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LET OP:
In verband met de feestdagen
verschijnt de Nieuwe Meerbode volgende week niet op de
gebruikelijke woensdag, maar
komt eerder uit. Op maandag 30
december wordt de krant voor
de laatste maal dit jaar huis aan
huis verspreid. Advertenties en
verhalen voor deze editie dienen
uiterlijk om 12.00 uur deze vrijdag 27 december binnen te zijn.

Financiële Diensten Mijdrecht

Catsman Auto’s

Bezoek ons op

Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Sterk in elk merk

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037
Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

OOK

tapas

VOOR THUIS
WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

Administratiekantoor

Ondernemers opgelet!!!
Wij doen graag uw
administratie

www.dewaalendewaal.nl
Amstelplein 227 • Uithoorn
0297-525005

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

INFO@FIDICE.NL

volvo onderhoud duur?
Gemeente Uithoorn draait
het licht uit in buitengebied volvoservicevoordeel.nl
Uithoorn - Het worden nog net niet
de ‘donkere dagen’ voor kerst, gelet op wat de gemeente van plan is.
Vanaf 2 januari 2014 echter wordt
het wel ’s avonds en in de nachtelijke uren een stuk donkerder in wat
‘het buitengebied’ wordt genoemd.
Dan namelijk zet de gemeente Uithoorn volgens een aankondiging
daar de openbare verlichting uit! Tot
het buitengebied wordt bijvoorbeeld
een deel van de Vuurlijn gerekend
en ook de Uithoornse Polder hoort
daarbij. Geïnteresseerden kunnen via de gemeentelijke website
www.uithoorn.nl verdere informa-

tie vinden over alle wegen en routes
die tot het buitengebied behoren.
De gemeente start deze actie als
een proefproject voor de duur van
een jaar. Omdat het om een proefperiode gaat blijven de lichtmasten
gewoon staan(?), zo laat men weten. Met het uitzetten van de verlichting in het buitengebied wil de
gemeente een kostenbesparing realiseren! De gemeente heeft op de
drukkere kruisingen wel zogeheten
‘kattenogen’ in de weg aangebracht
om te zorgen dat deze veilig blijven
voor alle verkeersdeelnemers.
De gemeente houdt het effect van

het uitzetten van de verlichting in de
gaten en zorgt te zijner tijd voor een
1
14-10-2013
evaluatie. Fietsers, voetgangers adv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd
en
automobilisten die regelmatig gebruikmaken van de routes door het
buitengebied worden van harte uitvrijdag 27 december t/m zaterdag 4 januari
genodigd hun reactie te sturen naar
gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van ‘openbare verlichting’.
g-star/diesel/pall mall/jack&jones
In de wandelgangen wordt gesugltb/cars/petrol/only/vero moda
gereerd dat het hier meer gaat om
het ‘duurzaamheidsaspect’ van Uithoorn verder gestalte te geven dan
om een ordinaire bezuinigingsmaatregel.
(Vervolg elders in deze krant)

eindejaarsactie

RVB wil geleden schade verhalen
op dagelijks bestuur ODRU
VVD heeft alle vertrouwen opgezegd in wethouder Schouten
De Ronde Venen - Het was weer meente verplicht aan moet deelnefeest in de Rondeveense gemeen- men. In deze regeling zitten 14 geteraad donderdagavond. Ruim vier meenten. Deze gemeenschappelijuur had de raad nodig om slechts ke Dienst in oprichting wordt beeen besluit te nemen. Voor dit be- stuurd door dames en heren die er
sluit genomen was waren er vijf volgens de raad van De Ronde Veschorsingen nodig van bij elkaar nen een financiële puinhoop van
ruim twee uur, waarin er in allerlei maken. En zij die hier toezicht op
kamertjes driftig werd vergaderd en moesten houden, 14 wethouders,
waarbij wethouder Schouten uitein- uit elke deelnemende gemeente 1,
delijk wel een motie van wantrou- die hebben niet goed opgelet. Zij
wen kreeg. Deze werd echter niet hebben hun taak verzaakt, volgens
aangenomen. En goed geluisterd de Rondeveense raad. En nu wilhebbende
tijdens de diverse schor- len zij het geld dat dit de gemeenH.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn
singen, blijft deze wethouder alleen te gaat kosten, verhalen bij het danog zitten omdat er over drie maan- gelijks bestuur. Anco Goldhoorn van
den toch verkiezingen zijn “en we Ronde Venen Belang bond de koe
geen zin hebben in een crisis voor donderdagavond de bel aan met
zo’n kort poosje”.
het indienen van een amendement
Waar gaat dit over, horen we u den- waarin het college werd opgedraken. Wel, het gaat echt ergens over gen te onderzoeken of de tekorten
en wel over tonnen die de gemeente die nu ten laste worden gebracht
De Ronde Venen zou moeten gaan aan de gemeente De Ronde Venen,
betalen aan een gemeenschappelij- kunnen worden verhaald op het Dake regeling Omgevings Dienst Re- gelijks Bestuur van de ODRU of de
gio Utrecht (ODRU) waar je als ge- leden van het Dagelijks Bestuur en

het verzoek tevens een onderzoek
in te stellen om te zien in hoeverre
het bestuur of de leden van het Dagelijks Bestuur individueel aansprakelijk kunnen worden gesteld. En dit
amendement werd uiteindelijk in de
raad breed aangenomen.
(Vervolg elders in deze krant)
Anco Goldhoorn RVB bond de koe
de bel aan.

17:35:18

2e top

½ prijs
geldt ook voor afgeprijsde artikelen!

big l verlaagt de jeansprijzen!
80% van de jeans nergens goedkoper

nieuWste collectie
g-star/pall mall/diesel jeans

79.95/89.95/99.95
*m.u.v. zomercollectie

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

Nieuwjaarsduik bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Komend jaar zal er op 1
januari weer een nieuwjaarsduik bij
Michiel de Ruyter worden georganiseerd. Middels dit bijna al traditie
te noemen evenement wordt op ludieke wijze het nieuwe jaar ingeluid.
Vorig jaar waren er ongeveer vijftig
dappere springers, maar dat aantal hoopt de vereniging dit jaar toch
weer te overtreffen. Ook deze keer
is er weer een aantal prijzen te verdelen onder de origineelste deelnemers. Dat de lat hier hoog ligt is de
afgelopen jaren al gebleken. Elk jaar
waren er meer en mooiere creaties
te bewonderen. In 2014 bestaat de
vereniging 50 jaar. Dit is dan ook
meteen het thema voor de Nieuwjaarsduik van 2014.
De deelname staat open voor iedereen. Dus wilt u dit jaar het nieuwe
jaar op een frisse manier inluiden
dan ben u van harte welkom op 1
januari 2013 op de Amsteldijk-Zuid
253 in Uithoorn.
De inschrijving op 1 januari start
om 11.30 uur. Na de warming-up is
dan om 12.30 uur de nieuwjaarduik.

Deelname kost 2,50 euro, inclusief
consumptie en de inmiddels bekende nieuwjaarsduikmuts. Uiter-

aard kun u via voorinschrijving nu al
uw plek reserveren. Stuur dan een
mailtje naar pr@mdr.nu.

Oeps... handrem vergeten
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 17 december stond een bewoonster uit
De Hoef wel even vreemd te kijken
toen zij terugkwam van het boodschappen doen en zij haar auto niet
meer zag staan op de plaats waar zij
hem had geparkeerd (in het straatje). Al snel begreep ze wat er aan
de hand was en dat stemde haar
niet blij.
Het straatje loopt omhoog (rich-

ting Hema) en de auto was blijkbaar niet op de handrem gezet. De
auto is achteruit gaan rijden, keurig over de weg en heeft onderweg niets geraakt. Gelukkig bevonden zich op dat moment geen voetgangers of fietsers op de weg, zodat
ook dit goed is afgelopen. De auto is
wonderbaarlijk netjes met de bocht
meegedraaid, de Midrethstraat in
en eindigde uiteindelijk in de sloot.
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INFORMATIEF
DE RONDE vENEN
DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
stIchtIng thUIs steRVen
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDWeeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stIchtIng RechtsWInkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLogIsche
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zoRg & zWAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF
INFORMATIEF
uIThOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
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

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

Prestige 1400
gearriveerd
Is uw huisdier
zoek?
bij Suncare

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio - Sinds 2 weken staat
deUithoorn/De
aroma en 3D
soundVenen
garanderen een
Regio
Ronde
Prestige 1400, het ultieme vlaggenonvergetelijke
zonervaring. Met het
en omstreken:
0297-343618.
schip van de nieuwe luxe klasse nieuwe Control Centre en het NFC
van Ergoline bij Suncare Mijdrecht.
Connect brengthuisdieren
de Ergoline Prestige
Voor vermiste/gevonden
De indrukwekkende led &
lichtshow
1400 comfort en bedieningsgemak
klachten dierenmishandeling
op maandag
en het onvergelijkbare design
trek- van
naar9.30-11.30
een nieuwuur.
niveau.
Hetdeze
Intelt/m vrijdag
Buiten
ken meteen de volle aandacht.
De u de
ligent
Performance
zorgt voor nog
uren kunt
voicemail
inspreken.
met alle opties uitgeruste
zonne- betere bruiningsresultaten. Hiermee
Internetsite:
bank inclusief gesloten bruiningswordt meteen een nieuwe stanwww.aalsmeer.dierenbescherming.nl
tunnel, climatronic+, aquafresch
& daard neergezet.
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Ze heeft
littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart.
Ze heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De kat heeft
een dikke rode staart en slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en
heeft momenteel een nestje met kittens.
- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7
jaar. Hij heet Spike.
- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Ze is heel slank en staat hoog op
de poten, heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen. Zij is 7 jaar oud.
- Mijdrecht, Dukaat: Cyperse 2 jaar oude kat met licht grijze streepjes.
Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater
met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.
- Uithoorn, Amstelstraat: Rood cyperse kat met 4 witte poten en bef.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Rode magere kat.
- De Kwakel, Begraafplaats: Zwarte, magere poes met groene ogen.

College stelt dorpsvisie
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Vinkeveen vast
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buren, kinderen, springkussen, tent, eten en drinken en mix dat alles bij elkaar en je hebt weer een feest te pakken. Ook dit, zomaar in
je eigen achtertuin. Een mooier begin van de grote vakantie kun je
je bijna niet wensen. Bijkletsen, lekker eten, een spelletje doen, muziek draaien en dansen. Tijdens de diverse praatjes even horen hoe
het alle buurtkinderen is vergaan het afgelopen schooljaar en stiekem vooruit kijken naar het komende schooljaar. Maar dat heel kort,
want in het moment zijn is precies goed.
De Hoef - Op de Antoniusschool is school samen met alle leerkrachten
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boek. De leerlingen hebben elkaar getrakteerd op warme chocoladegehoord, maar hebben ook op een melk en een smakelijke snee kerstpositieve manier van zich laten ho- brood. Dankzij de hulp van veel ouren!
ders kan de Antoniusschool terugDaarna genoten de kinderen op kijken op een geslaagd kerstfeest.

Leerlingen Antoniusschool
zijn gehoord

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
Bankrekening
45.91.18.994
IBAN:NL23ABNAD
opvallends,
geks of gevaarlijks,
het
geeft niet wat, maak daar
OntwikkelingsSamenwerking
De Rondeop.
Venen
eent.n.v.
fotoStichting
van en stuur
deze met een klein verhaaltje
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Komt er ooit een goede
oplossing?
chazz gaat door

Uithoorn - We raken er al bijna aan gewend, De Schans in de steigers.
Komt er ooit nog een passende oplossing voor deze kerk of moeten we er
mee leren leven? Iedereen kijkt de kat uit de boom en ondertussen gebeurt
er weinig tot niets. Het zou mooi zijn als de gemeente eindelijk eens haar
hoofd uitsteekt en met een oplossing komt. Ja, dat kost geld, maar zo kan
het ook niet blijven. (Foto: FloatingEye.nl)

Zes fietsen gestolen
Uithoorn - Op dinsdag 10 en woensdag 11 december zijn in totaal zes
fietsen gestolen, onder andere vanaf het Amstelplein, het Legmeerplein en de Wiegerbruinlaan. Ontvreemd zijn een zilverkleurige Gazelle
damesfiets-type Eclips, waarvan het serienummer eindigt op 341, twee
Gazelle herenfietsen met serienummers eindigend op 119 en 542 en
twee damesfietsen van het merk Batavus-type Manbo, met serienummers die eindigen op 141 en 413.

Geslagen
en van COLOFON
Nu we voor Chazz 2013 de binnenlocatie
van het VeenLandenCollege
in Vinkeveen konden gebruiken, weten we dat Chazz altijd door kan
sieraden
beroofd
gaan, weer of geen
weer.

Koeien melken bij de
peuters van Klein Duimpje
Mijdrecht – Een paar weken geleden werden de peuters van Peuterspeelzaal Klein Duimpje uit
Mijdrecht gastvrij ontvangen op
de boerderij van de familie Boone.
Volgens een van de peuters was
het een èchte ‘koeienboerderij’! Ze
hebben daar grote koeien gezien,
maar ook kleine kalfjes. Ook mochten ze de koeien voer geven. Helemaal leuk was het natuurlijk om
achter het stuur van de grote tractor te kruipen! In de weken daarna
zijn de peuters en hun juffen druk

bezig geweest met het thema ‘Boerderij’: er zijn koeien en varkens geknutseld, ze hebben geluisterd naar
boerderijgeluiden en nog veel meer.
De afgelopen week werd het thema
afgesloten met een leuk boerderijfeestje. Heel geconcentreerd werd
de koe gemolken. Daarna werd de
‘melk’ in de waterbak aan de andere kant van de speelplaats gegooid,
waarna er lekker mee gespeeld kon
worden. Na al dat harde werken
was er tijd voor een bekertje echte
melk en een blokje kaas.
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de zomervakantie

De Ronde Venen - Ook deze win- teit ‘Vogelvoerplekken maken voor
ter heeft NME centrum de Woud- de NME tuin’
reus volop activiteiten voor kinde- Woensdag 22 januari: inloopactiviren. De themamiddag voor de kerst teit ‘Winter Speurtocht’
was een groot succes. Kinderen Woensdag 29 januari: Aanmelden!
gingen met een mooie kerskrans en Themamiddag ‘Maak vogels blij in
kerstdecoraties naar huis. Ook na de winter’. (5 euro)
de kerstvakantie in januari kunnen Op de hoogte blijven van de activikinderen weer binnenlopen tussen teite van de Woudreus kan: Goog13.30 uur en 16.30 uur en zijn er ver- le: de Woudreus Wilnis. @NMEDeschillende activiteiten te doen:
Woudreus.
Woensdag 8 januari: inloopactivi- Ze zijn ook te bereiken via de mail
teit ‘Stenen versieren\’
of telefonisch nmederondevenen@
Woensdag 15 januari: inloopactivi- odru.nl of 0297-273692.
Wilnis - Afgelopen week was het met water gespeeld, gefietst en de
zomerfeest bij Peuterspeelzaal Dui- kinderen konden zien hoe de lekmelot in Wilnis. Alles stond in het te- kere picknick werd klaargemaakt.
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Picknickfeest bij Duimelot
Aanhouding na vernieling
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126e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur 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
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
informatiecentrum dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. 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
Openingstijden scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en officiële
feestdagen gesloten.
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Licht uit in het buitengebied*
Vanaf 2 januari 2014 zet de gemeente Uithoorn de openbare verlichting
uit in het buitengebied. De gemeente begint dan met een proefproject
van een jaar. De gemeente wil hiermee de kosten van de verlichting verlagen. Op de drukkere kruisingen zijn
kattenogen aangebracht om te zorgen dat deze veilig blijven voor alle
verkeersdeelnemers.
wees alert op de nieuwe omstandigheden en pas uw (rij)
gedrag aan! Op de fiets? Zorg
ervoor dat u zichtbaar bent!
Aanpassen
Het kan zijn dat het voor bewoners
en gebruikers van de routes door het
buitengebied wennen is. Daarom
hebben we gekozen voor een proef-

situatie van 1 jaar en blijven de lichtmasten ook gewoon staan.
hou ons op de hoogte
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Dus fietst of rijdt u dagelijks door
het buitengebied? Woont u in het buitengebied? Deel uw indrukken met
ons en stuur een mail met uw reactie naar gemeente@uithoorn.nl Ook
voor vragen kunt u een mail sturen
naar dit adres. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.uithoorn.nl
*Bijvoorbeeld een deel van de Vuurlijn en de Uithoornse Polder horen bij
het buitengebied. Via www.uithoorn.
nl vindt u informatie over alle wegen/
routes die tot het buitengebied behoren. Ook kunt u aanvullende informatie vinden.
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Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
ruim zelf vuurwerkafval op in
gratis vuurwerkzakken

De gemeente roept (o.a. met posters langs de openbare weg) inwoners op om hun vuurwerkafval zelf
op te ruimen. Bij alle verkooppunten
van vuurwerk in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tijdens openingstijden
ook af te halen op het scheidingsdepot. Op 1 januari en de dagen er
na zorgt de gemeente voor extra opruimwerk. Dit om toch nog achtergebleven vuurwerkafval te verwijderen.
Ondergrondse containers dicht in
loop 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten op onderstaande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de laagbouw vanaf 12.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovengenoemde ondergrondse containers
weer geopend.
Afvalbakken
De gemeente verwijdert of sluit alle
openbare afvalbakken voor de jaarwisseling. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
De gemeente plaatst deze bakken
vanaf 2 januari weer terug.

werkgroep De Kwakel samen een
draaiboek gemaakt om de viering
van de jaarwisseling tot een succes
te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit enthousiaste inwoners van De Kwakel. Zij
hebben de afgelopen jaren met veel
inzet bijgedragen aan een goed verloop van de jaarwisseling. Twee punten brengen wij graag onder uw aandacht:
1. Viering in dorpshuis
Op dinsdag 31 december vinden
de festiviteiten plaats in Dorpshuis De Quakel. Op het plein komen vuurkorven te staan voor een
sfeervol geheel.
2. 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.
We adviseren iedereen om tijdens
de afzettingsperiode zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan in de
parkeervakken te zetten.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen

Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken
vanaf 10.00 uur Oudejaarsdag tot
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.
controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel en Uithoorn.
Ze houden onder andere in de gaten of er sprake is van vandalisme.
De politie controleert of vuurwerk wel
volgens de regels wordt afgestoken.
Viering jaarwisseling in de Kwakel
Ook dit jaar weer hebben gemeente,
politie, brandweer en Stichting Vuur-

het gemeentehuis en gemeentewerf is gesloten op:
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur (vanwege kerstavond)
- Woensdag 25 december gesloten (Eerste Kerstdag)
- Donderdag 26 december gesloten (Tweede Kerstdag)
- Vrijdag 27 december gesloten
- Dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur (vanwege oudjaarsavond)
- Woensdag 1 januari gesloten (Nieuwjaarsdag)

het gemeentebestuur
wenst u een veilige en
fijne jaarwisseling.
en een goed 2014.

