
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!
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meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Vernieling aan 
auto
Uithoorn - In de nacht van za-
terdag 2 op zondag 3 janua-
ri zijn vernielingen gepleegd 
aan een in de Oranjelaan ge-
parkeerde auto. Van de wa-
gen is het voorruit kapot gesla-
gen en zijn de ruitenwissers af-
gebroken. De auto lag binnen 
vol glas. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Geen krant?
0297-581698
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 50+ van harte welkom

BEZORGER/STER
DIE OP WOENSDAGMIDDAG 175 KRANTEN 
WIL BEZORGEN IN EEN WIJK IN DE HOEF
Omdat het - zoals wij dat noemen - een buitenwijk is, 
betalen we hier heel goed voor.
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Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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Uithoorn - Maandag 28 december 
2015 zijn Wim en Nollie Erkelens 
voor de wet 50 jaar getrouwd. Dit is 
de reden dat de burgemeester van 
Uithoorn op woensdag 30 decem-
ber bij hen op bezoek is geweest. 
Erkelens vertelt dat ze eigenlijk al-

leen het kerkelijk huwelijk aan-
houden. Dat is bijna een jaar later 
op 13 oktober 1966. Dit omdat het 
huis op 28 december 1965 nog niet 
klaar was. Dit jaar is uiteraard an-
ders. 50 jarig huwelijk, dat moet ge-
vierd worden. Daarom hebben de 4 

dochters het echtpaar toch even in 
het zonnetje gezet. De burgemees-
ter toont veel interesse in de verha-
len van het echtpaar. Over de tijd 
dat Erkelens nog melkrijder was en 
over de tijd als schapenboer. Na af-
loop natuurlijk nog even op de foto.

Wim en Nollie Erkelens 
50 jaar getrouwd

Uithoorn/De Kwakel - Rick FM, 
de lokale omroep voor Uithoorn en 
De Kwakel, was sinds 1989 gehuis-

vest in de Straatsburgfl at. De fl at 
wordt komende maanden gesloopt 
en Rick FM moest op zoek naar een 

Rick FM opent zondag 
10 januari nieuwe studio

nieuwe ruimte voor haar studio’s. 
Na veel zoeken is deze gevonden 
in het dorpshuis De Quakel. Sinds 
de zomer is er veel getimmerd, ge-
schilderd en kabels getrokken om 
de oude fi lmzaal van het dorpshuis 
om te toveren tot de Rick FM stu-
dio’s. Afgelopen weken is de appa-
ratuur van de Straatsburgfl at ver-
huisd naar het dorpshuis en kon al 
gestart worden met uitzendingen 
vanuit De Kwakel. De laatste dagen 
van 2015 zijn gebruikt om de oude 
studio helemaal te ontruimen. 
Zondag 10 januari worden de nieu-
we studio’s rond 13.15 uur offi ci-
eel geopend door wethouder Bou-
ma van de gemeente Uithoorn. Van 
13.00 tot 16.00 uur houdt Rick FM 
Open Huis en mag iedereen de stu-
dio’s komen bekijken. Je kunt er 
een verzoekplaatje aanvragen en 
met de programmamakers van Rick 
FM spreken over hun uitzendingen. 
Deze dag zullen ook veel vereni-
gingen uit Uithoorn en De Kwakel 
aan het woord komen in de uitzen-
ding om hun plannen voor 2016 be-
kend te maken. De verhuizing van 
Rick FM heeft ruim �50.000 gekost 
en heeft een fl ink gat geslagen in 
de fi nanciële middelen van de loka-
le omroep. Rick FM is daarom een 
donatiecampagne gestart. Dona-
teurs kunnen zich tijdens het Open 
Huis opgeven, maar u kunt ook uw 
donatie overmaken op NL48 RABO 
0378 5146 28 t.n.v. Stichting Radio 
RIK Uithoorn onder vermelding van 
donatie 2016. Eind 2016 zal er onder 
alle donateurs van 2016 een leuke 
prijs worden verloot. 

