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GEMEENTENIEUWS
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www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Kauwgom
Gemiddeld kauwen wij op 350
kauwgompjes per jaar. Als we de
kauwgom allemaal op de straat
uitspugen, ligt er in Nederland ongeveer 168 miljoen kilo kauwgom
op straat.

tijd van zwerfafval is voor elk materiaal verschillend. Het afbreken
van kauwgom door de natuur kost
20 tot 25 jaar.
Wat kun jij doen?
Wij hopen met deze schoonmaakactie dat mensen geen kauwgom
meer op straat gooien maar in de
prullenbak. ls we met z’n allen
dit doen, houden we het busstation kauwgomvrij. Doe je ook mee?
Kijk op www.supportervanschoon.
nl voor meer informatie.

Afbraaktijd
Naast dat het hartstikke veel geld
kost om het op te ruimen, is het
ook slecht voor het milieu, want
het duurt ontzettend lang voordat afval is vergaan. De afbraak-

Zet jij je in voor je buurt?

Buurtbeheer Zijdelwaard is
op zoek naar jou?
Buurtbeheer Zijdelwaard is op
zoek naar betrokken inwoners
die zich willen inzetten voor hun
wijk. Door het vertrek van Kees
ter Beek is dat hard nodig. Daarom een gezamenlijke oproep van
Buurtbeheer Zijdelwaard en gemeente Uithoorn om inwoners
op te roepen om Buurtbeheer
Zijdelwaard te komen versterken. Op www.uithoorn.nl leest
u meer informatie over buurt-

beheer Zijdelwaard. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Gerrit Roseboom, Voorzitter Buurtbeheer Zijdelwaard via
vbzijdelwaard@gmail.com

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de polis. Het
is ook mogelijk om direct een
aanvraag in te dienen. Het is
noodzakelijk om een identiteitsbewijs mee te nemen, het BSN
nummer van de gezinsleden,
een bankrekeningnummer, het
polisblad van de huidige verzekering en een inkomensspeciﬁcatie van de afgelopen maand
(of rekeningafschrift). Dit geldt
voor alle rekeningen die zij of
hij heeft. Meer info op uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen of op gezondverzekerd.nl/uithoorn.
Het Sociaal Loket kan antwoord
geven wie in aanmerking komt
voor deelname aan de collectieve verzekering.
Het Sociaal Loket is bereikbaar via 513 111 op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 10.30
uur. Daarnaast is er een
inloopbalie op woensdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

EVENEMENTEN

Kunstestafette december
met de expositie “Crea Kids”

Op 2 december wordt het stokje voor de kunstestafette doorgegeven aan de kindercursussen van Stichting Crea Uithoorn. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar, leerlingen van Arlet Ybema en Boudewijn Creutzburg, laten in deze feestmaand schilderijen en
pottenbakken-creaties zien.
De talentvolle kinderen hebben zich vol enthousiasme laten inspireren door het leven en de
natuur in en rond Uithoorn. De werken zijn gemaakt door zowel
beginners als gevorderden. Meer informatie over de kindercursussen is te vinden op www.crea-uithoorn.com. De expositie is
te zien van 2 tot 31 december 2019 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis.

Wenskerstboom

Laat je wens in vervulling gaan! Iedereen in Uithoorn en De Kwakel kan van 1 december tot en met 30 december een wenskaart in
de boom (laten) hangen. Je vindt de wenskerstboom bij de ingang
van restaurant Geniet aan de Amstel. De winkeliersvereniging zal
aan de hand van een loting proberen 3 wensen in vervulling te laten gaan. De ‘winnaars’ worden na de trekking telefonisch op de
hoogte gebracht en verzocht aanwezig te zijn bij uitreiking.

Expositie Fotokring Uithoorn,
thema ‘Onderweg’

Vervanging apparatuur voor
reisdocumenten
(paspoort en identiteitskaart)
Door vervanging van de apparatuur voor reisdocumenten is een
aantal diensten op dinsdag 3 december 2019 niet beschikbaar.