Afvalkalender in 2014 digitaal!
Het einde van het jaar is in zicht. De
nieuwe afvalkalender kunt u downloaden via de website van de gemeente Uithoorn. Voor wie het niet
mogelijk is om hier gebruik van te
maken, liggen er afvalkalenders klaar
bij de receptie van het gemeentehuis.
Begin 2014 kunt u gebruik maken van
de ‘Recyclemanager’. Deze komt beschikbaar in de vorm van een app via
www.recyclemanager.nl U kunt zich
vanaf 23 december hier aanmelden.
De Recyclemanager bevat een afvalscheidingswijzer, een locatiezoeker

Vanaf 1 januari 2014:

Gewijzigde inzameldagen 21 december 2013
- Restafval Wijk 2,De Legmeer,Zijdelwaard
- Plasticafval Wijk 3A,Zijdelwaard,Thamerdal,Bedrijventerrein
- Plasticafval Wijk 4A,Thamerdal,Dorp,Zijdelveld
Openingstijden informatiecentrum 2013
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur gesloten
- Woensdag 25 december 2013 tot en met 1 januari 2014 gesloten

(die aangeeft waar u terecht kunt met
grondstoffen) en een afvalkalender.
In een later stadium worden daar een
mediatheek en nieuwsberichten aan
toegevoegd. De gemeente kan dan,
per postcode, praktische berichten
aan inwoners sturen over grondstof- Wij zijn op zoek naar nieuwe stembureauleden voor de gemeentefen, restafval en inzameling.
raadsverkiezingen op woensdag 19
De website krijgt dezelfde functies maart 2014 en voor de verkiezingen
als de app en biedt de mogelijkheid van het Europese Parlement op donom een jaarkalender af te drukken. U derdag 22 mei 2014. De stembureaus
leest er binnenkort meer over. De gaan s ’morgens om 07.30 uur open
apps komen (gratis) beschikbaar in en sluiten om 21.00 uur. Na 21.00 uur
moeten de stemmen geteld worden.
de appstores.
Ben je: ouder dan 18, benieuwd naar
de rol van het stembureau, op zoek
naar een manier om de verkiezingen
van heel dichtbij mee te maken of gewoon geïnteresseerd?
Stuur je aanmelding per e-mail naar
ons op. Vermeld hierbij je adresgebedrijven zijn op de hoogte gebracht. gevens, geboortedatum en een korDe wens kwam van de Provincie te motivatie. Sta je bij de gemeenteNoord-Holland, omdat er onduide- raadsverkiezingen op de kieslijst van
lijkheid ontstond voor onder ande- een politieke partij, dan mag je niet
re hulpdiensten. De N196, genaamd op een stembureau zitting nemen.
Provincialeweg is immers over en- Dit heeft niets te maken met de twijfel
kele maanden geen provinciale weg aan de politieke integriteit. Dat doen

Zit jij straks op het stembureau?

n196 wordt Koningin máximalaan
Nog even en dan is het zover: per 1
januari 2014 verandert de naam van
de N196. De naam Provincialeweg
verandert dan in Koningin Máximalaan.
Op 16 mei dit jaar heeft het college
van burgemeester en wethouders dit
besloten. De wijziging geldt voor het
gehele traject, vanaf de Legmeerdijk
in Aalsmeer tot aan de Prinses Irenebrug, over de Amstel.
In werkelijkheid wordt de wijziging in
alle systemen op 2 januari in de vroege ochtend doorgevoerd, omdat op 1
januari veel systemen (ook landelijke) eruit liggen. Voor die datum worden diverse instellingen hiervan op
de hoogte gebracht, denk aan huldiensten en kaartenmakers zoals
TomTom. De betrokken bewoners en

scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is gewoon geopend op vrijdag 27 december. Op
woensdag 1 januari zijn de werf en het scheidingsdepot gesloten. Dat
betekent dat de werf en het scheidingsdepot in week 1 alleen op maandag en vrijdag geopend zijn.

meer maar een lokale weg. De N201
is buiten onze gemeentegrenzen komen te liggen.
Bij de gemeente bestaat een traditie
om bij speciale gebeurtenissen van
het koninklijk huis, een straat te vernoemen naar één van de leden van
het koninklijk huis. Daarom is gekozen voor Koningin Máximalaan, na
de troonswisseling. Koning WillemAlexander is reeds benoemd in onze gemeente via de Willem-Alexanderpoort.

www.uithOOrn.nL

we om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Bij andere
verkiezingen -bijvoorbeeld de verkiezingen van het Europees Parlementmag je je ook als raadslid of als je op
de kieslijst staat aanmelden voor het
stembureau.
Aanmelden
Reageer via: Burgerzaken@uithoorn.
nl. Je kunt je ook aanmelden via onze
website www.uithoorn.nl. Werkt je internetverbinding net even niet kun je
de aanmelding ook per post naar ons
sturen: Gemeente Uithoorn, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
wat krijg je ervoor terug?
Op de verkiezingsdag krijg je naast
koffie thee en frisdrank een lunch,
diner en een snack. Ook ontvangt u
voor uw deelname op het stembureau
een vergoeding.

23 december 2013
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O F F i ci ËL e m ed ed eL in Gen en be 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 kunt u vinden in het 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

Tijdelijk:
- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 december. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.
- Vaststelliing Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014, Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.
inGediende AAnVrAGen OmGeVinGsVerGunninG

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

bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar gebedsruimte. Ontvangen 16 december 2013.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk. Ontvangen 12 december 2013.
de Kwakel
- Noorddammerweg naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van een bestaand bedrijfspand ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ontvangen 12 december 2013.
besLuit OmGeVinGsVerGunninGVriJ bOuwwerK

de Kwakel
Pastoor C. Vasselaan 24, het uitbreiden van de woning.
VerLeende (OmGeVinGs-)VerGunninGen

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

bedrijventerrein uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel.
Bezwaar: t/m 29 januari 2014.

de Kwakel
- Hooilaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.

-

Iepenlaan 33, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HAS
1G4. Bezwaar: t/m 29 januari 2014. Iepenlaan 35, vergunning kabels en leidingen voor het wijzigen van het 10kV-net. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.
Noorddammerweg 30, vergunning kabels en leidingen voor het verplaatsen
van het LS-net en het MS-net. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.
Linie 18, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar:
t/m 29 januari 2014.
Pastoor C. Vasselaan 24, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras. Bezwaar: t/m 30 januari 2014.
Achterweg 75, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 31 januari 2014.

dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan J. Korver voor het eenmalig innemen van de standplaats voor de verkoop van kaas en aanverwante artikelen op 23 december 2013. Bezwaar t/m 28 januari 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Verklaring van geen bezwaar aan Stichting
Cardanus voor het organiseren van Winterwonderland op 20 december 2013
van 19.00 tot 21.30 uur.
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan Bevolkingsonderzoek middenwest voor het plaatsen van een onderzoekswagen van eind april 2014 t/m begin augustus 2014. Bezwaar t/m 27 januari 2014.
Overige bekendmakingen / uithoorn - de Kwakel
- Vergunning aan de heer Nollen voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om aandacht te vragen voor het Fats Domino feest op 28 december 2013.
Bezwaar t/m 28 januari 2014.
diGitALe beKendmAKinGen

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl U kunt
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente
Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl
Verordeningen
Verkeersbesluiten
Ruimtelijke plannen (Publicatie nu nog via de Gemeentepagina)
beKendmAKinG urGentiereGeLinG uithOOrn 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november de nieuwe Urgentieregeling Uithoorn 2014 vastgesteld. Bij zeer ernstige huisvestingsproblematiek kunnen woningzoekenden voor een sociale huurwoning een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt het desbetreffende huishouden voorrang op reguliere woningzoekenden. Datum van ingang van de regeling is 1 januari 2014.
beKendmAKinG mAndAAt nemen besLuit OP wOb-VerZOeK

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben besloten mandaat te verlenen aan de afdelingshoofden en ondermandaat te verlenen
aan de coördinatoren van de afdelingen voor het nemen van een besluit op een
verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
VAststeLLinG bestemminGsPLAn drechtdiJK 113.

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Drechtdijk 113 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk113-VG01 vast te stellen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan
Drechtdijk 113 liggen met ingang van vrijdag 27 december 2013 gedurende zes
weken ter inzage tot en met donderdag 6 februari 2014. Het bestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 te De Kwakel.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

VOOrbereidinGsbesLuit bedriJVenterrein uithOOrn 2013

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van donderdag 12 december 2013 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein
Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding.
Het voorbereidingsbesluit treedt dinsdag 24 december 2013 in werking. Het voorbereidingsbesluit en de tekening liggen met ingang van vrijdag 27 december 2013
gedurende zes weken tot en met donderdag 6 februari 2014 voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is ook
te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen
het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 23 december 2012

wet ALGemene bePALinGen OmGeVinGsrecht KennisGeVinG besLuit

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voorschriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Quaker Chemical
B.V. gevestigd op het perceel Industrieweg 1-13 te Uithoorn een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de milieuinrichting ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. In het besluit zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
Het besluit, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 ter inzage gedurende de openingstijden van de
receptiebalie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons besluit beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam. Voorwaarde is dat de belanghebbende tijdens de ter inzage legging van
het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit
niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet kan
worden verweten.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
aﬂoopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de president van de rechtbank Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Uithoorn, 23 december 2013

VAststeLLinG KAdernOtA bestemminGsPLAnnen
LAndeLiJK Gebied

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 12 december 2013
de Kadernota bestemmingsplannen Landelijk Gebied heeft vastgesteld. De Kadernota vormt de uitgangspunten op hoofdlijnen voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. Met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied is gekozen om 5 afzonderlijke bestemmingsplannen op te stellen te weten:
Glastuinbouwgebied
Veenweidegebied
De Kwakel Tuinbouwgebied
Langs de Vuurlinie
Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Elk gebied heeft een eigen identiteit, waarbij per gebied andere ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften voorkomen. De uitgangspunten uit de Kadernota
zullen verder gedetailleerd en vertaald worden in planologische-juridische regelingen in de afzonderlijke bestemmingsplannen.
23 december 2013

wet miLieubeheer

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een 1 melding
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- Albert Heijn Uithoorn, Zijdelwaardplein 84 voor de verandering en uitbreiding
van de supermarkt.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de melding van Wiegmans
Tuincentrum, Industrieweg 15 te Uithoorn voor vuurwerkopslag en verkoop van
vuurwerk aan particulieren per 15 november 2013 behandeld en in orde bevonden. Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 23 december 2013

Uithoorn, 23 december 2013

www.uithOOrn.nL

Start ook met hardlopen!
Regio - Aan het begin van het nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een 9 weekse hardloopclinic. Vanaf zaterdag 11 januari
2014 begint er een serie trainingen
voor zowel de startende als meer
gevorderde hardloper. Wekelijks
train je 1,5 uur onder leiding van ervaren trainers. Daarnaast word je
tijdens deze clinic o.a. voorzien van
een trainingsschema en je leert van
alles over diverse onderwerpen die
met hardlopen te maken hebben,
zoals techniek, schoenen en kleding, voeding en afvallen, trainen
met een schema, blessures en blessurepreventie. Voor de beginnende hardlopers hebben de trainingen
het karakter van Start to Run waarbij er van nul af aan wordt toegewerkt naar 5 km hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. De meer geoefende hardlopers worden tijdens de clinics voorbereid op 10 km hardlopen.
Hierbij wordt er onder andere aan-

dacht besteed aan het verbeteren
van de looptechniek, snelheid en
specifieke wedstrijdvoorbereiding.
Westeinderloop
Na afloop van deze clinic kun je, als
je dat wilt, gratis deelnemen aan de
Westeinderloop. Deze wedstrijd over
1, 5 of 10 kilometer wordt op zondag
16 maart georganiseerd door Atletiek Vereniging Aalsmeer in samenwerking met de Westeinder Adviesgroep. Gezamenlijk trainen voor één
doel wordt altijd als gezellig, inspirerend en motiverend ervaren. En
bovendien: met de juiste begeleiding en ‘een stok achter de deur’
ga je zeker je doel halen! Locatie
en tijd: De trainingen vinden plaats
op en rondom de atletiekbaan van
Aalsmeer, gelegen aan de Sportlaan. De eerste training is op zaterdagochtend 11 januari van 10.30
tot 12.00 uur. Kosten gehele clinic:
35 euro per deelnemer. Enthousiast geworden? Aanmelden kan tot
5 januari bij Marjan van Ginkel via
e-mail: marjan.vg@hetnet.nl of tel.
06-1220 4492.

Veel sport- en zwemplezier
voor jong en oud
Regio - De kerstvakantie is dit jaar
van maandag 23 december tot en
met vrijdag 3 januari. Het personeel
van de ESA heeft van alles georganiseerd om het de vakantie vierende kinderen naar de zin te maken.
De diverse activiteiten vinden plaats
in De Waterlelie, De Proosdijhal, De
Bloemhof en De Mikado.
Winter Wonderland
In sporthal De Proosdijhal en De
Bloemhof kunnen de kinderen vanaf 4 jaar zich heerlijk uitleven tijdens een waar Luchtkussen Spektakel! Op maandag 23 december
in De Proosdijhal en op donderdag
2 januari in de Bloemhof. Lekker
spelen, springen, klimmen en veel
meer! Kortom: te veel om op te noemen! De sporthallen zijn helemaal
opgebouwd met diverse soorten
lucht- en springkussens. De kinderen zijn van harte welkom van 10.00
tot 21.00 uur en mogen tussendoor
naar huis. Vanaf 17.30 uur begint
de kinderdisco. Een dagkaart kost
7.00 euro per kind en begeleidende ouders/verzorgers zijn zelfs hele-

maal gratis. De Winter Wonderland
Luchtkussen Spektakels worden
mede mogelijk gemaakt in samenwerkin met Jeugd Belangen Kudelstaart en Jafrem Verhuur. Meer
informatie via www.esa-aalsmeer.nl
of de beheerder van De Proosdijhal.
Smaaklessen
Deli Line uit Uithoorn organiseert op
dinsdag 24 december een Smaakles
voor kinderen vanaf 8 jaar in de keuken en foyer van De Mikado. Kinderen leren tijdens de les de verschillende smaken als zoet, zout en bitter. Ook gaan ze een lekkere smoothie maken en wordt er een gezonde
muffin gebakken. Deelname aan de
smaakles kost 5.00 euro. De smaakles is van 14.00-16.00 uur.
Ook in de kerstvakantie is er weer
volop gelegenheid om te komen
vrijzwemmen in zwembad De Waterlelie. Bijna elke dag kunnen de
kinderen komen spelen en zwemmen in het water met alle speelmaterialen. Alle openingstijden kunt
u vinden op de nieuwe website:
www.esa-aalsmeer.nl.
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Hoe vind ik meer Informatie?
Informatie over het recyclen
van vet vindt u op

www.vetrecyclehet.nl

W

S

Rioolcholesterol

ontwerp+fotografie www.gaw.nl druk Modern, Bennekom

Hoe recycle ik?
Doe gebruikt frituurvet in een afgesloten
ﬂes en gooi het in een gele container. In
Uithoorn zijn die containers te vinden op de
gemeentewerf. De bedoeling is dat in 2014
op meerdere locaties vetcontainers
geplaatst worden.

U

Kolom Simon Stokvis

Help, wat doe
ik met dat vet?
Frituurvet, olie en vochtige doekjes wat doe
je ermee? Niet in het riool in ieder geval.
Want daardoor ontstaan verstoppingen en
het kan oppervlaktewater vervuilen. Enkele
maanden geleden is in Londen zelfs een
vetklomp aangetroffen van 15 ton
(zo groot als een dubbeldekkerbus).
Nu kan die omvang in Uithoorn en
De Kwakel niet voorkomen - zo groot
zijn onze riolen gewoon niet -, maar vet
in het riool veroorzaakt bijvoorbeeld
veel schade aan de pompen. En dat
kost geld. Reuze jammer natuurlijk want
gerecycled vet is goed bruikbaar als
biobrandstof en levert dan juist geld op.
Recyclen loont, dus doe mee!