Uithoorn - In 2015 zijn er weer vele 
donaties geweest aan de voedsel-
bank Uithoorn-De Kwakel. De voed-
selbank is hier heel dankbaar voor, 
want hiermee kunnen zij de kosten 
dekken die gemaakt moeten wor-
den voor het wekelijks kunnen uit-
reiken van de voedselpakketten. Al-
le vrijwilligers van de voedselbank 
danken iedereen hartelijk voor de-
ze steun! 
Vlak voor de kerst heeft de ABN 
AMRO vleespakketten gedoneerd 
aan de Voedselbank. Bij de ABN 
AMRO heeft Annemarie Verschoor 
zich sterk gemaakt om binnen haar 
werkkring rond de �800,- bij elkaar 
te krijgen. Dit bedrag werd besteed 

Voedselbank dankt haar 
donateurs

aan het samenstellen van pakketten 
vlees aangevuld met noten en kaas. 
Annemarie mocht deze pakketten 
namens de ABN AMRO overhandi-
gen aan de uitgiftecoördinator Bep 
de Meijer. De vrijwilligers hebben 
deze aan de voedselpakketten mo-
gen toevoegen die vlak voor kerst 
werden uitgereikt. De voedselbank 
wil alle medewerkers van de ABN 
AMRO laten weten dat zij dit zeer 
waardeert.
Zo zijn er ook Uithoornaars die hun 
bedrijf hebben overtuigd van de 
noodzaak van de voedselbank in 
Uithoorn. Op de laatste dag van het 
jaar 2015 mocht Voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel nog een prachti-

ge cheque in ontvangst nemen. In 
plaats van kerstpakketten heeft Van 
Der Luyt Transport uit Oegstgeest 
ervoor gekozen, in overleg met al-
le medewerkers, het geld dat daar-
voor gereserveerd was te doneren 
aan een goed doel. De goede doe-
len werden aangedragen door de 
medewerkers en een van hen, Mar-
tin Hoek uit Uithoorn, was degene 
die koos voor de Voedselbank. Hij 
mocht een cheque van maar liefst 
�500 overhandigen aan Ria Walta, 
intake coördinator van de Voedsel-
bank. De voedselbank bedankt de 
directie en medewerkers van Van 
Der Luyt Transport hartelijk voor dit 
mooie gebaar!

Foto KaWijKo

Opel botst op Opel
Uithoorn - Op zondag 3 januari om 
kwart over drie in de middag heeft 
een eenzijdige aanrijding plaatsge-
vonden in de Jacob Catslaan. Een 
18 jarige bestuurster uit Mijdrecht 
kwam vanaf de Joost van de Von-
dellaan en heeft waarschijnlijk in de 
fl auwe bocht hier de macht over het 
stuur verloren. Haar Opel kwam tot 
stilstand tegen een geparkeerde au-
to, eveneens een Opel. De bestuur-

ster verklaarde afgeleid te zijn door 
iets van heen en weer schoof op het 
dashboard. De auto raakte fors be-
schadigd en is met een kraanwagen 
weggesleept. De geparkeerde Opel 
liep eveneens schade op, onder an-
dere een ster in het voorruit, en bin-
nen waren beide airbags uitgeklapt. 
De 18 jarige vrouw is ter plaatse door 
ambulance-medewerkers behan-
deld. Ze was vooral geschrokken. 

Straatroof op 
het Marktplein
Uithoorn - Om vier uur op 
nieuwjaarsdag, vrijdag 1 janu-
ari, is een 17 jarige inwoon-
ster beroofd van haar mobie-
le telefoon en 30 euro aan con-
tant geld op het Marktplein. De 
vrouw kwam uit een horeca-
gelegenheid in de Julianalaan, 
liep naar naar scooter en buk-
te om de ketting los te maken. 
Haar helm had ze in haar lin-
kerhand en in de helm had ze 
haar mobiele telefoon gelegd. 
Plots kreeg zij een harde duw 
en kwam ten val. Ze zag twee 
jongens, die haar mobiel weg-
pakten en er snel vandoor gin-
gen richting de Wilhelmina-
kade. Een signalement heeft 
de 17 jarige niet kunnen geven, 
daarvoor ging de straatroof te 
snel. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844. 

Geen pakketje, telefoon weg
Uithoorn - Op maandag 4 januari 
rond kwart over vijf in de middag is 
een 69 jarige bewoonster van de Ad-
miraal de Ruyterlaan de dupe gewor-
den van een babbeltruc. Er belde ie-
mand aan, die zei een pakketje voor 
de vrouw te hebben. De man vroeg of 
ze kon helpen met het pakket dat be-
neden in de hal stond. Ze ging haar 
sleutels pakken om mee te gaan. 
Waarschijnlijk heeft de man toen een 

handlanger binnen gelaten. Eenmaal 
beneden kreeg de man telefoon, zei 
bij de verkeerde fl at te staan en ging 
er vandoor. De vrouw ging weer naar 
haar huis en zag bij binnenkomst een 
paar sokken in de hal liggen. Ze ver-
trouwde het niet en ging verder kij-
ken. Alle kamers bleken te zijn door-
zocht. De dief is er vandoor gegaan 
met de portemonnee en de mobiele 
telefoon van de 69 jarige. 