FEESTJAAR

Kunstestafette:

Wij vragen uw begrip hiervoor.
Aanvragen voor reisdocumenten
Op dinsdag 3 december 2019
is het niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een reisdocument.
Reisdocumenten ophalen
Op dinsdag 3 december 2019 is
het wel mogelijk om een paspoort
of identiteitskaart op te halen.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden gemeentelijke diensten

Wist je
dat?
De gemeente biedt voor inwoners met een krappe beurs
een collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid. Voor wie nog geen collectieve verzekering heeft, meer
informatie wil en/of overweegt
om over te stappen, houdt de
gemeente een spreekuur op
28 november en op 11 december. Inwoners met een inkomen tot 125 procent van de
bijstandsnorm kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering (de gemeentepolis). Zorg en Zekerheid geeft
een korting en de gemeente
betaalt een deel van de premie. Het spreekuur is op donderdag 28 november van 11.00
uur tot 14.30 uur en op woensdag 11 december van 16.30
uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk 16. Inwoners die voor
het spreekuur komen, kunnen
zich melden bij de balie. Vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar en van Zorg en Zekerheid

De muren, het voetpad en het
wegdek op het busstation waren
bedekt met kauwgom. Gelukkig is
het nu weer schoon. Er lag zoveel
kauwgom dat een professioneel
bedrijf met de benodigde straalapparaat en materialen 7 dagen
nodig had om de kauwgom te verwijderen.

MUZIEK & ZANG

Busstation weer kauwgomvrij

Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal loket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).
Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

De expositie van de Fotokring
Uithoorn is nog te zien tot en
met 29 november 2019 in de
hal van het gemeentehuis. Er
hangen
foto’s van de leden
van de Fotokring met het thema ‘ nderweg’.

Deelname aan enquête
honden- en speelbeleid
De gemeente Uithoorn bedankt
iedereen die heeft meegedaan
met de enquête honden- en
speelbeleid. Door alle inzendingen hebben we goede input om
te zien of het huidige beleid nog
past bij de wensen/ideeën van de
inwoners en ook waar de knelpunten zijn. Het blijkt dat er zowel
voor het honden- als het speelbeleid geen grote wijzigingen van
het beleid nodig zijn. Daarom nemen we de huidige beleidsuitgangspunten op in het Integraal
Beleidsplan Openbare Ruimte
(IBOR).
Dat beleid wordt momenteel opgesteld. Een aantal inwoners
hebben aangegeven dat zij ook
mee willen denken over deze beheerplannen waarin honden een

belangrijk onderwerp zijn. Daar is
de gemeente ook heel blij mee.
Zij zijn een waardevolle toevoeging voor het maken van een
goed beheerplan (het vastleggen
van afspraken, maatregelen en
de kosten). Deze mensen krijgen
in het voorjaar april/mei een uitnodiging om mee te denken over
de uitvoering van het beleid. Voor
de uitkomst van de enquêtes verwijzen wij u naar www.uithoorndenktmee.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁci le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

WWW.UITHOORN.NL

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donderdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-086039, Hoofdweg 113 (Kudelstaart), het uitbreiden van de spuitcabine (ontvangen 13-11-2019).

Uithoorn
- 2019-086952, Zijdelveld 54, het vergroten en uitbreiden van het hotel
(ontvangen 15-11-2019).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-076781, Banken 3, het vervangen en vergroten van een bestaande garage (verzonden 18-11-2019);
- 2019-076777, Dwarsweg 65, het plaatsen van een watersilo (verzonden 13-11-2019);
- 2019-071523, Noorddammerweg 17, het plaatsen van een stalen
vluchttrap aan de achterzijde van het gebouw (verzonden 18-11-2019).

Uithoorn
- 2019-074705, Prins Hendriklaan 2, het uitbreiden van de woning en het
uitvoeren van funderingsverbetering (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083347, Prins Hendriklaan 4, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083348, Prins Hendriklaan 6, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083349, Prins Hendriklaan 8, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-070739, Kuifmees 119, het plaatsen van een steiger (verzonden
18-11-2019);
- 2019-072780, Chrysantenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak (verzonden 19-11-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-082259, Marktplein, aanvraag evenementenvergunning AmstelProms op 27 juni 2020 (ontvangen 29 oktober 2019);
- 2019-086046, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 30 november 2019 van 22.00-01.00 uur (ontvangen 12-112019);
- 2019-086077, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 27 december 2019 van 20.00-01.00 uur (ontvangen 12-112019);
- 2019-086136, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 6 december2019 van 18.00-21.00 uur (ontvangen 12-11-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-067146, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
evenementenvergunning foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food
op 30 mei t/m 1 juni 2020 (verzonden 12-11-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BESLUIT INZAKE VROEGSIGNALERING VAN
BETALINGSACHTERSTANDEN
Op 13 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders
van Uithoorn besloten tot het aangaan van het convenant Vroegsignalering
van betalingsachterstanden. De ondertekening van dit convenant vindt op
27 november 2019 plaats. In het kader van dit convenant maakt het college bekend dat zij:
De directeur Duo+ mandateren om uit het convenant Vroegsignalering van
betalingsachterstanden voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht
van ondermandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager.
Dit besluit gaat in de dag na deze bekendmaking.

VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN BUIZERD, EBRO,
SCHOOLSTRAAT, BUITENHOF EN ANNA BLAMANLAAN
De gemeente Uithoorn heeft vijf nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
-

Parkeerveld Buizerd t.h.v. Torenvalk 1;
Ebro t.h.v. huisnummer 171;
Schoolstraat t.h.v. huisnummer 20;
Buitenhof t.h.v. huisnummer 2.
Anna Blamanlaan t.h.v. huisnummer 38.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

WWW.UITHOORN.NL
de afstemming tussen koor, solisten en de veeleisende pianopartij
optimaal was. Daardoor kon Toon
de Graaf zich volledig op zijn inspirerende leiding van het koor
concentreren. Zonder, meestal
slechts één, voor menige koordirigent door tijdsdruk nogal eens
stressvolle, repetitie met een orkest. Dat is dan immers meteen
de generale repetitie waarin binnen twee a drie uur alles uitvoeringsgereed meteen onder elkaar moet worden gezet. Wat zeker ook bijdroeg tot het slagen
van de uitvoering, was de goede
akoestiek van de, aangenaam verlichte, Schutse. Daar zat het enthousiaste publiek in de stampvolle zaal trouwens op comfortabeler meubilair dan in de, voor
de grote concerten van “Amicitia”
gebruikelijke, Burghtkerk met zijn
harde banken. “Amicitia” kan terugzien op een prachtige uitvoete onderlinge contact. Duidelijk ring. Met de herhaling van deel
was dat grondig is gerepeteerd.
4, het idyllische“ Wie lieblich sind
deine Wohnungen”, meteen al na
Voortreffelijke solisten
de pauze als een verrassend veren pianisten
vroegde toegift. Brahms zou zeFraaie solistische bijdragen lever- ker tevreden zijn over de zorgvulden Titia van Heyst, sopraan en dig ingestudeerde en bewogen
Berend Eijkhout, bariton. In de vertolking van zijn werk. En misdelen 3 en 5 zingen zij hun par- schien dacht een latent zanglustijen niet alleen puur solistisch, tige muziekliefhebber in de zaal
maar ook zijn onderdelen mooi wel: “Kom, laat ik ook zelf eens de
ingebed in het stemmenweefsel stap naar een kennismakingsrevan het koor. Met slechts een en- petitie maken”.
kele gezamenlijke repetitie van
koor en solisten was het gelukt
om solo- en koorpartijen naadloos tot een werkelijke eenheid
op elkaar te laten aansluiten. Wat
daarbij ongetwijfeld hielp, was
dat solisten en koor in elkaars on- De Kwakel - In 1969 nam pastoor
middellijke nabijheid stonden te Adank het initiatief om verschilzingen, zonder groot orkest er- lende verenigingen onder de patussen. Een in de oorspronkelij- rochianen op te richten waaronke partituur voor een uitvoering der ook de handwerkclub. De club
wel voorgeschreven orkest met startte met ongeveer tien dames
zijn rijke instrumentale kleuren- en op zijn hoogtepunt waren er
palet was in De Schutse niet aan- wel 30 dames aanwezig, die zich
wezig. Dat is aan de ene kant jammer. Maar dat gemis werd ruimschoots gecompenseerd door het
spel van twee uitstekende pianisten, Eric Jan Joosse, en Olga Malkina. Beschikbaar was de concertvleugel van de Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU). Bovendien was het gemis van een
orkest muziekhistorisch toch verantwoord, omdat Brahms zelf de
orkestversie had bewerkt tot een
klavierpartij voor twee pianisten.
Toen Brahms in Londen zijn “Requiem” wilde uitvoeren, was ook
geen orkest betaalbaar en beschikbaar, zodat hij toen zelf deze
praktische oplossing koos.

Over Amicitia kan
Brahms tevreden zijn
Uithoorn - Kennismaken met
meesterwerken uit de klassieke
muziekliteratuur kan op verschillende manieren. Door te luisteren naar een zoveelste superopname op een moderne geluidsdrager. Door concert- of operabezoek met gerenommeerde professionals op het podium
of het toneel. Maar de beste manier om een meesterlijke compositie echt te leren kennen, is
het werk zelf uit te voeren. Door
het al spelend of zingend te beleven. Door al die prachtige noten,
oorstrelende melodieën en knap
getoonzette harmonieën zelf in
klank om te zetten en in het eigen lijf te voelen. En door de luisteraars deelgenoot te maken van
de passie en de energie waarmee
het werk in tientallen repetities is
ingestudeerd. Dan raak je als muziekliefhebber de kern waar het
bij het muziek maken en zingen
om gaat.

de koorzang waren de ingrediënten die “Ein deutsches Requiem”
tot een overal graag en vaak uitgevoerd meesterwerk maken. In
geen enkele van de koorpartijen voor de sopranen, alten, tenoren en bassen staat een overbodige noot. In fraaie samenklanken
en in alle sterktegraden van het
zachtste pianissimo tot het krachtigste forte klinken die noten harmonisch gecombineerd of zich
vocaal voortbewegend op een
eigen zelfstandige weg. Geleerd
van Bach en Händel.