E

Ja, ik hou
vet apart!
Meer informatie op www.vetrecyclehet.nl

Vet_apart_poster_A3.indd 1

03-10-12 13:43

Mijn goede vriend Jaap Kooiman is gek op patat. Vorige
week woensdag nodigde hij me uit om bij hem thuis te komen
eten. De uitnodiging verraste mij enorm. Hij kan namelijk nog
geen pan water opzetten. Wat bleek het geval; hij had een
frituurpan gekocht.
- ‘Kijk ’s effe Simon, de nieuwste van de nieuwste!’ De pan
was tot aan de rand toe gevuld met vet, stond op het vuur
en begon al gevaarlijk te walmen. Mijn waarschuwing dat
de pan te vol en te heet was werd met veel bravoure in de
wind geslagen.
- ‘Je hoeft mij echt niet te vertellen hoe ik patat moet
bakken!’ Hij had een schort aangetrokken en zat, zo trots
als een pauw, reeds geschilde aardappelen in frieten te
snijden.
- ‘Twee kilo Simon, twee kilo, we gaan er een echt feest
van maken!’ Nadat hij de handel in een vergiet had gedaan
en onder de kraan had afgespoeld kieperde hij twee grote
handen vol, rechtstreeks in de pan. Wat volgde laat zich
nauwelijks beschrijven. Het was alsof de Etna en de
Vesuvius tegelijk uitbarstten. Ik had de catastrofe aan zien
komen en trok hem net op tijd weg, hiermee voorkomend
dat hij een hele golf ‘lava’ over zich heen zou hebben
gekregen. De puinhoop was totaal. De Slag bij Waterloo,
maar dan erger. Nadat we de keuken enigszins aan kant
hadden, pakte Jaap de inmiddels afgekoelde pan met
overgebleven vet van het fornuis en liep ermee naar de wc.
- ‘Wat ga je doen Jaap?’
- ‘Effe doorspoelen.’ Ik sprintte naar het toilet en versperde
hem de toegang.
- ‘Nooit in de wc Jacobus, nóóit in de wc!!!’
- ‘Hè?’
- ‘Frituurvet is voor de riool volksvijand nummer één!’
- ‘Echt waar joh?’
- ‘Kofﬁedik is erg, maandverband is erg, reptielen zijn erg,
maar niets is erger dan frituurvet!!!’
- ‘Wat dan?’
- ‘Terug in de ﬂes.’ Ik pakte een trechter uit het kastje onder
het aanrecht, en goot het restvet uit de pan terug in de
plastic drieliter ﬂacon van Diamant.
- ‘En die deponeer jij morgen in de gele container.’
Ik heb Jaap meegenomen naar Snackpaleis de Os en hem
getrakteerd op een frikadel speciaal en een enorm bord patat.
De frituurpan heeft hij teruggebracht naar de winkel, hij had het
bonnetje nog.
Simon O. Stokvis

Ria Zijlstra:
wethouder

Vet recyclen is goed voor het milieu en goed voor
uw portemonnee. Als biobrandstof levert dat
gebruikte vet namelijk weer geld op. De gemeente
is nog op zoek naar inzamelpunten. Geschikte
locaties zijn bijvoorbeeld een verenigingsgebouw,
supermarkt, school, of buurthuis. Hoe meer gele
vetcontainers we kunnen plaatsen hoe meer
mensen dichtbij huis van hun vet afkomen.
Kunt u een vetcontainer kwijt?
Bel of mail naar gemeente Uithoorn,
0297- 513111 of gemeente@uithoorn.nl

“De grootste vetberg die ooit in Groot-Brittannië werd
opgevist”. In augustus 2013 werd een enorme vetklomp van
15 ton uit de riolen van de Britse hoofdstad Londen gehaald.
De vetberg bestond uit voedingsvetten en hygiënische
doekjes en was zo groot als een Londense dubbeldekkerbus.

WWW.UITHOORN.NL
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Ronde Venen Belang wil geleden schade verhalen op dagelijks bestuur ODRU

VVD heeft alle vertrouwen
opgezegd in wethouder Schouten
Vervolg van de voorpagina
Anco Goldhoorn van Ronde Venen
Belang was niet over een nachtje ijs
gegaan en had alles goed op een rijtje. Het was ook niet niks wat hij in
dit amendement vroeg. Hij vroeg in
feite een onderzoek en aansprakelijkheidsstelling naar o.a een eigen
wethouder: “Voor ons ligt het voorstel van de zienswijze, die wij als gemeenteraad indienen op de jaarrekening 2012 van de ODRU. Dat die
jaarrekening van 2012 pas zo laat is
gepresenteerd heeft natuurlijk alles
te maken met de organisatorische
en financiële wanorde die bij de
ODRU bleek te bestaan. In de zienswijze stelt de gemeente dat zij nog
geld te goed heeft van de ODRU. Wij
gaan er van uit dat ons college alles
op alles zet om dat geld alsnog terug te vorderen. We zijn dat namens
onze inwoners verplicht, want het
is ons geld en dus hun geld. Zoeken we naar dubbeltjes en kwartjes?
Nee, zeker niet! Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat onze gemeente
voor een bedrag van bijna een half
miljoen euro een meningsverschil
heeft met de ODRU. Het gaat om allerlei rekeningen die naar ons zijn
gestuurd en die we zouden moeten
betalen. Maar alles wijst er op dat
die facturen onterecht naar ons zijn
gestuurd. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat wij dat bedrag zo maar in de
bodemloze put van de ODRU laten
verdwijnen. Het gaat hier om tonnen
!!!!”, aldus Goldhoorn.
Zijn we er dan?
“Zijn we er dan?”, zo vervolgde
Goldhoorn, “Nee, want er is nog
meer aan de hand!
De ODRU heeft het gepresteerd om
sinds de start in de zomer van 2012
binnen een half jaar een gigantisch
tekort te realiseren van meer dan
een ½ miljoen euro. En een deel van
dat tekort, dat buiten onze schuld
is veroorzaakt, zouden wij als gemeente moeten betalen. Dit onder
het motto “afgesproken is afgesproken”! Zo’n uitspraak vinden wij
veel te makkelijk. Kortom: de burgers van onze gemeente moeten betalen voor de incompetentie die de
ODRU heeft laten zien in 2012. Wij
vinden dat het dagelijks bestuur van
de ODRU veel te laks is geweest in
het sturing geven aan de ODRU met
alle gevolgen van dien. Moeten wij
en onze inwoners daarvoor financieel opdraaien? Laten we ons dat
‘gewoon’ gebeuren?
In artikel 34 staat dat het Dagelijks
Bestuur de begroting voor het nieuwe jaar uiterlijk een half jaar voor
dat nieuwe jaar naar de gemeenteraden stuurt. Wethouder: Is dat gebeurd?
Ik verwacht dat u ook hier zult moeten zeggen dat de ODRU zich ook in
dit geval niet aan de regels houdt.
Ben ik een zeurpiet als ik dit noem?
Oordeel zelf. Waarom zal de ODRU
ook in dit geval niets van zich hebben laten horen. Volgens mij is het
antwoord heel simpel. Over het jaar
2013 zal er weer een groot tekort
zijn bij de ODRU. Het gaat om meer
dan een miljoen euro. Ook dat zal
deels op ons en onze inwoners worden afgewenteld. Willen we ons dat
weer laten overkomen? En ook in

2014 en latere jaren zullen er weer
flinke tekorten zijn bij de ODRU, al
zullen die dan gebracht worden onder de naam ‘incidentele kosten’. Je
moet er maar opkomen.
Wanorde
Uit allerlei rapporten blijkt duidelijk
de wanorde binnen de ODRU. Geen
gouvernance, geen goede ICT, een
gebrekkige communicatie, onrechtmatige betalingen, en ga zo maar
door. En dan hebben we het nog
niet over de bijdrage van de Provincie, waarvan de provincie stelt dat
dit een lening is en het DB dat ontkent. Het DB heeft geen overeenkomst met de provincie afgesloten.
Dat kan toch niet in een professionele organisatie? Misschien dat de
wethouder iets meer hierover kan
zeggen. Deze inleiding dient als opstap naar ons amendement
In Nederland heb je voor alles een
diploma nodig behalve voor 2 dingen: kinderen krijgen en bestuurder worden. Aan beide worden geen
eisen gesteld.
Daar ligt volgens ons een groot probleem. Om in het algemeen bestuur
van de ODRU te komen moet je wethouder zijn. Dat is nog goed te begrijpen. Het Algemeen Bestuur oordeelt op hoofdlijnen en geeft het dagelijks bestuur in handen van het
Dagelijks Bestuur. Lid zijn van het
Dagelijks Bestuur is geen erebaantje. Een bestuurder die toetreedt
tot het Dagelijks Bestuur moet zich
hiervan bewust zijn. Indien de tijd,
kennis en capaciteit ontbreken moet
je zo wijs zijn niet in het Dagelijks
Bestuur zitting te nemen. Doe je het
wel dan ben je ook verantwoordelijk.
Het Dagelijks Bestuur van de ODRU
is naar onze mening - en naar het
oordeel van allerlei onderzoekers ernstig tekort geschoten in het uitvoeren van allerlei taken, zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. Wij willen dan ook via
het amendement onderzoeken of de
schade die de gemeente De Ronde
Venen lijdt, via aansprakelijkheidsstelling van het ‘instituut’ Dagelijks
Bestuur verhaald kan worden met
als doel die schade dan ook te verhalen.
Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat
we met ons amendement duidelijk
willen maken dat bestuurders verantwoordelijk zijn en dat het dagelijks bestuur van de ODRU niet de
inwoners van onze gemeente kan
en mag laten opdraaien voor hun falen”, aldus deze niet mis te verstane
woorden van Goldhoorn.
Mee eens
De hele raad was het overduidelijk
eens met deze opstelling van Ronde
Venen Belang. De VVD echter gooide olie op het vuur door het geheel
naar wethouder Schouten te trekken, de afgevaardigde in het dagelijks bestuur van gemeente De Ronde Venen. Fractievoorzitter Van Olden was daarin heel duidelijk: “We
kunnen ons helemaal vinden in hetgeen Ronde Venen Belang stelt. Het
kost onze bewoners veel geld. Oorzaak falend management en falend
toezicht. Dit laatste moeten wij ons
als raad ook aantrekken, wij hebben ook gefaald. Wij stonden erbij en keken ernaar”, aldus Van Ol-

den. “ Nee,” zo kaatste Anco Goldhoorn terug, “wij als raad zijn in de
kou gezet. Onze wethouder had ons
op de hoogte moeten houden wat er
gebeurde, maar dat is niet gebeurd.
Wij zijn niet voldoende ingelicht om
te kunnen ingrijpen.”
Van Olden ging nog verder. Hij wilde
dat het college wethouder Schouten van zijn taak in de ODRU ontnam en “er een wethouder inzet die
verstand heeft van financiële zaken”.
Dat kwam aan. Melkman van de
SVAB kaatste direct terug: “Waarom
zo? waarom dient de VVD dan nu
geen motie van wantrouwen in tegen wethouder Schouten?” Van Olden van de VVD zweeg. Ging er niet
op in, maar bleef bij hetgeen hij geopperd had.
Alle overige fracties waren het eens
met Ronde Venen Belang en steunden het amendement. Alleen de
partij van wethouder Schouten reageerde anders, nam ‘hun’ wethouder in bescherming: “Waarom nu
zo’n harde opstelling. Over een paar
maanden zijn er verkiezingen, zitten
er andere wethouders en een andere raad. Is alles weer gewijzigd. Deze wethouder heeft zijn best gedaan
en heeft met de beste intenties gewerkt”.
Schorsingen
Onrust in het college, onrust in de
raad. Er wordt door het college een
schorsing gevraagd. Deze loopt uit
tot ruim een uur, waarin je raadsleden, wethouders, voorzitters van
partijen het ene kamertje na het andere kamertje ziet ingaan. Crisis?
De VVD viel natuurlijk wel een wethouder aan uit ‘hun’ coalitie. Na de
langdurige schorsing komt wethouder Schouten - alsof er niets aan de
hand is - achter het katheter staan
en zegt niet echt veel. Geeft aan dat
raadslid Stam van de CU/SGP al
heeft uitgelegd wat hij heeft gedaan
in de ODRU en het college blijft bij
het voorstel zoals het er nu ligt en
hij wordt ook niet vervangen: “Ik begrijp na hetgeen ik nu heb gehoord,
dat ik er nog harder tegenaan moet,
dat zal ik doen. Ik ben, net als u ook
boos over wat er is gebeurd. Ik zal in
het vervolg nog alerter zijn. Wij als
college zullen per agenda bekijken
welke afgevaardige uit ons college
zal deelnemen in de ODRU
VVD vraagt weer schorsing. “Gaat
de VVD nu een motie van wantrouwen in elkaar zetten”, zo vraagt het
CDA. De messen zijn duidelijk geslepen. De coalitie is geen eenheid meer. Het is dat de verkiezingen voor de deur staan, want anders
was de coalitie uiteengespat deze
avond. Van Olden is niet tevreden
met het antwoord. “Wij willen dat er
een nieuwe afgevaardigde komt.”
Zat
De fractievoorzitter van de CU/SGP
Wim Stam is het duidelijk zat dat
‘zijn’ wethouder zo onder vuur wordt
genomen: “Ik vind dit een frontale
aanval op wethouder Schouten. Het
is dat het nog maar drie maanden
voor de verkiezingen is, maar anders
hadden wij vanavond de stekker eruit getrokken. Ik zeg nu: kom maar
op met die motie van wantrouwen.
Er is toch geen greintje vertrouwen
meer.”

De VVD durfde niet. Zij kwamen in
feite met een motie van wantrouwen, maar noemden het een motie van vertegenwoordiging ODRU.
Deze motie haalde het niet. Het
amendement van RVB haalde het
met algemene stemmen. Snel werden alle stukken in orde gemaakt
en per mail doorgestuurd naar de
ODRU. Het bleek namelijk dat het
besluit van de raad voor 20 december binnen moest zijn, anders was
alles voor niets. Waarom dit zo laat
in de raad werd behandeld bleef
een raadsel.

Anco Goldhoorn RVB:
“Bestuur verantwoordelijk stellen”

Piet Kooijman CDA:
“Waar blijft motie van wantrouwen?”

het programma. Ook de kandidatencommissie heeft na zorgvuldig
beraad een goede mix en afspiegeling van onze samenleving in de lijst
kunnen opnemen. De top 5 bestaat
uit: Herman Bezuijen, Tineke Bouma, Sjaak Verhaar, Ferry Hoekstra
en Iris Theijssen. Daar waren de
aanwezigen in de ledenvergadering
van 18 december jl., zichtbaar blij

mee. Zij zullen zich, voor zover nodig, tijdens de campagne nader aan
de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel voorstellen. Onder het motto ‘Lokaal Anders’ gaat Gemeentebelangen de komende verkiezingscampagne in. De politiek dichter bij
de bevolking brengen dat is lokaal
anders. Daarnaast krijgt de plaatselijke politiek een grotere verant-

Uithoorn - Op woensdag 18 december was het schoolplein van
RKBS de Springschans in kerstsferen gehuld. Vanaf 17:00 uur klonk er
vrolijke muziek (verzorgd door Axel
Colijn van Dans- en partycentrum
Colijn) en er werd door de kinderen
diverse wensen, en uit volle borst
het lied ‘sterren in de nacht’ ten gehore gebracht. Om half zes gingen
de kinderen naar de klassen alwaar
van het kerstdiner genoten werd.
Alle kinderen hadden zich prachtig
gekleed en gekapt.

Het weer was goed en veel ouders
bleven gezellig op het schoolpein
wachten tot het kerstdiner ten einde was. De Ouderraad had gezorgd
voor een natje en droogje. Men kon
dus onder het genot van warme
chocomelk, glühwein, oliebollen en
snert (bedankt Gert Stronkorst) en
met gezellige kerstmuziek, live gezongen door Shyla Zoet (Sweet en
Co. / Jazz aan de Amstel) de avond
invullen. Een zeer geslaagde en vrolijke avond, ook met dank aan alle
leerkrachten en ouders!

Extra voordeel tijdens
Salon de Promotion
Regio - Profiteren van veel voordeel? Kans maken op 10.000,- voor
een nieuwe Renault? Bezoek dan
snel één van de filialen van Nieuwendijk. Tot 5 januari is het weer Salon de Promotion! Alleen tijdens Salon de Promotion profiteert de klant
van extra veel voordeel. Bij aankoop
van een nieuwe Renault tijdens de
actieperiode ontvangt men: Extra voorraadvoordeel tot maximaal

5.000,-. Een extra accessoirespakket t.w.v. 538,-. Naast al het extra
voordeel waar men van kan profiteren tijdens de Salon de Promotion,
doet Renault er nog een schepje bovenop. Scant de Nieuwendijk klant
de speciale actiecode op de Renault
krant (beschikbaar vanaf 19 december), dan betaalt Renault Nieuwendijk misschien wel 10.000,- mee aan
uw nieuwe Renault!