Uithoorn - Oud en nieuw is in Uit-
hoorn vrij rustig verlopen. De politie 
heeft wel diverse meldingen gekre-
gen over vuurwerkoverlast. Ook zijn 
politie en brandweer gealarmeerd 
voor enkele brandstichtingen. Onder 
andere zijn op de Noorddammer-

weg een container en een reclame-
bord in vlammen opgegaan. Op het 
Zijdelveld is een pomp van een ge-
maal door vuurwerk zwaar bescha-
digd. En uitgerukt is voor een brand-
melding bij Bertram, maar hier bleek 
het te gaan om een vreugdevuur.

Vrij rustige jaarwisseling
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplagE: 14.900

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Spellenmiddag en kleuren
Iedere maandag & dinsdag van 
de maand kunt u tussen 13.30 
en 16.00 uur in de Bilderdijkhof 
terecht om met elkaar een spel 
te spelen: rummikub, canas-
ta, trio Minos, sjoelen, etc. Kos-
ten zijn 1,- exclusief koffie of 
thee. Ook kunt u komen kleu-
ren bij ons. Leeftijd maakt niet 
uit en de kosten voor deze mid-
dag zijn 1,- inclusief kleurmate-
riaal en papier.

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 15 januari (aanvang 
13.30 uur) is er bingo in wijk-
steunpunt Bilderdijkhof en 
woensdag 27 januari in ’t Buurt-
nest (aanvang 13.45 uur). De 
bingo is altijd gezellig en er zijn 
leuke prijzen! De kaartjes kos-
ten 0,50 per stuk en de toegang 
is gratis. Iedereen is van harte 
welkom!

Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren om-
gaan? Dan kunt u zich aanmel-
den voor de 8-weekse cursus 
vanaf 18 februari 2016
Elke donderdag ochtend van 
10.00-12.00 uur. Kosten 85,00. 
Hebt u nog geen iPad dan kunt 
u deze bij ons tegen een ver-
goeding ook lenen. 

Mijmeringen
2016
Maandagochtend, de eerste werkdag in 
het nieuwe jaar en ik hoor buiten het da-
gelijkse leven weer op gang komen. Au-
to’s in de straat, mensen die hun vuilnis-
bak buiten zetten en een deur die dicht-
klapt. We mogen allemaal weer, de nieu-
we ronde is begonnen, 2016 is hier! 

Jaarwisseling
Rondom de jaarwisseling was er veel aandacht voor de vuurwerklobby. 
Onder andere vele oogartsen zijn aangesloten bij deze vuurwerklobby 
welke pleit voor geen vuurwerk voor particulieren. Elke gemeente zou 
dan een groot en professioneel vuurwerk kunnen regelen. Het zou dan 
over zijn met het afsteken van vuurwerk door jongeren, de zelfgemaak-
te vuurwerkbommen door mensen die het principe van oorzaak en ge-
volg niet goed weten en het zou een einde moeten maken aan de vele 
slachtoffers van vuurwerk. Het zijn niet alleen brandwonden, maar ook 
soms ledematen die mensen moeten missen. Uiteindelijk is het vaak 
schade aan de ogen. De vraag is of een vuurwerkverbod echt ervoor 
gaat zorgen dat er geen slachtoffers meer vallen door vuurwerk. Het 
enge aan vuurwerk vind ik dat de slachtoffers vaak onschuldige om-
standers zijn. Dat is precies de reden dat mijn kinderen een vuurwerk-
bril op moeten met oudjaar en dat ik ook met zo’n bril op loop. 

Gevaar
Ik maak me zorgen over mijn kleine kinderen die de verlokkingen van 
het vuurwerk maar slecht kunnen weerstaan. Dus leert hun vader ze 
hoe om te gaan met vuurwerk, de nodige veiligheidsmaatregelen te 
nemen en samen met hen op een veilige manier vuurwerk af te steken. 
Er is echter een groter gevaar dan de vuurwerkslachtoffers op de ou-
dejaarsavond. Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, gro-
te zorgen zeggen de meeste mensen en ik vrees dat dit waar is. De-
ze oudejaarsnacht schijnen er namelijk ontzettend veel jongeren te zijn 
opgenomen met als oorzaak: comazuipen! Wat is gevaarlijker? Scha-
de aan de ogen of het lijf of schade aan de hersenen? Het is beide niet 
te prefereren, maar het comazuipen blijkt dus nu een groter probleem 
te zijn dan het vuurwerkverhaal. Dat is natuurlijk een momentopna-
me, maar wat volgt er nu? Nog meer spotjes van de overheid voor de 
campagne Nix (geen alcohol en niet roken voor de 18 jaar). Gaan al-
le artsen zich verenigen in een lobbygroep? Of moeten we met ons al-
len maar eens gaan richten op de algemene deler, gebruik je herse-
nen en verspil geen tijd? 