Sfeervolle uitvoering
De sfeer van serene rust werd
meteen al goed getroffen in
het“Selig sind, die da Leid tragen” van het openingskoor. De
componist wil blijkens zijn aanwijzingen in de partituur dat expressief moet worden gezongen,
maar ook moet de klank “dolce”
zijn, met zorgvuldig gedoseerde sterktegraden. Hoorbaar was
Bewonderenswaardige
dat dirigent Toon de Graaf daarprestatie
aan met zijn koor veel aandacht
Dat is de bijna zeventig zingen- heeft besteed. Opeens barst dan
de muziekliefhebbers van Chris- het snelle fugatische slot van deel
telijke OratoriumVereniging Ami- 1 los, met onmiddellijke tempocitia gelukt met een prachtige wisseling en met stemmen die zo
uitvoering van “Ein deutsches Re- over elkaar heen buitelen dat een
quiem”. Muzikaal stond Brahms’ foute inzet meteen de muzikale
vroege meesterwerk als een huis, trein kan laten ontsporen. Dit is
vrijdagavond in De Schutse. De ook het risico dat een koor loopt
componist was pas vijfendertig na de baritonsolo in deel 3, als de
jaar toen hij zijn populaire “Requi- afzonderlijke koorstemmen in de
em” componeerde. Brahms werk- fugatische Bach- en Händelstijl
te als componist en dirigent al ja- weer hun zelfstandige eigen pad
ren met goede amateurkoren. gaan bewandelen. Dan mag de
Hij wist hoe je een koor moet la- dirigent geen seconde zijn conten klinken en wat je van zangers centratie en zijn zicht op het nokunt vragen. En hij had een gron- tenbeeld verliezen bij het bewadige kennis van de werken en ken en aangeven van de juiste inde componeerstijl van zijn gro- zetten op het juiste moment. Dat
te voorgangers als Bach, Hän- ook in deze muzikaal zo risicovoldel, Haydn, Mozart, Beethoven le passages alles goed lukte is een
en Schubert. Wat Brahms van hen bewonderenswaardige prestatie
had geleerd en zijn ervaring met van koor en dirigent in hun hech-

Druk met signeren van boek
Regio - Uithoorn - “Afgelopen zaterdag was het een drukte van jewelste bij schrijfster Cindy Pieterse. Ze was bij Bruna op het Amstelplein aanwezig om haar boek,
Weigevoel, te signeren. Een boek
over Dena de geit, zelfbenoemd
geitengoeroe en mensenfluisteraar. Dena ziet,eet en weet alles.
Ze geeft mensen advies over het
leven maar al herkauwend denkt
ze er het hare van. Tot ze ontdekt

wordt door een infuencer. Klanten
konden tjidens het signeren ook
nog op de foto met Dena de geit.
Nee, geen echte geit maar een
goed gelijkende replica. Één van
de deelnemers heeft daarmee het
aankoopbedrag van het boek terug gewonnen. Al met al weer een
zeer geslaagd evenement bij Bruna. Signeersessie gemist? Er zijn
nog een aantal voorgesigneerde
exemplaren te koop bij Bruna. ‘

50 jarig jubileum handwerkgroep

Optimale afstemming
Dat Eric Jan Joosse als vaste repetitor het hele repetitieproces van
A tot Z heeft begeleid, zal er stellig toe hebben bijgedragen dat

vooral bezighielden met borduren herstel van gewaden en verder voorkomende hand en andere
diensten die met de kerk te maken
hadden. Nu is de club aardig kleiner geworden, maar elke maandagmiddag komen zij tussen 13.00
-16.00 uur bij elkaar in de ontmoe-

tingsruimte van de kerk en werken tezamen aan diverse projecten die ze leuk vinden. Heeft u tijd
en vindt u het leuk, u bent altijd
van harte welkom onder het genot
van een bakje koffie of thee bij de
dames van de handwerkclub in de
ontmoetingsruimte van de kerk.