Mijmeringen

Hulp

Rudolf van Olden VVD:
“Geen vertrouwen meer in de wethouder”

Deze week ben ik begonnen met het
schrijven van een lijstje met taken die nog
moeten gebeuren, waaronder kerstkaarten schrijven, wanneer kerstboodschappen te doen, boodschappenlijstje maken
en dit werd best een lijst. Dit prijkt nu op
mijn koelkast en elke dag wil ik wat weg
kunnen strepen op deze lijst. Ik beken, ik
heb een lijstjes fetisj omdat ik denk hiermee orde en structuur in de
chaos te scheppen. Soms werkt het en soms hou ik mezelf gewoon
gigantisch voor de gek ermee. Maar stoppen, nee dat kan en wil ik
niet. Zonder lijstje thuis of op werk ben ik gewoon stuurloos en vergeet ik van alles.
Maandag
De eerste dag van de week hing ik mijn lijst op en kon ik ook al
een ding van de lijst afstrepen (namelijk lijst maken en ophangen).
Onder het mom van elk succesje moet je vieren en is een complimentje waard. Maar die dag kwam er al snel wat tussendoor. Precies dat waar ik vorige week over schreef. Je kan het gevoel hebben alles onder controle te hebben, maar ik had al zo’n eigenaardig
buikgevoel dat het te mooi was om waar te zijn. Toen ik in de winkel stond om boodschappen te doen, kreeg ik een berichtje dat diezelfde avond er een oppas nodig was. Ik moest werken die avond en
plotseling mijn man ook. Met de strakke planning die we hanteren
is het dan paniek, hoe gaan we dit oplossen?

Wim Stam CU/SGP:
“ Liefst de stekker eruit getrokken”

Kandidatenlijst voor Gemeentebelangen
Uithoorn-De Kwakel vastgesteld
Uithoorn - Woensdag jl. heeft de
Bijzondere Ledenvergadering van
Gemeentebelangen het programma en haar kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Voorzitter Ed Hirschfeld en
lijsttrekker Herman Bezuijen zijn erg
blij met het resultaat. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door
een enthousiaste groep leden aan

Kerstfeest op Springschans
gezellig en zeer geslaagd

woordelijkheid door het terugleggen van overheidstaken door de regering. Ook dat brengt verandering
met zich mee. Gemeentebelangen
wil vanuit haar basiswaarden hiervoor verantwoordelijkheid nemen.
Het programma voor de komende
periode heeft de volgende basiswaarden als uitgangspunt: democratie – eerlijkheid – goed beheer
– gemeenschapszin – onafhankelijkheid.
De speerpunten van Gemeentebelangen voor de komende jaren
zijn: ontwikkeling dorpscentrum
aan de Amstel – kunst, cultuur en
sport – bereikbaarheid – groenbeleid – communicatie/participatie en
ouderen. Bij het samenstellen van
het programma is een aantal personen uit maatschappelijke organisaties betrokken geweest. Zij hebben
belangrijke input geleverd waarvoor
Gemeentebelangen hen zeer erkentelijk is. De volledige kandidatenlijst staat vermeld op de website
www.gemeentebelangen.nl op de
homepage onder het kopje ‘actuele onderwerpen’ en het programma
zal zo snel mogelijk volgen.

Hulp vragen
Het was meteen overduidelijk dat dit een gevalletje HELP was. Wie
uit je netwerk kan je dit vragen en kan je uit de brand helpen?
Schoonouders waren er niet, mijn beide zussen gevraagd maar die
konden ook niet en dan merk je dat het kringetje om je heen niet altijd even groot is. Maar toen dacht ik aan diegene die ik alleen vraag
in uiterste nood, namelijk mijn eigen paps. Zoals altijd was en is hij
mijn redder in nood en kon hij diezelfde avond oppassen. Een hele
opluchting en als het dan is geregeld kun je weer over naar de orde
van de dag, en in mijn geval de orde van het lijstje. Hoe ironisch is
het dan ook dat niet veel later bleek dat ik die avond niet hoefde te
werken. Kwam alles toch nog goed, alleen wel jammer dat er al heel
wat stress de revue was gepasseerd.
Participatie
Hulp vragen is niet altijd even makkelijk. Toch zal iedereen deze
vaardigheid onder de knie moeten krijgen. We zijn immers hard op
weg naar de participatie maatschappij, waarin we elkaar moeten
helpen. Wat inhoudt dat je ook hulp moet kunnen vragen. Dit vraagt
nogal wat van de mens. Je wilt anderen niet tot last zijn is een vaak
gehoorde uitspraak. Ook ik had hier last van, dan heb je iets goed
geregeld, heb je toch nog anderen er bij nodig. Ook ga je vaak invullen voor die ander dat hij of zij het druk heeft of het vast niet wil.
Dit hoeft helemaal niet waar te zijn, maar zo hebben we allemaal onze eigen overtuigingen rondom het onderwerp hulp vragen. Zo werd
mij gevraagd om uit school een vriendje van mijn zoon even thuis te
brengen. Dit vond ik geen enkel probleem en was simpelweg een
kleine moeite en een groot plezier. Mijn overtuiging in dezen is toch
altijd wie goed doet, goed ontmoet of alles wat je geeft, krijg je driemaal terug. Dan kan het maar beter positief zijn wat je naar buiten
toe stuurt of uitstraalt.
Dank
En zo tegen het einde van het jaar en vlak voor de kerst wil ik dan
ook even alle mensen om me heen bedanken voor alle steun in wat
voor vorm dan ook. In het speciaal mijn lieve familie, vader, zussen,
neven, dank jullie wel voor jullie hulp als ik weer eens plotseling een
oppas nodig heb! En aan jullie, de lezers van de Nieuwe Meerbode
wens ik vanaf deze plek fijne feestdagen toe. Geniet van deze kerstdagen, met of zonder familie maar zeker zonder de alledaagse stress
en gedoe. Gewoon twee dagen rust, en stilstaan bij de wens van iedereen: vrede op aarde en in alle mensen een welbehagen.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekenDmakinGen

openinGstijDen
GemeenteHuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u

aFValbRenGstations
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.

seRVicepunt Wonen,
Welzijn en zoRG

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGeVRaaGDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
mijdrecht
Hofland 58 en 60

Industrieweg 21
Koraal 68
Vinkeveen
Winkeldijk 20A

aard van het project

activiteiten

Creëren van woningen, uitbouwen Bouwen
aan de achterzijde op de begane
grond, plaatsen van een dakkapel
en gevelwijziging door middel
van plaatsen kozijnen
Nieuw te plaatsen bedrijfspand
Bouwen
Plaatsen van een dakkapel op
zijgevel van woning
Bouwen
Verbouwen van bestaande
Bouwen
loodsen met het plaatsen van
2 dakkapellen en nieuwe gevelbedekking en plaatsen van kozijnen

aanvraagnr.

Datum
ontvangst

W-2013-0652

11-12-2013

W-2013-0649

11-12-2013

W-2013-0654

16-12-2013

W-2013-0653

11-12-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

VeRleenDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
De Hoef
De Hoef Oostzijde 22

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 26
Waverveen
Hoofdweg 14 (nabij)
Wilnis
Herenweg 232A
Raaigras 53

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Verbouwen van gevel van tussen- Bouwen
bouw tussen twee monumentale
gebouwdelen

W-2013-0447

16-12-2013

Vervangen van kozijnen in de
voorgevel van de woning

Bouwen

W-2013-0573

17-12-2013

Realiseren van een vistrap

Bouwen

W-2013-0604

16-12-2013

Plaatsen van een dakkapel aan
de achterkant van de woning
Plaatsen van een dakkapel

Bouwen

W-2013-0493

11-12-2013

Bouwen

W-2013-0584

16-12-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
naDeRe ReGels Financiële teGemoetkominGen DicHteR bij
DuuRzaamHeiD 2013/2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 december 2013 hebben besloten de Nadere regels Financiële tegemoetkomingen Dichter bij duurzaamheid 2013/2014 vast te stellen. De
beleidsregels treden in werking met ingang van 27 december 2013. In juli 2013 heeft het college de Startnotitie
Dichter bij Duurzaamheid vastgesteld. De nadere regels geven een grondslag en voorwaarden voor het verstrekken van de financiële tegemoetkoming.
ter inzagelegging
Genoemde regels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
DiVeRse belastinGbeleiDsReGels 2014 en uitVoeRinGsReGelinG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 december 2013 hebben besloten de volgende belastingbeleidsregels vast te stellen:
- Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht 2014.
- Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2014.
- Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van de vastgestelde waarde ingevolge de
Wet waardering onroerende zaken in Gemeente De Ronde Venen 2014.
- Bijlage 5 AB, formulier voor het aangiftebiljet hondenbelasting bij Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente De Ronde Venen.

- Bijlage 5 AB, formulier voor het afmeldbiljet hondenbelasting bij Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente De Ronde Venen.
- Bijlage 3 WTB formulier voor aangifte watertoeristenbelasting bij Uitoveringsregeling gemeentelijke belastingen Gemeente De Ronde Venen.
De beleidsregels en de bijlagen bij het uitvoeringsregeling treden in werking met ingang van de eerste dag na
die van bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. Deze beleidsregels en de uitvoeringsregeling regelen de juiste uitvoering van de diverse gemeentelijke belastingen teneinde de gemeente
in staat te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht
bij de burger.
ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels en uitvoeringsregeling liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
beleiDsReGels bijzonDeRe bijstanD en minimabeleiD De RonDe Venen 2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 17 december 2013 de Beleidsregels
bijzondere bijstand en minimabeleid De Ronde Venen 2014 zijn vastgesteld. In januari 2013 zijn uitgangpunten Minimabeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Om aan de uitgangspunten en een meer vraaggerichte
werkwijze uitvoering te kunnen geven, moeten nieuwe beleidsregels worden vastgesteld. In de beleidsregels
zijn de begrippen vastgesteld rond inkomen en vermogen. Wanneer de inwoner een aanvraag kan doen,
hoe we omgaan met eigen bijdrage (draagkracht) en de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. De beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid De Ronde Venen 2014 treden in
werking met ingang van 1 januari 2014.
ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
WijziGinG Van De HuuR-inkomentabel in De HuisVestinGsVeRoRDeninG
De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 17 december 2013 de aanpassing
van de huur-inkomenstabel genoemd in artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 is
vastgesteld. In deze huur-inkomenstabel is opgenomen de huur- en –inkomensgrenzen welke worden gehanteerd om de passendheid van de woning te kunnen toetsen. Aanleiding voor deze wijziging is de periodieke,
bij ministeriële regeling, vastgestelde inkomensgerelateerde parameters huurtoeslagen en maximale huurprijzen. De gewijzigde huur-inkomenstabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
ter inzagelegging
Genoemde tabel (opgenomen in de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 onder artikel 2.3.1) ligt
vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of
11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten
een afschrift worden verkregen.
nieuWe GemeenscHappelijke ReGelinG ReGionaal HistoRiscH centRum
VecHt en Venen
Voor de instandhouding van de historische archieven en het toezicht op de huidige archiefvorming van de
gemeenten De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht (c.q. hun rechtsvoorgangers) bestaat er al langere tijd
een samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten. Het college van Weesp heeft besloten te willen toetreden tot die gemeenschappelijke regeling. Dat is de reden dat de vier colleges een nieuwe gemeenschappelijke
regeling zijn aangegaan. Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is gevestigd in het Cultuurhuis in
Breukelen. Voor het archief van Weesp blijft er een dependance in het stadskantoor van Weesp. De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1.1.2014. De volledige tekst van de regeling is na te lezen op www.
rhcvechtenvenen.nl.
aanWijzinG leeRplicHtambtenaRen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden heeft mede namens de colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Stichtse Vecht op
17 december besloten tien medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Utrecht Noordwest aan
te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 voor de gemeenten
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Het besluit geldt voor de periode dat
de personen werkzaam zijn bij het team RBL Utrecht Noordwest van de gemeente Woerden en zolang de
personen door minimaal één van de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht of
Woerden zijn aangesteld. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
nieuWe oRGanisatie GGD ReGio utRecHt
Op 7 november 2013 heeft de raad van de gemeente De Ronde Venen ingestemd met het besluit van het college om per 1 januari 2014 toe te treden tot de nieuw gevormde GR “GGD regio Utrecht”, waarin naast de 25
Utrechtse gemeenten ook de stad Utrecht zal participeren. De GGD Midden Nederland houdt per 1 januari
2014 op te bestaan.
WijziGinG taRieVentabel bij leGesVeRoRDeninG De RonDe Venen 2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 19 december 2013 hebben besloten de tarieventabel bij de Legesverordening De Ronde Venen 2014 te wijzigen voor wat betreft de tarieven
voor rijbewijzen (artikel 1 hoofdstuk 3) en burgerlijke stand (artikel 1 hoofdstuk 1). De wijziging treedt in werking op 1 januari 2014. Recent zijn door het Rijk tarieven voor rijbewijzen en burgerlijke stand vastgesteld. Dit
maakt de wijziging van de tarieventabel bij de Legesverordening De Ronde Venen 2014 noodzakelijk.
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Kerstfeest op Vlinderbos
Wilnis - Vol spanning keken de
leerlingen van Jenaplanbasisschool
Vlinderbos uit naar het jaarlijkse
kerstdiner. Eindelijk was het zover,
donderdagavond gingen alle kinderen in hun mooiste kleding naar
school.
De tafels waren feestelijk gedekt en
iedereen had wat lekkers gemaakt
voor het Kerstdiner. Voordat er met
het diner werd begonnen, hebben alle leerlingen gekeken naar
de kerstmusical ‘Op zoek naar Rudolph’, opgevoerd door 7 leerlingen
van de school.
In de dagen, voorafgaand van het
kerstfeest, hebben elke ochtend
groepjes leerlingen opgetreden.
Ook dit jaar was er weer het Kerstkoor, bestaande uit enthousiaste
ouders, dat zowel de oude bekende als nieuwe moderne kerstliederen zingt.
Op de avond zelf geeft het kerstkoor in elke klas een kort optreden
om de kerstsfeer nog meer te vergroten. De muziek klonk dit jaar nog
beter op de nieuwe piano.
Mede door de sponsoring van het
Rabo Dichtbijfonds was het mogelijk de nieuwe piano aan te schaffen. Ze zijn er erg blij mee.

Oliebollenactie GVM’79
Mijdrecht - Het voorgaande jaar
hebben we al even kunnen aftasten.
Na positieve feedback slaan Gymnastiekvereniging Mijdrecht en Bakkerij Mens de handen wederom ineen om u een overheerlijke oudejaarsavond te bezorgen! U kunt uw
oliebollen en andere lekkernijen bestellen via de GVM’79 site en gaan
smullen van de heerlijkheden van
Bakkerij Mens. De prijzen van de
oliebollen zijn gelijk aan de winkelprijzen en alleen gaat er bij bestellingen via de GVM’79 site een deel
van de opbrengst naar de turnver-

eniging. Bij GVM’79 kunnen kinderen van alle leeftijden turnen ofwel mee doen aan acrogym. De extra opbrengsten van de oliebollenactie kan GVM’79 zeer goed gebruiken voor nieuwe materialen en extra trainingsuren. Het bestelformulier
vindt u op de speciale actiepagina
www.gvm79.nl/oliebollenactie . De
oliebollen kunnen op 31 december in ‘gymzaal de Brug’ aan de van
Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht opgehaald worden. Plaats uw bestelling vóór 28 december om zeker te
zijn van een heerlijke oudjaarsavond!
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Gemeente Uithoorn draait het licht
uit in buitengebied
(vervolg van de voorpagina)
De vraag rijst of je blij moet zijn met
deze actie. Een donkere omgeving
zorgt vaak voor meer sociale onveiligheid en gevaarlijke situaties voor
verkeersdeelnemers. Fietsers en
brommers rijden straks in het pikkedonker van en naar hun bestemming en worden nauwelijks opgemerkt. Bovendien sorteren ‘kattenogen’ voor het verkeer op kruisingen
weinig effect. De kruisingen blijven
donker en worden zonder deugde-

lijke verlichting bijzonder gevaarlijk. Daar zouden de lichtmasten wel
moeten functioneren. Wie in donkere uren bijvoorbeeld over de Vuurlijn rijdt zal zich op bepaalde plaatsen heel onprettig en onveilig gaan
voelen. Dat geldt ook voor andere
wegen en fietspaden in het buitengebied. Op alle mogelijke manieren
bezuinigen, zelfs door de buitenverlichting langs de wegen uit te draaien, heeft bij de gemeente kennelijk een hogere prioriteit dan de zorg
voor verkeersveiligheid en het wel-

zijn van haar inwoners. Want donkere gebieden hebben een grote aantrekkingskracht op kwaadwillenden.
Die krijgen nu meer kans om afgelegen woningen met een ongewenst
bezoek te vereren. Of argeloze fietsers en bromfietsers met handtastelijkheden en erger de schrik op het
lijf jagen. Bewezen is dat door goede (lokale) verlichting het gespuis
veel minder kans krijgt om zijn slag
te slaan. En wat een vreemd verhaal
dat ‘de lichtmasten voorlopig blijven
staan’. Die zijn er destijds toch niet

voor niets geplaatst, of worden ze
verwijderd als de proef ‘slaagt?’ Wat
een absurde gedachtegang! Misschien een optie om terug te gaan
in de tijd naar de oude carbidlantaarns van eind 19e eeuw?… Het
is goedkoop. kan het licht blijven
branden en is bovendien prima voor
de werkgelegenheid want dan kunnen de lantaarnopstekers ook weer
aan het werk… Het zou goed zijn
als veel inwoners hun reactie op dit
plan geven. Dan wordt meteen bekend of er draagvlak voor is.

