnen
de wedstrijd uitstekend op brug. De
trainsters vonden zelfs dat ze het
nog nooit zo goed hadden gedaan.
Ook sprong en vloer gingen goed
maar ook bij hun was de balk het
struikelblok. Het bleek dat de jury
de handstanden niet hoog genoeg
vond. Sascha schreef ook geschiedenis door voor het eerst een hele oefening op de balk te blijven tijdens een wedstrijd. Met de prijsuitreiking bleken ze toch net naast het
podium op de vierde plaats te mogen plaatsnemen en ook zij kregen een mooie medaille. Als laatste turnde Celine de Boer haar wedstrijd. Zij deed dit samen met 2 turnsters van Beo in nivo 6. Het word
een saai verhaal maar ook hier was
die vervelende balk de spelbreker.
Celine turnde een uitstekende wedstrijd met een uitschieter weer op de
brug. Haar team werd ook 4de.