Gigantische uitverkoop
bij Van Kouwen

Atelier De Rode draad
Uithoorn - Om de periode rond
de jaarwisseling op een bijzondere manier vorm te geven, geeft
Joke Zonneveld in haar Atelier De
Rode Draad twee workshops Spel(
van 10.00 tot 13.00 uur) ‘Donker en
Licht’. Al tekenend ervaar je op een
bijzondere manier de overgang van
donker naar licht en schilder je je eigen beelden. Op 4 januari ‘Geven en
Ontvangen’ (van 13.30 tot 16.30 uur)
sta je erbij stil, dat 2014 veel onbekends in petto heeft. Via het tekenen en schilderen beleef je het geven en ontvangen van onverwach-

te ervaringen. Je werkt met houtskool, krijt en acryl of aquarelverf
op klein en groot formaat papier.
Trefwoorden: ontspanning, beweging, ervaring voor resultaat. Medio januari begint de cursus ‘Spelend Schilderen, binnen- en buitenwereld’ op maandag, donderdag en zaterdag en Spelend Schilderen voor kinderen van 5-8 jaar op
donderdagmiddag. Atelier De Rode Draa is gevestigd aan de Prinses
Margrietlaan 86 in Uithoorn. Info:
www.jokezonneveld.nl, nfo@jokezonneveld.nl en 020-6418680.

Opera Familia is één
warme happening
Regio - Paul en Carla van Opera Familia waren beiden reeds jaren beroepszangers. Carla kwam uit de
klassieke hoek, Paul zong wat meer
in het popgenre.
“Ergens in het midden zijn we elkaar tegen het lijf gelopen. Zowel
qua zang als privé. We werden een
stel en hebben samen heel veel opgetreden. Toen onze dochter Belinda drieëntwintig jaar geleden werd
geboren is de muziek haar letterlijk
met de paplepel ingegoten. Ze zat
al snel op een kinderkoor, deed een
musicalopleiding en is heel breed
geschoold. En nu zingen we dus
gezellig met z’n drietjes en is Opera Familia inmiddels een groot succes.” Aldus moeder Carla. Opera Familia brak door via Holland’s Got Talent en de carrière van de zingende familie kwam sindsdien in een
stroomversnelling: een met goud
bekroonde CD, diverse radio- en televisieoptredens, vele concerten en
nu voor het tweede seizoen een theatertournee.
Familiebeleving
Met de show ‘Het gaat alleen maar
om de liefde’ komt Opera Familia ook
naar het Crown Theater in Aalsmeer.
Het repertoire is zeer uiteenlopend.
Dochter sopraan Belinda vertelt
daarover het volgende: “Van het
Slavenkoor tot de Parelvissers, van
lichte opera tot mooie luisterliedjes, het komt allemaal voorbij in onze voorstelling. Ja, ook het zwieren
en zwaaien van André Rieu!” “Daarnaast schrijven we veel liedjes zelf”,
vult vader Paul aan, “Carla maakt de
teksten, ik componeer en begeleid
tevens op de vleugel, terwijl Belinda
er de tweede stem bij zoekt.” Op de
vraag of het niet moeilijk is om altijd
alles met elkaar te doen, zegt Carla: “Nee, we delen dezelfde passie
en we maken het altijd gezellig met
elkaar. Het uitzoeken van het repertoire gaat daardoor als vanzelf. Dat
Opera Familia echte familiemensen zijn en dat de show een heuse familiebeleving is, is merkbaar

op het podium en dat slaat over op
het publiek. De betrokkenheid met
de zaal is ook een fantastische ervaring voor iedereen. Voor het publiek,
maar ook voor ons. Het is één warme happening!”
The Crown of Love
Er is een prachtig sprookjesachtig
decor en een perfecte belichting.
Het plaatje op het podium wordt
compleet met een spectaculaire
lichtshow. In de pauze wordt er omgekleed zodat er genoten kan worden van bijzondere kledingcreaties,
speciaal voor Paul, Carla en Belinda
op maat gemaakt. Na de voorstelling bieden de drie spontane zangers hun publiek de gelegenheid
om met hen op de foto te gaan en
er is een stand waar CD’s en DVD’s
persoonlijk worden gesigneerd. Ook
de door Carla zelf geschreven gedichtenbundel kan worden aangeschaft voorzien van een persoonlijke note.
Carla, Paul en Belinda nodigen iedereen uit om naar de voorstelling
te komen op zondag 29 december.
Om het warme familiegevoel te ervaren, geraakt te worden door de
prachtig bij elkaar klinkende stemmen, te luisteren naar mooie muziek en om mee te zingen en dansen. “Het is een perfecte combinatie van humor, ontroering, warmte,
klasse en samen zijn.” Voor het koningspaar heeft Opera Familia overigens een speciaal nummer geschreven: ‘The Crown of Love’. Dat
is wel toepasselijk voor in het Crown
Theater. “Inderdaad”, zegt Carla tot
slot, “We gaan dat nummer dan ook
zeker voor jullie zingen. Alles draait
toch om de liefde?”
U kunt de show bijwonen op zondag 29 december om 15.00 uur. Een
kaartje kunt u aanschaffen voor
slechts 26,50 euro. Bezoek de website voor actuele prijsinformatie en
arrangementen, inclusief diner, op
www.crowntheateraalsmeer.nl
of
bel: 0900-1353 (45 cpm).

Olievaar geopend in de
kerstvakantie
Uithoorn - Kinderboerderij de Olievaar in het Libellebos is geopend tijdens de kerstvakantie. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan de boerderij
opengesteld worden voor het publiek. Tijdens de vakantie is de boerderij geopend op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.30 tot 15.30 uur,

op woensdag en vrijdag van 9.30 tot
16.30 uur en op zondag van 10.00
tot 12.00 uur. Behalve op zondag is
de kiosk ‘s middags geopend. Op
zaterdag is de kinderboerderij gesloten. Kinderboerderij de Olievaar
is te vinden aan de Anton Philipsweg 10 in Uithoorn.

Regio - De laatste 2 weken van het
jaar zijn aangebroken en dat betekent bij Van Kouwen de tijd om
plaats te maken voor een nieuwe
voorraad auto’s in de showrooms.
De 5 voor 12 show, zoals Van Kouwen deze opruiming traditioneel
noemt, loopt t/m 31 december. Op
de huidige voorraadauto’s wordt tijdens de show dubbel zoveel voordeel gegeven waardoor de koper
gegarandeerd de beste deal van
Nederland doet. Bovenop de bestaande aanbiedingen wordt nog
eens een inruilpremie van minimaal
1000,- euro weggegeven. Dat Van
Kouwen het groots aanpakt kan iedereen zien die over de A2 rijdt ter
hoogte van het bedrijventerrein Amsterdam Zuidoost. Bij de Kia vestiging staat sinds afgelopen week de
Giant Kia Picanto die voorheen bij

de importeur in Breukelen te vinden
was. Frank Vaneman, directeur van
Van Kouwen, zegt hierover: “Deze Giant Kia Picanto staat symbool
voor het gigantische voordeel in al
onze vestigingen en bij alle merken.
Het geldt dus niet alleen voor de Kia
Picanto die momenteel in de showroom voor slechts 6.995,00 of 199,00
per maand via privé lease, dus dat
willen we graag laten zien.
Maar wat denkt u van meer dan
3.700,00 voordeel op een Opel Corsa, 4.300,00 voordeel op een Alfa Romeo Giulietta of gaat u liever
voor een Kia Sportage met meer
dan 5.000,00 voordeel?!” De Van
Kouwen vestigingen zijn geopend
op alle dagen behalve zondag en
de kerstdagen. U vindt meer informatie over de 5 voor 12 show op
www.vankouwen.nl.

Ballonnenactie bij AH Jos van den Berg

Wie wat bewaart heeft wat!
Regio - Wie wat bewaart heeft wat.
Anneke en Peter Berends en neef
Jaron hadden enkele maanden geleden een minuut winkelen gewonnen bij Albert Heijn Jos van den
Berg, tijdens zijn ballonnenactie.

Wat is er niet prettiger dan die minuut gratis winkelen te innen rond
de feestdagen en dat gebeurde dan
ook. En ze hebben gewinkeld, bij de
kassa bleek het eindbedrag maar
liefst 497,19 euro te zijn.

Oliebollen van Viribus Unitis

Wilnis - Ga nu smullend het jaar uit
met Viribus Unitis. Sinds jaar en dag
bakt de muziekvereniging uit Wilnis op oudjaarsdag oliebollen en
appelbeignets. Viribus Unitis heeft
een tevreden klantenkring die ieder
jaar een stukje groter wordt. Daarom houden zij dit jaar op 31 december weer een oliebollenactie. Geniet
u dit jaar ook mee van deze lekkernij? De opbrengst van deze oliebollenactie zal gebruikt worden voor de
aanschaf van nieuwe instrumenten.
U kunt vanaf nu tot 29 december de
oliebollen (met of zonder krenten)
bestellen voor 7 euro per zak van 10
stuks en 1 euro per appelbeignet. De
oliebollen kunnen thuis worden bezorgd (in Wilnis) of opgehaald worden in de bollenbakkerij. Let wel op,
dit jaar is de oliebollenbakkerij voor
het eerst verplaatst naar het clubgebouw aan de Pieter Joostenlaan 1 in

Wilnis en niet meer aan de Herenweg zoals u altijd gewend was. Losse verkoop vindt plaats in de bollenbakkerij van 7.00 tot 10.00u en in
de bollenkraam in de Dorpsstraat in
Wilnis van 9.00 tot 12.00 uur. Steun
deze Wilnisse vereniging en geef
uw bestelling door per e-mail: oliebollen@viribusunitis.nl of telefonisch op de volgende nummers:
0297-284446, 0297-289174, of 0297285980. Op de website van Viribus
Unitis, www.viribusunitis.nl is meer
informatie te vinden over het bestellen van de oliebollen. Viribus Unitis wil het nieuwe jaar sprankelend
beginnen en organiseert daarom op
zaterdag 18 januari a.s. een nieuwjaarsconcert. U kunt hier bij zijn en
het nieuwe jaar muzikaal begroeten. Het concert wordt gehouden in
dorpscentrum de Willisstee en begint om 20.00 uur. Toegang gratis.

Oliebollen van De Morgenster
Vinkeveen - Na de kerstdagen
wordt het de 10e keer dat de leden
van de Protestantse gemeente ‘De
Morgenster’ met oudjaar oliebollen
bakken. Door de jaren heen is het
een professionele activiteit geworden met een gezellige sfeer rondom
de kerk. Wie wil, kan oliebollen en
appelbeignets bestellen via de website oliebollenvinkeveen, maar bestellen is niet nodig. Dit jaar worden

er opnieuw meer gebakken. Dagelijks worden verse oliebollen en appelbeignets gebakken op zaterdag
28, maandag 30 en dinsdag 31 december. Zo kunt u elke dag lekkere oliebollen eten zonder ze zelf te
hoeven bakken. De verkoop vindt
op alle dagen plaats vanaf het parkeerterrein van winkelcentrum Zuiderwaard en bij de kerk aan de Herenweg 253.
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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.

Vreemde zaak
Vorige
week
maandagavond naar de film geweest in
Amsterdam. Door de lengte van
de film en de lezing vooraf had
ik de laatste bus naar Mijdrecht/
Wilnis gemist. Dus vol goede
moed van Uithoorn Meerwijk te
voet naar huis. Op de Ringdijk
Tweede bedijking werd ik ingehaald door een fietser, welke ik
later weer tegen kwam op het
fietspad langs de Oosterlandweg.
Tot mijn verbazing deed hij telefonisch melding van mijn voettocht aan de politie. Toen ik hem
passeerde hoor ik hem zeggen:
“man in pyjama broek, hij komt

nu langs”. Daarop heb ik hem uitgelegd dat ik de bus had gemist,
wat hij ook in eerdere instantie
van mij had kunnen vernemen.
Er konden echter geen excuses vanaf, hij vluchtte later zelfs
via de weg, omdat hij mij niet
op het fietspad durfde passeren.
Bovenstaande heeft mij behoorlijk geërgerd, blijkbaar ben in je
Mijdrecht verdacht als je geen
standaard spijkerbroek en bijbehorend plastic jack draagt. Het
valt nog mee dat ik niet opgepakt
ben vanwege landloperij.
Martijn Overwater

Afscheid rolstoel/spelletjesbrigade Rode Kruis
Regio – Vorige week hebben de
leerlingen van het VeenLanden College afscheid genomen van hun
stageplek bij Verzorgingstehuis Gerardus Majella. Deze stage was in
het kader van de maatschappelijke stage. Drie maanden lang hebben deze leerlingen stage gelopen
bij de Rolstoel/spelletjesbrigade van
het Rode Kruis. Tijdens een gezellige bijeenkomst van de leerlingen en
de bewoners kregen de leerlingen
een aardigheidje en een certificaat.
De stage was zowel voor de leerlingen die zeer gemotiveerd waren,
als de bewoners een succes. Naast
het wandelen met de bewoners

hebben de leerlingen ook spelletjes met hen gedaan waarbij het
contact maken tussen jong en oud
de doelstelling was. Deze doelstelling is op een prettige en goed manier geslaagd. Ondanks de bezuinigingen die komend jaar de gezondheidszorg en dus ook verzorgingstehuizen zoals Gerardus Majella
zullen treffen, hoopt het Rode Kruis
toch volgend voorjaar een volgende
groep gemotiveerde en actieve leerlingen een stage te kunnen bieden.
Dit met name omdat het van groot
belang is dat jongeren en ouderen
contact met elkaar kunnen hebben
en van elkaar kunnen leren.

Kerst Thamerkerk en De Schutse
Uithoorn - Kerstavond en kerstochtend worden er 4 kerstdiensten georganiseerd. Wat alle diensten gemeen hebben is het kerstverhaal en
veel bekende kerstmuziek. Verder is
er een grote diversiteit aan koren en
muziekinstrumenten. Alle diensten
beginnen met voorzang. De kerstavond in De Schutse is 24 december
om 20.30 uur met als thema: Kerst
voor iedereen! Medewerking verleent het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer onder leiding van Gert
Storm. De kerstnachtdienst is om
21.00 uur in de Thamerkerk. De intieme kerkzaal is de plaats voor een
traditionele en sfeervolle setting,
maar niet gezapig. Muzikaal ondersteund door het Saxofoonkwartet Aalsmeer, met solozang door

de bas Jan Noorlag. Kerstochtend
in de Thamerkerk, om 10.00 uur is
een ‘gewone’ kerstdienst met een
overweging en samenzang. Voor de
feestelijk kerst zorgt hun eigen projectkoor onder leiding van Guusta
Mathlener-Stoll. De kerstochtenddienst in De Schutse van 10.00 uur
is zoals gebruikelijk een dienst met
grote inbreng van kinderen en jongeren. Het verhaal van Kerst wordt
gespeeld, in de vorm van een musical door jongeren, met liedjes door
een kinderkoor van kinderen van de
eigen gemeente. Muzikaal wordt de
dienst opgeluisterd door Tineke Kleijwegt en Astrid van der Wals, trompet. Iedereen van binnen of buiten
de kerkelijke gemeenschap is van
harte welkom.

Wilnis dorp
op de maandag dicht
Wilnis - Afgelopen week ontving
onze redactie het volgende bericht van vijf Wilnisse ondernemers uit Wilnis dorp:
“Omdat er steeds minder winkels
op maandag open zijn in Wilnis Dorp wordt het voor de overgebleven winkels steeds lastiger
om de deur open te houden op
maandag. Daarom hebben wij
dan ook besloten om voorlopig

vanaf 1 januari 2014 op maandag
dicht te gaan.
Wij hopen op uw begrip en zullen ons op de andere dagen
nog meer gaan inzetten om al
uw wensen als klant te verwezenlijken.” Was getekend: Pizzeria Lounge Café Delicious Wilnis, Pizzeria Donnie, Slager Gelderblom, Bakker Tersteeg en Het
Fruitpaleis
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Actie

VeenLanden
College:
Spetterend succes!
De Serious Request actie van het VeenLanden College was een
groot succes. Met behulp van alle leerlingen, docenten, ouders,
sponsors en het regionale bedrijfsleven is het een onvergetelijk
evenement geworden met een prachtige opbrengst voor Serious
Request 2013 van € 64.000,00.
24 uur lang hebben de bovenbouwleerlingen en docenten op
beide locaties gesport, andere docenten gaven lezingen voor de
ouders en ook ging er een groep gesponsorde docenten om half
5
’s morgens op de fiets naar Leeuwarden om samen met de leerlingen de cheque te overhandigen aan de dj’s in het Glazen Huis.
Eén docent heeft zelfs 188 Turkse pizza’s gebakken voor het doel.
Er waren grote en kleine acties door leerlingen en docenten, allemaal heeft het bijgedragen aan een gevoel van verbondenheid dat tijdens de hele actie aanwezig was.
De onderbouw had een flessenactie en zij vormden een lange
levende rij naar de Albert Heijn om de flessen door te geven en
in te leveren. 3FM was een groot gedeelte van de dag aanwezig
met DJ Annemieke en zij nam het op tegen de rector in een partijtje sumoworstelen.
’s Avonds hadden de onderbouwleerlingen tot 23.00 uur een
schoolfeest en het duurde niet lang of de onderbouw en de sportende bovenbouw gingen helemaal los op de klanken van de
muziek.
RTV de Ronde Venen in Mijdrecht en Yes, Weekend! in Vinkeveen
waren 24 uur aanwezig om verslag te doen van het evenement.
Kortom, het VeenLanden College kan terugkijken op een in alle
opzichten geslaagde actie, waar ze trots op kunnen zijn. Na een
ontbijt in de vroege morgen van vrijdag 20 december ging iedereen moe, maar voldaan naar huis.
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Winnaars Samen voor
Duurzaam-prijs 2013 bekend
De Ronde Venen - Basisschool
Willespoort, de gebruikers van wijkgebouw Present (basisschool De
Fontein, bso De Klimboom en peuterspeelzaal Dribbel), Zonnig Baambrugge en Duurzaam Baambrugge hebben de Samen voor Duurzaam-prijs 2013 gewonnen. Dinsdag 17 december 2013 ontvingen
de prijswinnaars ieder een cheque
ter waarde van 2.500,- euro.
De jury was het er unaniem over
eens dat het plan van de basisschool PCBS De Fontein & gebouwgenoten van Present één van de vier
prijzen verdienden. Zij willen zon-

nepanelen plaatsen en een fundraising en een projectweek voor jong
en oud over duurzaamheid organiseren (als start van een doorlopende leerlijn). Het plan is breed ingestoken en er wordt samengewerkt
aan een duidelijke duurzame missie.
De combinatie van de wijze van samenwerking en educatie spreekt de
jury aan.
Ook OBS Willespoort is één van de
prijswinnaars. Met het zonne-energieproject en de plaatsing van een
elektrische laadpaal wil deze school
zich op bijzondere wijze ontwikkelen in het kader van duurzaamheid.

Zonnig Baambrugge heeft een creatief plan ontwikkeld waarmee zij op
het Dorpshuis in Baambrugge zonnepanelen gaat plaatsen. Inwoners
richten zich op het opwekken van
duurzame energie en het duurzaam
ontwikkelen van hun leefomgeving.
Dit plan kan volgens de jury een
goede stimulans betekenen voor het
plaatsen van zonnepanelen op andere daken.
Al deze plannen zorgen ervoor dat
inwoners elkaar op wijkniveau inspireren in duurzaamheid. Alle plannen worden uiterlijk in 2016 uitgevoerd.

Van links naar rechts: De juryleden Sjoukje Endstra en Jan Janmaat en de prijswinnaars José Loermans (coördinator
peuterspeelzalen van de Stichting Speel Wijs), Annemarie Lange (directeur De Fontein), Minse de Bos Kuil (Duurzaam
Baambrugge), Marjancke de Cock en Jooske van de Graaf (Zonnig Baambrugge), wethouder Kees Schouten (Duurzaamheid) en Jos van der Jagt (directeur Willespoort)

Instuif voor kinderen van 4 t/m 12 jaar bij KDO
De Kwakel - Het wordt al weer de
derde editie van De Instuif bij Sporthal KDO op de laatste vrijdag van
de kerstvakantie en What’s Up in
Uithoorn is er helemaal klaar voor!
Dit jaar wordt wederom de sporthal
van top tot teen omgebouwd tot een
sportieve en culturele plaats voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
In de kleine gymzaal staat DE attractie van het jaar 2014: de Egames! Schaats zo snel mogelijk het
parcours dat je op een groot scherm

ziet, dans met 8 kinderen tegelijk op
dansmatten en race op de fiets zo
snel mogelijk naar de finish!
Op de eerste verdieping, in de kantine, zijn de culturele activiteiten
te vinden. Van zingen tot dansen,
van tattoos laten zetten tot vriendschapsarmbandjes maken, van
vlechten tot knutselen. Alles is er te
vinden.
De grote gymzaal is in twee delen
gesplitst. 1/3 van de zaal is voor
de kinderen van 4/5/6 jaar. Ouders

kunnen aan de kant zitten en zien
hoe de kinderen genieten van de
Kids Play Jungle, een kruip/klauterparcours, schommelen en meer.
2/3 van de zaal is voor de kinderen
van 6 t/m 12 jaar. Zij kunnen genieten van de Panna KO, taekwon-do,
tennis, atletiek en ga maar door. Er
is genoeg te doen! Ouders kunnen
vanaf de tribune toekijken.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door: sporthal KDO, BSO
Jump Inn, KDO D.A.G., TC Qui Vive,

Chung do Kwan, AKU, Xing, Jafrem
Verhuur en Goudreinet.
Dus, kom jij tussen 12.00 en 15.00
uur langs? Binnensportschoenen
zijn verplicht.
De Instuif vindt plaats in Sporthal
KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel
op vrijdag 3 januari 2014 van 12.00
tot 15.00 uur (deur open vanaf 11.45
uur) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kosten bedragen 3 euro per kind
(inclusief 1x limonade en fruit).

Kerstdrive bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Gedeeld, een rode en
een groene lijn, men bleef wel in
dezelfde lijn spelen op de kerstdrive bij Bridgeclub ABC aan de
Arthur van Schendelaan in Uithoorn. Er werd aan 7 tafels gespeeld, zowel in de groene als rode lijn.
Nadat er een ronde gespeeld
was, werden de kaarten opnieuw

geschud en moest men weer een
kaart trekken en naar de aangewezen tafel gaan. Dat heeft het
voordeel dat men steeds met
een andere partner speelt, wat
de saamhorigheid in de club verhoogt.
De uitslagen van de wedstrijden
moest men noteren op een speciaal formulier die op het eind van

alle speelrondes werd ingeleverd.
De wedstrijdbegeleiding had van
te voren de plaatsen aangewezen
waarop een prijs zou vallen.
Er waren weer 14 prachtige prijzen beschikbaar, uitgezocht door
de onvolprezen secretaresse van
ABC Corry Snel. Vooral het samenspel tussen de secretaresse
en de wedstrijdbegeleiding viel

op. De namen werden opgelezen
met de behaalde positieve of negatieve scores en dan riep de secretaresse: ‘en die heeft een prijs’.
Na het bridgen werd er
LUNCH uitgedeeld, weer
woord dat met hoofdletters
schreven mag worden, in
woord fantastisch.

een
een
geéén

Bridgers van De Legmeer
sluiten het jaar goed af
Uithoorn - Nog even het jaar goed
afsluiten bij Bridgeclub De Legmeer
als een prelude voor een goed begin
in 2014. De gelegenheid voor de degradanten om te bewijzen dat ze het
toch echt wel kunnen!
Nel & Adriaan Koeleman en Sonja & Hans Selman grepen in de Blijn deze kans met respectievelijk
een eerste en tweede plaats met
69,94 en 54,76%. Ook Marijke en
Ger van Praag spoelden zo de nare
smaak weg, weliswaar als vijfde met
52,68%, maar van de in totaal zestien is dat best goed. Floor & Theo
Janssen en Tini Geling & Jo Wevers wurmden zich als vaste B spelers hier knap tussen op de derde en
vierde positie met 53,87 en 52,98%.
Ook in de C-lijn een paar dat zo de
aandacht wilde trekken. Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman gooiden alle remmen los en
stegen naar de voor hen zo langzamerhand ongekende hoogte van
66,32%. Gerda van Liemt liet zich
deze avond bijstaan door Greet
Bakker van de BVU collega’s en de
dames begrepen elkaar uitstekend
hetgeen resulteerde in een tweede
plek met 60,42%. Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers volgden op drie

met 57,99%, voor Marjan & Jan Wille en Maria Baas & Klaas Verrips die
op 54,51 en 50% precies uitkwamen.
In de A-lijn trokken Lijnie Timmer &
Rita Vromen hun opgaande lijn keurig door en werden met 57,99% eerste. Joop van Delft & Frans Kaandorp bevestigden met hun tweede plaats van 55,56% nog maar
eens dat ze niet voor niets de eerste parencompetitie hebben gewonnen. André van Herel & Cora de
Vroom, Wim Slijkoord & Francis Terra en Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter completeerden met 54,17%
en tweemaal 53,82% de gevestigde orde in het topsegment. Er was
één dissonant, maar de ongeschreven bridgewet van de Legmeer verbiedt het noemen van namen onder
de 45%, dus raden maar!
Woensdag 8 januari gaat de competitie weer van start en een goed
voornemen voor het nieuwe jaar
kan het bridgen in clubverband zijn.
Bridge Club De Legmeer speelt op
de woensdagavond vanaf 19.45 uur
in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl of
per telefoon 0297 567458.
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Tekort aan mensen bij brandweer Uithoorn
Uithoorn - Traditiegetrouw organiseert de Vrijwillige Brandweer Uithoorn elk jaar haar Korpsavond in
de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Een avond met een feestelijk tintje waar – voor zover mogelijk – alle leden en ‘oud-leden’ van
de brandweer aanwezig zijn. Dit jaar
was dat op woensdag 18 december.
Tijdens die avond wordt teruggekeken op wat er het afgelopen jaar
zoal is gebeurd waarbij de brandweer betrokken was. Tevens worden plannen en verwachtingen uitgesproken voor het komende jaar.
Verder worden behaalde certificaten, diploma’s en oorkonden aan
de verschillende brandweermannen
en –vrouwen uitgereikt. De avond
vindt plaats in een informele sfeer.
Ook deze Korpsavond was burgemeester Dagmar Oudshoorn als gebruikelijk van de partij. Zij gaf wederom blijk van een plezierige en
vaak humoristische betrokkenheid
bij deze avond. Helemaal bij de uitreiking van de verschillende diploma’s en certificaten aan de (vrijwillige) leden van dit sterk gemotiveerde brandweerkorps. Met een aantal daarvan ging zij graag op de foto.
Vrijwilligers gevraagd
Op de avond werden er zes oorkonden uitgereikt, te weten aan
Peter Bos, Jan Klijn en Hans Meijer wegens hun 25 jarenlange inzet als vrijwilliger. Verder werd afscheid genomen van Martin Rutten, Edwin Gortemulder en Norbert
Kuijf, bevelvoerder die een en ander niet langer meer kon combineren met zijn hoofdwerkgever en de
motivatie ontbrak daardoor. Verder

heeft ook brandwacht Ruben Basjes
het korps verlaten. Ruben heeft een
andere werkkring gevonden buiten
Uithoorn. Hij woonde ook al niet in
Uithoorn en dan heeft het geen zin
meer om nog langer bij het korps
te blijven. Rens Theijssen is brandweerchauffeur geworden en heeft
daarvoor een diploma ontvangen.
Mark Burggraaf heeft zijn chauffeur/pompbediener-diploma binnengesleept. De laatste twee onderdelen moet hij nog doen en dan
is ook hij klaar om als chauffeur ingezet te gaan worden. Er is één bevordering gevierd. Jeroen Ekelschot
is van aspirant brandwacht naar
manschap bevorderd. Daar hoort de
rang Brandwacht 1e klasse bij. Ellen Wormgoor heeft een certificaat
ontvangen als Leerwerkplek Begeleider. Dat is een certificaat voor iemand die een nieuwe cursist begeleidt en helpt. Graag had men bij de
brandweer een aantal nieuwe vrijwilligers zien instromen. Dat bleef
beperkt tot een, te weten Bartosz
Blaszyk die een aanstelling kreeg.
Wellicht komt daar nog iemand bij.
Helaas een magere oogst, want er
vertrokken meer mensen dan erbij
komen. Als dat zo doorgaat wreekt
zich dat op den duur. Het korps zit
dus dringend verlegen om vrijwilligers. Korps Uithoorn heeft tot 18 december 243 officiële meldingen verwerkt. Al met al was het een druk
jaar voor de vrijwilligers.
Andere organisatiestructuur
Kazernemanager Nico Theuns gaf
aan dat hij voor de laatste keer tijdens een korpsavond in die functie optrad. “Dit jaar stond al in het

teken van een wijziging bij de operationele dienst van de brandweer.
Vanaf 1 januari aanstaande zet dit
door en zijn er ook geen kazernemanagers meer in het korps. Deze
functies zijn vervallen. Daarvoor in
de plaats zijn clustermanagers gekomen die ieder drie kazernes aansturen. Uithoorn valt straks onder
het cluster Zuidflank (daaronder
vallen Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn). Voor die functie vervult collega Wilfred van Randwijk, nu nog
kazernemanager bij de brandweer
in Aalsmeer, straks de functie van
clustermanager. In de praktijk betekent dat er dus zo’n twaalf collega’s
inclusief mijzelf vanaf januari boventallig worden verklaard,” aldus
Theuns. “De structuur van de organisatie wordt anders vormgegeven
en aangestuurd. De kazerne van
Uithoorn zou 42 brandweermensen
in dienst moeten hebben maar heeft
er slecht 29. Hierdoor wordt de druk
op de overgebleven brandweermensen in feite te hoog. Om deze druk
deels weg te nemen komen er twee
personen bij. Burgemeester Oudshoorn heeft zich daar hard voor gemaakt en de gemeenteraad heeft
ermee ingestemd. Daar zijn we heel
blij mee en dankbaar voor. Dat betekent dat vanaf begin januari er twee
personen extra zijn om de uitrukken
beter het hoofd te kunnen bieden.”
Theuns zelf zal tijdelijk een van de
twee personen zijn. Daarna wordt er
een onderzoek gestart om te komen
tot een definitieve oplossing voor de
kazerne Uithoorn.
Pilot
Ook gaat er in 2014 een pilot star-

ten met een zogeheten Snel Inzetbaar Voertuig (SIV). Dit is een voertuig waarmee de brandweer met
twee personen heel snel kan uitrukken om kleine incidenten het hoofd
te bieden. Daarmee probeert men
een snellere uitruktijd te realiseren. In Nederland zijn al op meerdere plaatsen dergelijke voertuigen
ingezet. In de praktijk blijkt dat men
met twee mensen ongeveer 75 à 80
procent van de huidige uitrukken
kan oplossen.
De kazerne van Uithoorn gaat mee-

doen aan een pilot met zo’n voertuig. Ook dit gaat het nodige aan
veranderingen met zich meebrengen. Kortom, ook 2014 wordt een
druk en heftig jaar voor de vrijwilligers van het Uithoornse brandweerkorps.
Sinds 2009 maakt het brandweerkorps van Uithoorn deel uit van het
regionale samenwerkingsverband
Amsterdam-Amstelland,
waartoe behoren de brandweerkorpsen van Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en

Ouder-Amstel. Het korps bestaat
uit in totaal 900 personen, waarvan ongeveer 280 leden van de Vrijwillige Brandweer. Men treedt effectief op bij branden, ongelukken
en andere calamiteiten. Het korps
is eveneens voorbereid op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Tevens ontpopt de brandweer
zich ook steeds meer als de reddende engel in gevallen waarbij reanimerend met een AED moet worden
opgetreden.

Aquaduct in de N201
wordt later opgeleverd
Amstelhoek - Het aquaduct in de N201 nadert in rasse schreden zijn voltooiing. De
aansluiting van de beide weggedeelten in de
N201 bij Uithoorn en aan de Rondeveense
kant zijn eveneens gerealiseerd. Toch zal het
nog even duren voordat dit laatste stuk in
de provinciale weg N201 wordt opgeleverd
en in gebruik kan worden genomen. Dat is
een streep door de rekening van de uitvoerders van het Masterplan N201+, want eerder was het plan om de oplevering in januari
2014 te laten plaatsvinden. Dat zou mooi geweest zijn voor o.a. de inwoners van De Ronde Venen. Die snakken er zo langzamerhand
naar om via de nieuwe N201 zonder alle verkeerslichten en opstoppingen in Uithoorn en
Aalsmeer vlot richting Schiphol, de A9 en de
A4 te kunnen doorrijden en terug. Sinds 15
december is de N201 opengesteld voor het
verkeer vanaf de A4 tot aan Uithoorn. Maar
weggebruikers die via de N201 verder willen richting De Ronde Venen en naar de A2
of omgekeerd moeten nog even drie maan-

den, zo niet langer, wachten. Ze zijn veroordeeld tot het omrijden door Uithoorn, voor
zover dat mogelijk is. Want ook daar is ook
nog een en ander op de schop en dat is voor
veel weggebruikers heel frustrerend.
Extra werk
Onlangs werd door wethouder Maarten Levenbach (PvdA, Verkeer en Vervoer) bekendgemaakt dat de oplevering van het aquaduct
vertraagd is tot wat nu 1 april (geen grap)
wordt genoemd. Reden is dat ter hoogte van
de Middenweg aan de Uithoornse kant het
toegepaste funderingsmateriaal in de toeen afrit naar het aquaduct bij controle niet
aan de gestelde eisen bleek te voldoen. Dit
moet in zijn geheel worden vervangen en dat
kost drie maanden (extra) werk. Dan is het
nog de vraag of er achter elkaar kan worden doorgewerkt want mocht de winter
plotsklaps invallen met heftige vorstperioden, kan het nog wel eens langer gaan duren. Met de betreffende aannemer is men in

overleg getreden hoe het kan dat de fundering niet aan de eisen voldoet en op welke
manier dit kan worden opgelost. Daarnaast
geeft een woordvoerster van het Projectbureau N201 aan dat alle camera-, brandbestrijdings- en alarsystemen in het aquaduct
ook nog een testperiode moeten ondergaan.
Dat kost eveneens de nodige tijd. Kortom, al
zou de fundering van de weg in orde zijn geweest, zou het dus de vraag zijn geweest of
het aquaduct komende maand überhaupt al
had kunnen worden opgeleverd.
Om u te informeren hoever men op dit ogenblik met de afbouw gevorderd is, hebben wij
enkele foto’s geplaatst waarop u kunt zien
dat het aquaduct en de aansluitingen van de
N201 vanaf de Uithoornse kant en de zijde
van De Ronde Venen op details na gereed
zijn. Met dank aan het Projectbureau N201+
en aannemerscombinatie KWS, van Hattem
en Blankevoort voor de verleende medewerking.
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Voedselbank Uithoorn-De Kwakel van start gegaan
sluisd naar de intake afdeling die
dan contact met de aanvrager op
gaat nemen.
Vervolgens wordt er een afspraak
gemaakt voor een intakegesprek
in het PKN kerkgebouw De Schutse. Hierin wordt via de richtlijnen
van Voedselbanken Nederland nagegaan of de cliënt in aanmerking
komt voor een voedselpakket. Na 3
maanden volgt een hertintakegesprek.
Administratie en bestelling
De administratie zorgt voor de verdere administratieve verwerking,
maakt een voedselbankpas Uithoorn-De Kwakel aan, maakt een
uitnodiging voor het ophalen van het
eerste voedselpakket en informeert
de uitgifte. De uitgifte maakt een bestellijst voor de benodigde pakketten en stuurt deze naar Voedselbank
Haarlemmermeer.

Regio - Medio november is Voedselbank Uithoorn-De Kwakel van
start gegaan met de wekelijkse uitgifte. De eerste keer waren dit 12
voedselpakketten waarvan 32 personen gebruik konden maken.
Een maand later zijn dit 17 voedsel-

pakketten waar 46 personen gebruik
van maken. Men kan in beginsel een
voedselpakket ontvangen voor de
periode van 3 maanden.
Nieuwe aanmeldingen
Vanaf de start zijn er nieuwe aanmeldingen binnengekomen via

de gemeente Uithoorn, Amstelring, Ons Tweede Thuis, Vita Welzijn en advies en door cliënten zelf.
Alle nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan via de website.
www.voedselbankuithoorn.nl
Via de tab [voedselpakket aanvragen] wordt de aanvraag doorge-

Samenwerkende voedselbanken
in provincie Noord-Holland
Voedselbank Haarlemmermeer is
op dit moment de regionale opslagplaats en distributiecentrum voor
Uithoorn-De Kwakel, Aalsmeer en
de Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer ontvangt de basisvoedselpakketten (ca. 10 artikelen/pakket) van de regio voedselbank Noord-Holland die in Amsterdam gevestigd is. Haarlemmermeer
vult de basispakketten aan met voedingsartikelen die met lokale acties
zijn opgehaald tot ca. 17-20 artikelen. Dit dient allemaal te gebeuren
volgens de richtlijnen van de Voedsel- en warenwet.

Vervoer en uitgifte
De chauffeurs van de voedselbank
van Uithoorn en De Kwakel brengen
met een bus van Röling Koelinstallatie de voedselpakketten naar het
kerkgebouw De Burght van de R.K.
parochie Emmaüs. Hier wordt de uitgifte verzorgd.
Sponsors en Donateurs
De Rotary heeft Voedselbank Uithoorn-De Kwakel met raad, daad en
financiële middelen geholpen. Zonder hen zouden ze geen akte van
oprichting, KvK nummer, startkapitaal en goede contacten hebben.
Na de start zijn uit alle hoeken en
gaten van de Uithoornse – en Kwakelse samenleving warme hulpacties, donaties, giften en steunbetuigingen geweest van bijvoorbeeld de
Kwakelse Veiling, Gezondheidscentrum De Waterlinie, AH Jos van den
Berg, C1000, Securitas, Gert Stronkhorst keurslager, Röling koelinstallaties, Connexion, Soroptimisten, anonieme bedrijven en de R.-K. parochie Emmaüs en PKN kerk.
Ook persoonlijke acties zoals twee
dozen met zakken chips, donatie
van Kerstpakket, 20 bevroren verpakte ganzenborsten en 5 tassen
Sint cadeautjes.
Hier moet iedereen wel een zeer
goed gevoel van krijgen.
Actieplan van de
Uithoornse en Kwakelse
woongemeenschap in 2014?
Uit bovenstaande mag blijken dat
er in de Uithoornse woongemeenschap compassie en empathie is
met de mensen die het (tijdelijk)

minder getroffen hebben.
Van Regio voedselbanken NoordHolland en Haarlemmermeer heeft
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
alle medewerking gekregen om op
te starten door het beschikbaar stellen van voedselpakketten. Hier mag
de Uithoornse woongemeenschap
in 2014 gebruik van blijven maken
waar de voedselbank weer heel blij
mee is! Voedselbank Uithoorn-De
Kwakel wil hier daarom wel wat tegenover gaan stellen.
Er is met een aantal supermarkten
een kort verkennend gesprek geweest over de eventuele mogelijkheden tot supermarktacties in 2014.
Over het algemeen waren hierbij positieve reacties te horen. Kortom, het
bestuur gaat een organisatie binnen
de voedselbank opstarten waarmee
ze hier invulling aan kunnen gaan
geven. Iedereen die zich hiervoor wil
inzetten mag zich via de e-mail aanmelden bij het bestuur.
Opslagmogelijkheden.
Op dit moment wordt alles wat wordt
aangeboden opgeslagen bij de vrijwilligers thuis. Maar uit bovenstaande mag blijken dat voor deze goede acties een opslagruimte gezocht
moet worden waarin de voedingsartikelen (tijdelijk) opgeslagen kunnen
worden. Er is op dit moment wel een
koeling tot hun beschikking maar
daar gaan alleen voedingsartikelen
in waarvoor koeling noodzakelijk is.
Voor alle overige artikelen zoekt de
voedselbank Uithoorn-De Kwakel
een opslagruimte waarin dit mogelijk is. Wie kan hen helpen? bestuur@voedselbankuithoorn.nl

Soroptimisten heel blij met de
opbrengst voor de voedselbank
Regio - Afgelopen zondag was het
dan zover. De Soroptimistenclub
Uithoorn/De Ronde Venen stond op
de Kerstmarkt met vele zelfgemaakte, kerst gerelateerde artikelen. Alle artikelen konden tegen zeer gereduceerde prijzen aangeboden worden aangezien de soroptimistenclub
vele sponsoren had, te weten Bi-

ri, Randstad Uitzendbureau, PA van
Rooyen, maar ook individuele personen, die de heerlijkste jams gemaakt
hebben.
Het was een drukte van belang. De
hele dag werd de stand drukbezocht. Het was een zeer goed georganiseerde markt, met een goed,
muzikaal programma.

Dit keer had de Soroptimistenclub
gekozen voor de Voedselbank en
het was een feit dat vele bezoekers
alleen daarom al een aardigheidje
wilden kopen. Nogmaals dank aan
alle goede gevers. De soroptimistenclub is ervan overtuigd dat zij met
het bedrag van 850,- vele gezinnen
weer blij hebben kunnen maken.

Volgende generatie achter
de toonbank bij Versteeg
Mijdrecht - Met ingang van 10 januari aanstaande zet Ellen Versteeg samen met haar partner Jeroen de groenten- en fruitzaak van
haar ouders Frans en Nel Versteeg
aan Bozenhoven voort. Frans en Nel
houden het na meer dan 43 jaar(!)
voor gezien. Zij begonnen ooit in
de groentezaak die de vader van
Frans voor hem van Toon Bon had
gekocht. De winkel stond ooit op
de plaats waar nu slager Bader is
gevestigd. Frans was toen 17 jaar
oud. In de jaren daarna groeide de
groentezaak als kool. Dat kreeg zijn
vervolg toen in de jaren tachtig van
de vorige eeuw op die plaats het
winkelcentrum met AH (nu de Hema) en de Passage waren gebouwd
en waarin de huidige groentezaak
ook een plaats kreeg.
Na zo’n lange tijd vonden Frans en
Nel het stilaan tijd worden om de
zaken over te dragen. “We zijn nu
nog goed van lijf en leden en hebben plannen om leuke dingen te
gaan doen”, laat Nel weten. “Onze
dochter Ellen staat al jaren bij ons
in de zaak en ook Jeroen komt nu
het team versterken. Wij hebben altijd met plezier in de zaak gewerkt
om onze klanten zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Tevens zijn we altijd heel creatief en innovatief met
producten geweest en hebben gestreefd naar de beste kwaliteit. Dat

heeft onder andere geleid tot een
flinke verbreding van het aanbod
en beantwoording aan de vraag van
onze klanten.”
Versteeg Culinair!
En dat blijft zo, sterker nog, het aanbod wordt verder uitgebreid. Ellen
en Jeroen hebben daar zo hun eigen ideeën al voor uitgewerkt. “Begin januari sluiten we de winkel anderhalve week, want die gaan we
enigszins verbouwen en aanpassen
aan de huidige tijd. Het huidige assortiment blijft zo, maar wordt uitgebreid met nog meer complete maaltijden. Die worden in eigen beheer
bereid. Er komt daarvoor een open
keuken aan de achterkant, maar
ook ruimte voor het presenteren van
delicatessen en diverse heerlijke
wijnen. De winkel komt er dus anders uit te zien”, legt een enthousiaste Jeroen uit. Hij zal voor veel inwoners van Mijdrecht en omgeving
geen onbekende zijn want hij heeft
jaren bij Rendez-Vous op het Raadhuisplein gewerkt. Samen met Ellen
gaat vormt hij een duo met nu een
eigen zaak. De heropening staat gepland op vrijdag 10 januari onder de
naam Versteeg Culinair! Dat gaat
gepaard met een paar leuke openingsacties.
“Versteeg Culinair wordt een winkel waar je behalve de alledaagse

gezonde maaltijd eveneens terecht
kan voor een lekkere kaasplank en
mooie wijnen. Natuurlijk ook voor
een breed aanbod aan diverse soorten groenten en fruit en aanverwante producten”, laat Ellen weten. “Wij
zijn gespecialiseerd in het dagelijks
bereiden van bijvoorbeeld overheerlijke kant-en-klare maaltijden, soepen, salades, pasta’s en tappas. Het
aanbod wisselt regelmatig, dus is
elke dag weer een feestje voor de
klant. Alles wordt in eigen keuken
bereid zonder toegevoegde smaaken conserveringsmiddelen. Kortom,
pure eerlijke smaken en alles op
verantwoorde wijze gemaakt! Wat je
ziet is ook wat je krijgt. En gezond,
want daar letten we op.” Behalve
het brede culinaire aanbod verzorgt
Versteeg Culinair ook mooi opgemaakte fruitmanden voor allerlei gelegenheden, zoals bij ziekte, jubilea,
verjaardagen en dergelijke.
Versteeg Culinair blijft op dezelfde
locatie haar assortiment aanbieden:
op Bozenhoven naast de HEMA.
Wilt u kennismaken met de ‘nieuwe winkel’ en het uitgebreide(re)
aanbod? Dan moet u nog heel
even geduld hebben. Na 10 januari 2014 bent u van harte welkom!
Vóór die tijd kunt u zoals gewoonlijk nog steeds terecht bij Versteeg.
Dan kunt u meteen Frans en Nel
een handje geven…

Medicijnen-uitgifteautomaat in Wilnis
Wilnis - Waar ‘de zorg’ overal in Nederland een stap terug doet in service- en dienstverlening, gaat die in
Wilnis de goede kant op. Twee apotheken, een uit Vinkeveen en de ander uit Mijdrecht, gaan hun dienstverlening juist uitbreiden.
Er komt een servicepunt in het oude dorp van de ene apotheek en
een andere zorgt voor een uitgifteautomaat bij supermarkt C1000
in Wilnis. De zorg voor deze laatste wordt verleend door Majorapotheken uit Mijdrecht met vestigingen op de Hoofdweg en in het Hof-

land Medisch Centrum. Die doet dat
als tegemoetkoming voor de sluiting
van haar apotheek Veldzijde in de
Dorpsstraat.
Op maandag 30 december wordt de
uitgifteautomaat binnen bij de super
door een van de wethouders van de
gemeente officieel in gebruik gesteld. Vanaf dat moment is het mogelijk dat klanten van Majorapotheken hun medicijnen hier kunnen afhalen. Inwoners van Wilnis hoeven
dan niet meer apart naar de apotheek in Mijdrecht. Zodra de bestelling van de medicijnen in de auto-

maat zijn geplaatst, ontvangt men
daarover een sms of een e-mailbericht met een bepaalde code. Daarmee, plus het intoetsen van de geboortedatum en maand, kan men de
automaat zelf bedienen en de medicijnen eruit nemen. Dat kan tijdens
de winkelopeningstijden van 8.00 tot
21.00 uur. Wie van deze service gebruik wil maken moet dat doen door
het invullen van een formulier dat
verkrijgbaar is bij de beide Majorapotheken in Mijdrecht, maar ook bij
de supermarkt op de Molmlaan. Het
is ook te downloaden via de website
www.majorapotheken.nl.

Julianaschool helpt voedselbank
Regio - Van donderdag 12 tot donderdag 19 december jl. heeft de Julianaschool Wilnis producten ingezameld voor de Voedselbank
De Ronde Venen. In de hal van de
school was een hoek ingericht waar
ouders en kinderen meegebrachte spullen konden inleveren. Er werden houdbare levensmiddelen ingezameld maar ook leuke artikelen
voor de kerst.
De inbreng van ouders en kinderen was overweldigend. Daarom
was de hulp nodig van de leerlingen
van groep 8, om één en ander in te
pakken en overzichtelijk te houden.
Donderdag brachten enkele ouders
de ingezamelde producten bij de
Voedselbank.
Er kwamen veel enthousiaste reacties van ouders en kinderen. Het is
goed om te zien hoe je met elkaar
iets kunt betekenen voor een ander.
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Goede prestaties bij
Judoschool Blaauw

Tussendoortje bij
bridgeclub ABC

Wilnis – Bij een leuk judotoernooi
voor geboortejaren tussen 2001 en
2007 deden judoka’s van 18 verschillende clubs mee. Judoschool
Blaauw had voor dit toernooi 12
deelnemers ingeschreven voor dit
toernooi. Sommige poules waren
heel spannend. Sven Kas deed het
goed in zijn poule. Nadat zijn wedstrijden waren geweest stond hij op
een gedeelde eerste plaats. Omdat
Sven minder judopunten had gehaald werd hij tweede in zijn poule.
Ook Dylan Koeleman was goed op
dreef in zijn poule. Ondanks dat hij
de kleinste was maakte hij mooie

Mijdrecht - Er werd deze week aan
13 tafels gebridged, 7 in de A-lijn en
6 in de B-lijn.

overnames en heupworpen. Ook
Dylan werd tweede in zijn poule.
Aan het einde van de wedstrijddag
had Judoschool Blaauw 3 tweede
plaatsen en 3 derde plaats gewonnen. De volgende deelnemers van
Judoschool Blaauw werden tweede: Dylan koeleman, Kim Mulder
en Sven Kas. De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden derde: Kevin Schonhage , Luuk
Haarman en Tijn Haarman. Alle overige deelnemers hebben zeer goed
hun best gedaan en mochten bij de
prijsuitreiking een medaille in ontvangst nemen.

Mark Visser zet Amstelheren
in op stevige derde plaats
Regio - In een laatste wedstrijd
voor de winterstop hebben de heren
van de Amstel zich op een veilige 3e
plaats gespeeld tegen het Amsterdamse het Y.

Monsterscore voor CSW ME2
Wilnis - De meisjes van CSW ME2
hebben de 1e helft van het seizoen
goed afgesloten met een monsterscore van maar liefst 20-1 tegen
Amstelveen ME1. Op voorhand was
al duidelijk dat het een overwinning
zou worden aangezien Amstelveen
onder aan de streep staat, maar
dat het zo’n onafgebroken eenrichtingsverkeer zou worden was niet
verwacht. De meisjes openden vanaf de aftrap direct de aanval en de
voorhoede met Dewi , Rosemarijn
en Romy Hovius wist al snel het net
te vinden en binnen tien minuten
stond er een 5-0 voorsprong voor
CSW op het scorebord. Keepster
Danique en de verdedigsters Sophie en Romy Bauhaus hadden weinig tot niets te doen en begonnen
zich zodanig te vervelen dat ook zij
de verleiding niet konden weerstaan
om zich met het front te bemoeien.
Er werd flink op goal geschoten en
daardoor werd er een ruststand be-

reikt van 9-0. In de rust werd afgesproken om de bal nog beter naar
elkaar over te spelen en zo kon het
middenveld met Luna, Nadine, JoLin het speelveld prima verdelen.
Vanuit respect werd toch ook de
tegenstander nog een doelpunt gegund. Inmiddels was iedereen de
tel kwijtgeraakt maar scheidsrechter Jimboy hield het scoreverloop
nauwkeurig bij. Het werd uiteindelijk een 20-1 overwinning, goed voor
het doelsaldo.
Na afloop werden ook de penaltys
keurig ingeschoten. De meiden van
CSW ME2 staan nu op een keurige 4e plaats in de competitie en
gaan verdiend de winterstop in. Leider Wim en Peter, de trainer Marco
en sponsor autobedrijf van Bemmelen wensen alle speelsters en supporters hele fijne feestdagen toe en
zien met frisse moed weer uit naar
een nieuwe seizoenshelft.
Foto: sportinbeeld.com

Het verschil met de nummer twee
is 1 wedstrijd minder en kan na de
winterstop bij winst resulteren in
een 2e positie. Afgelopen weekend
thuis werd een wedstrijd die de eerste periode op een schrale 0-2 achterstand uitliep, hoewel het team
zich netjes aan de opdracht, rust
nemen om een aanval op te zetten,
hield. Hoewel het team daarmee
meer balbezittijd had en meer op de
helft van de tegenstander vertoefde,
werd een tweetal keren de contraaanval door onoplettendheid knap
door het Y benut. Na een eerste
pauze met daarin het accent gelegd
op de opvang van contra-aanvallen,
waren het achtereenvolgens Coen
van Haaster met een zeer uitgelezen
lobbal over de keeper en Bram Degens en de derde ook door Coen om
de stand naar een voordeelstand te
brengen. Met name de 2e treffer,
van jeugdspeler Bram, was na een

herhaalde dreigaanval van de vleugel bij een manmeerspel een goed
en eervol afgeronde aanval, waarmee de klasse in het team werd bevestigd. Solide spelend werd aanvankelijk in de derde periode weer
iets te onstuimig aangevallen en
verloor het team haar rust in het
spel. Via een gelijkspel 3-3 halfweg
deze periode, werd het met een fabuleuze soloactie van Mark Visser
4-3 en bezegelde Stefan Bramsen
op de midvoorpositie, na een uitsluiting van het Y en een snel aangespeelde bal van Mark Visser met de
5-3 het lot van het Y. De laatste periode werd op safe gespeeld. Goed en
rustig samenspel zonder geforceerd
aanvallen bracht de rust van spelen gaanderweg de laatste periode
en het zicht op een gewonnen partij.
Toen halverwege deze laatste speeltijd Mark Visser, na een mooie pase
van Stefan Wijtsma, zijn klassevorm
nogmaals demonstreerde met een
mooie 6-3 door het centrum van de
Y-verdediging was het nog slechts
een kwestie van uitspelen. Met 3
punten winst werd de eerste competitiehelft afgesloten.

rug te vechten, maar de vorm ontbrak. Het werd zelfs 1-4. Na een
schitterende solo van Jamie Veerhuis werd hij neergelegd en kreeg
CSW een penalty. Ook deze kans
werd gemist. Nick Kruyswijk hield
even later de bal even hoog en
schoot daarop uit de draai op doel:
2-4. De spelers van DHSC bleven
erg fel. Nordin Bouslimane werd in
één van de vele tackels lelijk geraakt, maar kon gelukkig toch doorspelen. Jens Kluiver kwam nog een
paar keer goed over de flank door,
maar een doelpunt leverde dat niet
meer op. Met een afstandsschot van
DHSC werd de eindstand bepaald:
2-5.
Foto: sportinbeeld.com

B-lijn
Hier is het paar Joke v.d.Dungen en
Gerard Prager eerste geworden met
64,58 %, Joke is er even tussenuit
geweest, maar komt ijzersterk terug.
Tweede is het paar Leny van Noort
en Phini Sutter met 58,33 %, het zal
wel aan de zwakke tegenstand gelegen hebben. Derde is geworden
het gelegenheids paar Hanny Hamacher en Roel Knaap met 57,92 %,
precies evenveel als de derde plaats
vorige week, waarbij ik per ongeluk de zeven en de vijf omgewisseld
had, maar zij niets blijken. Volgend
week dus de Kerstdrive in de Meyert
en daarna is het buurtnest twee weken gesloten. Dus degene die bovenaanstaan in de competitie blijven daar drie weken staan.

Backstage sponsort dames
Recreanten HSV 69 handbal
De Hoef - Donderdag 12 december
jl. speelden de dames Recreanten 1
van HSV 69 een thuiswedstrijd tegen Zaanstreek. Na 12 jaar was het
de hoogste tijd voor een nieuw tenue via de sponsor Backstage hairfashion uit Mijdrecht. Mede dank-

zij de sponsorcommissie bij HSV 69
hebben we nu een prachtige kledinglijn van Hummel. Zie hierbij het
resultaat. Aan de shirts heeft het
niet gelegen dat ze de wedstrijd net
niet konden winnen, volgende keer
gaan ze er weer voor.

Schaatsers Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag stonden er 95 deelnemers
waarvan een vijftal pupillen van IJsclub Nooit Gedacht aan de start van
de SuperTanky Supersprint schaatswedstrijd in Dronten. Het programma bestond uit 2x 100m en 2x 300m.
De eerste race 100m en 300m resulteerde al voor iedereen Pr’s. Na de
eerste race stonden Romy Snel en
Bonne van Avezaath op een mooie
4e plaats. Na een dweilpauze van
een half uur en tactisch overleg met
de coach Wim Ros stond iedereen
weer fris op het ijs voor de tweede
race. Wat resulteerde in een mooie
3e plaats pup.B.voor Romy Snel, 4e
plaats pup.C Bonne van Avezaath,

9e plaats pup.D Michelle Ros, 5e
plaats pup.D Randi Berkelaar en
een 7e plaats pup.C Youri Janssen.
Tijden
Romy Snel 100m 13.60 pr, 300m
33.46 pr, 100m 13.76, 300m 33.97.
Bonne van Avezaath 100m 13.64 pr,
300m 36.45 pr, 100m 13.63 pr, 300m
36.51. Michelle Ros 100m 14.87 pr,
300m 41.68 pr, 100m 15.01, 300m
44.72 val. Randi Berkelaar 100m
15.17 pr, 300m 42.32 pr, 100m 14.88
pr, 300m 42.87. Youri Janssen 100m
14.00 pr, 300m 37.53 pr, 100m 14.02,
300m 37.80
Een mooie prestatie van onze jongste jeugd van ijsclub Nooitgedacht.

Pech voor CSW F1
Wilnis - Zaterdag 14 december
stond de inhaalwedstrijd tegen de
hekkensluiter DHSC F1 op het programma. Een makkie, zo werd bij
CSW gedacht. Voordat CSW er erg
in had, stonden ze met 0-2 achter.
Een vrije kopkans van Sem Veerhuis, die altijd trefzeker is, werd
nu gemist. En even later ging een
schot van Mark Verburg voorlangs.
Stan den Braber, die bij corners
graag mee naar voren komt, kopte
de goed genomen corner van Lars
Wille binnen: 1-2. Nog voor de rust
werd het door een onoplettendheid
achterin 1-3 en even later zorgde
keeper Kik Overmars ervoor dat het
niet nog erger werd voor CSW.
Na de rust probeerde CSW zich te-

A-lijn
In de A-lijn was het echtpaar Riet
Bezuyen en Wim Egbers eerste met
60,42 %, aan Riet was goed te zien
dat zij met haar partner een goede
uitslag gemaakt hadden, ik heb nog
nooit iemand met zo’n triomfantelijk
gezicht na de wedstrijd zien rondlopen. Tweede is het paar Hetty houtman en Ciny v.d.Elsen met 59,42 %,
jullie daden zijn groot en dan nog
zo bescheiden te blijven. Derde zijn
het paar Corry Olijhoek en Ria Wezenberg met 55,21 %. Normaal gaat
de uitslag niet verder dan de derde laats, maar deze keer maak ik
een uitzondering voor het gelegensheids paar Addie de Zwart en John
Mocken, die voor de eerste keer
mee kwam bridgen en gelijk de vierde plaats opeiste. Natuurlijk is Addie een geweldige speelster, maar
ik denk toch ook dat de welkomst-

woorden waarin de voorzitter de leden vroeg om John te sparen ook
wel geholpen hebben in het resultaat. Het valt ook op dat de ranglijst geheel verschild met die van vorige week.

Atlantis 2 wint van
geduchte concurrent
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 moest afgelopen zaterdag een wedstrijd spelen
tegen de geduchte concurrent. De
ploeg uit Nieuwegein, Koveni, had
namelijk evenveel punten als Atlantis. Het was daarom voor Atlantis
van groot belang om deze wedstrijd
te winnen. Als ze dat deden, zouden
ze weer meedoen met de top vier
van deze poule. De taak voor Atlantis was duidelijk: meedoen in de
top, en daarom moesten ze winnen
van Koveni. Nadat Atlantis goed had
warmgelopen en goed had ingeschoten konden zij aantreden tegen
Koveni. De gedrevenheid was meteen te merken. Binnen een kwartier
wist Atlantis een gat te maken van
vier doelpunten. Soms liep het gat
uit naar zes doelpunten, maar toen
wist Koveni het toch weer terug te
brengen naar een verschil van vier.
Uiteindelijk stond het 4-9 in de rust.
De coach attendeerde de jonge
ploeg erop dat Atlantis 2 professio-

neel om moest gaan met deze voorsprong. Het team is namelijk vaker op voorsprong gekomen, maar
gaf het uiteindelijk weg in de laatste vijftien à tien minuten. De taak in
de tweede helft was daarom om in
de verdediging geen onnodige fouten maken en in de aanval de organisatie goed neer te zetten zodat alleen de juiste kansen werden uitgespeeld. Deze taak wist Atlantis goed
uit te voeren. Het verschil in doelpunten werd nooit kleiner dan vier
doelpunten. De uiteindelijke eindstand was 11-16. Door deze overwinning heeft Atlantis weer aansluiting met de top en mag zich opmaken voor een nog belangrijkere
wedstrijd. OVVO staat namelijk op
het progamma. Momenteel staan zij
eerste in de poule. Aan Atlantis de
taak om te laten zien dat zij daar horen te staan. De wedstrijd Atlantis 2
– OVVO 4 zal op 21 december om
13:15 uur gespeeld worden in sporthal De Phoenix in Mijdrecht.

Hertha F2 strijdend ten onder
Vinkeveen - Zaterdag 14 december speelde de mannen van Hertha F2 hun laatste wedstrijd van dit
jaar. Olympia en Hertha begonnen
aan het duel en beide partijen bleken aan elkaar gewaagd. Olympia kreeg een ligt overwicht maar
dat had meer met foutjes aan Hertha kant te maken. Beide ploegen
creëerde kansen voor elkaars doel,
maar Olympia was daar duidelijk
gevaarlijker in dan Hertha. Echter
beide ploegen konden geen echte
kansen benutten waardoor de rust
aanbrak met een 0-0 tussenstand.
In de rust werden de mannen aangespoord om het veld breed te maken, en beter over te spelen. De vrije
mensen werden nu niet bereikt. Ook
lag er een zee van ruimte tussen de
aanvallers en de verdediging. Deze ruimte moest beter benut worden. Ravi ontdeed zich van zijn keepers outfit en hees zich in een spelerstenue, en Noa Gosselaar nam
de plaats in het doel. In de 3de minuut van de tweede helft was het
raak, de jonge Herthanen konden
juichen. Na een pass van achteruit

stoomde Luc op linksvoor door en
wist de keeper met een bal in het
dak van het doel te verschalken.
De 0-1 was een feit. Nadat Alfie Irving 3 minuten later hetzelfde deed,
wederom een hoge bal waarbij de
keeper kansloos was, was het 0-2.
Een makkelijke ochtend leek zich af
te tekenen. Het verzet van Olympia
was nog niet gebroken, de 0-3 zou
het verzet definitief breken. Waar
Hertha op zoek ging naar de derde
treffer, was het Olympia wat iets terug deed. Zij maakte 4 minuten na
de 0-2 de 1-2.
De jonge Herthanen waren hierdoor toch wel van slag, want amper twee minuten na de aansluitingstreffer van Olympia maakte zij
alweer de 2-2. Hertha kwam deze
klap niet meer te boven, het werd
nog 3-2 en 4-2 en dat was ook de
einduitslag. Het beste was er af bij
de jonge Herthanen. Dit betekende
ook het einde van het bekeravontuur van de F2 mannen. Een toernooi waar ze goed gepresteerd hebben, ze kunnen en mogen trots zijn
op zichzelf.
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Gijs Scholten tekent voor de overdracht van zijn collectie aan Artis. Foto: Artis, Ronald van Weeren.

Schat aan geprepareerde vogels en dieren!

Natuurmuseum Gijs Scholten
krijgt een eigen plek in Artis
Aalsmeer - Op 14-jarige leeftijd raakte Gijs Scholten geïnteresseerd in het
opzetten van vlinders. De interesse voor insecten breidde zich verder
uit naar vogels en best wel bij toeval
kreeg hij op z’n achttiende zijn eerste vogel om op te zetten. “Er was een
waterhoen tegen het raam gevlogen
van de tuinbouwschool waar ik zat,
net voor de oorlog. Neem jij ‘m maar
mee en zet ‘m maar op. Is wel wat voor
jou, kreeg ik te horen”, zo vertelde eind
2009 de toen 85 jarige Aalsmeerder
over het begin van zijn hobby. Via een
preparateur, die onder andere bij Artis
werkte, had de nog jonge Gijs enigszins de eerste kneepjes van het preparateurvak bijgebracht gekregen. De
interesse was gewekt en hoe! De volgende vogel die door deze Aalsmeerder werd opgezet, was een roodborstje. “Tegen het raam van de kas gevlogen.” Al snel ontdekte Gijs dat het
opzetten van kleine vogels veel meer
precisie vergde, maar het geduld en
de wil was er. En het aanbod. Gijs kijkt
in zijn aantekeningen. “In de winter
van 1947 was het zo koud, er overleden veel dieren. Inmiddels was bekend dat ik dieren opzette en mensen
brachten de dieren bij mij, niet alleen
vogels, ook eekhoorntjes, een haas en
een vos. In volgorde van binnenkomst
ben ik de vogels en dieren gaan opzetten in de schuurzolder naast ons
huis. Belangrijke soorten deed ik natuurlijk eerst.” Een vogel of dier opzetten vergt veel precisie en kundigheid
en dit kreeg Scholten in de loop der
jaren zeker. “Het is heel boeiend. Ik
keek ook altijd of ik kon zien waaraan
de vogel overleden was en bestudeerde verschillende houdingen zoals ze in
de natuur bewegen. Ik wilde de dieren
zo natuurgetrouw mogelijk prepareren.” Ingevolge de ‘Vogelwet 1936’ (die
overigens tijdens de bezettingstijd niet
werd toegepast) waren bijna alle wil-

de vogelsoorten beschermd en mochten alleen door erkende preparateurs
worden opgezet en afgeleverd nadat
ze van een kenteken waren voorzien.
Zodoende was Gijs in 1947 ongewild
illegaal bezig! Hij biechtte het bestaan
van zijn collectie (een 40-tal exemplaren) op bij de inspecteur van de vogelwet. Gelukkig kreeg hij toestemming om zijn vogels te behouden en,
belangrijker, hij kreeg een vergunning
om te mogen prepareren voor wetenschappelijke doeleinden.
Prachtige verzameling
De hobby van Gijs Scholten was inmiddels uitgegroeid tot een professionele verzameling, een uitgebreide collectie, die het souterrain van zijn huis
vulde. De laatste vijftien tot twintig jaar
had de Aalsmeerder met name gewerkt om alle dieren thematisch en in
hun natuurlijke leefomgeving te etaleren. Voor deze inrichting was zelfs
de benedenruimte van zijn huis uitgebouwd. Natuurmuseum Gijs Scholten
hing op de toegangsdeur en terecht.
Een compleet museum met een waterlandschap met eenden, meeuwen,
zwanen en onder andere reigers, een
diorama van een bos met een vos met
kleintjes, een hermelijn, eekhoorntjes
en spechten. Verder planken met allerlei vogels, prachtig uitgestald in
takken en op boomstammen, alles zo
natuurlijk mogelijk. Een prachtige verzameling van deze inwoner op leeftijd.
En waar blijft de collectie als hij komt
te overlijden? In de Nieuwe Meerbode
werd, nu bijna vier jaar geleden, een
oproep gedaan. Gijs Scholten gaf aan
te hopen dat zijn privécollectie uitgestald wordt in een ruimte (gebouw)
waar iedereen er van kan genieten.
“Het zou op dezelfde wijze tentoongesteld moeten worden. Iets ruimer van
opzet eigenlijk, want dan komt een en
ander beter tot z’n recht. Het is nu te

krap. Ik heb nog meer vogels in dozen,
maar geen plaats meer om neer te zetten. Zeg maar, minimaal honderd vierkante meter meer.”
Unieke stijl en opzet
Het is enige jaren stil geweest, maar
er is goed nieuws. Het privémuseum
blijft behouden en wordt in het openbaar gecontinueerd. De wens van Gijs
is begin dit jaar in vervulling gegaan.
In de eigen woonplaats Aalsmeer blijft
het privémuseum niet, want de nu net
89 jarige Aalsmeerder heeft zijn collectie overgedragen aan dierentuin
Artis in Amsterdam. Toegezegd is dat
de collectie een mooie en opvallende bestemming krijgt. Terug dus op
de plek waar Gijs op jonge leeftijd zijn
eerste inspiratie voor prepareren op
deed. “De cirkel is inderdaad rond”,
laat zoon Herman in een reactie weten. En hij vervolgt: “Er bestaat nog
een andere link ook. Lang voor mijn
vader tips en raad kreeg van de preparateur van Artis bracht hij met zijn
grootouders en broertjes een bezoek
aan Artis. Terwijl iedereen het meest
onder de indruk was van de leeuwen,
olifanten en krokodillen, werd Gijs gegrepen door het Heijermans diorama. Ademloos heeft hij gekeken naar
de opgezette dieren in hun natuurlijke
omgeving en dit is altijd een inspiratiebron gebleven voor zijn eigen werk.
Prachtig dat juist de wijze waarop
Gijs zijn diorama’s had ingericht, door
ruimtegebrek een heel andere stijl en
opzet, nu door Artis als uniek werd
betiteld.” Over een aantal jaren krijgen
de Scholten vogels en dieren, ongeveer 400 objecten in totaal, een eigen
plek in het vernieuwde ‘Groote Museum’ van Artis en op een aantal andere
locaties in de diverse gebouwen van
de dierentuin in de hoofdstad.
Door Jacqueline Kristelijn
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Kerstgala Alkwin Kollege

EEN FANTASTISCH GALA

Regio - Honderd en dertig VWO- en
honderd en vijftig HAVO examenkandidaten van dit schooljaar zijn
hun voorbereidingen op het examen
afgelopen vrijdag begonnen met een
spetterend Kerst Gala. Al weer het
vijfde jaar dat de school het gala op
deze wijze organiseert, waarop de
eindexamenleerlingen met allerlei
mooie en speciale voertuigen naar
school komen om onder luid applaus
van familie en docenten de rode loper
te betreden. Welkom geheten door
‘lakei’ Hans, gingen de jonge dames
en heren ‘los’ op de muziek van de
dj’s, wederom prima voorbereid en
opgetuigd door de mannen van de TK.