Goede voornemens
Januari is begonnen dus zie ik overal de kenmerken van goede voorne-
mens. Bij de sportschool staan significant meer auto’s dan normaal, in 
de reclamebladen staan vooral middelen die moeten helpen bij het af-
vallen en stoppen met roken. En dan hebben we meteen de top drie te 
pakken van alle goede voornemens van Nederland. En daar is op zich 
niets mis mee, mits je het langer weet vol te houden dan drie weken. 
Goede gewoontes laten inslijten kost tijd en makkelijke of goedkope 
oplossingen bestaan niet. Veel van de goede voornemens zijn gericht 
op het individu, je kunt immers alleen jezelf veranderen en niet de we-
reld om je heen. Toch denk ik dat je eerst goed voor jezelf moet zorgen 
voordat je goed voor een ander kunt zorgen. Op die manier zijn goe-
de voornemens voor het individu dan een prachtige start. Vanuit dat 
goede voornemen kan er het olievlekprincipe ontstaan waarbij ande-
re mensen worden geïnspireerd om dit ook te doen. Dus lieve mensen, 
niet zeuren over alle goede voornemens, zorg gewoon goed voor jezelf 
en dus ook een beetje voor elkaar! 

DUS!
Nieuwjaars-
borrel
Uithoorn - DUS! wil het nieuwe 
jaar graag vieren met ieder die be-
langstelling heeft voor onze partij. 
Naast het werk in het College en 
de Raad ontplooien we veel maat-
schappelijke activiteiten. Die zullen 
op de borrel ook aan de orde ko-
men. Maar het gaat vooral om de 
gezelligheid. U bent van harte uit-
genodigd vrijdag 8 januari van 17-
19 uur in Du Nord in de Stations-
straat in Uithoorn.

Volgende week is de 
Vakantiebeurs er weer
Regio - Volgende week kunt u de 
Vakantiebeurs in Utrecht weer be-
zoeken die elk jaar in januari wordt 
gehouden. Van woensdag 13 tot en 
met zondag 17 januari kunt u van-
af 10.00 tot 18.00 uur in de vorm van 
‘een dagje uit’ in de Jaarbeurshal-
len genieten van duizenden be-
stemmingen en talloze aanbiedin-
gen van reizen over de hele wereld, 
Maar ook van de typische ‘vakanti-
esfeer’ die er hangt. Veel reisorga-
nisaties presenteren zich met een 
stand of een landenpaviljoen. Al-
les is overzichtelijk ingedeeld, maar 
het kost u wel een dagje als u al-
les wilt aflopen en zien. Vanzelfspre-
kend zijn er ook allerlei mogelijkhe-
den voor een hapje, en een drank-
je, vaak met heerlijke streekgerech-
ten van verschillende landen die dat 
naast hun aanbod aan reismoge-
lijkheden presenteren. Dit jaar fun-
geert Noord-Engeland als gastland 
op de Vakantiebeurs.

Bijzonder reisspektakel
Ook dit jaar belooft de Vakantie-
beurs een bijzonder reisspektakel 
te worden met tal van activiteiten. 
Laat je bijvoorbeeld inspireren door 
de spectaculaire schoonheid van 
Zweden, Denemarken en Noorwe-
gen. Kom op visite bij de Vikingen 
en Pippi Langkous of ga op de fo-
to met een eland en een muskusos. 
En kom vooral kijken naar Scandi-
navisch design en proef van de tra-
ditionele keuken. Speciaal voor ‘so-
loreizigers’ zijn er tal van bijzonde-
re activiteiten. Vind bijvoorbeeld je 
reismaatje bij het meetingpoint of 
tijdens de speciale culinaire route 
voor alleengaanden en alleenstaan-
den .Laat je verleiden door wereld-
se gerechten tijdens de Culinaire 
Route, het kooktheater of sla zelf je 
slag op de Food Market! Kamperen 
doe je alleen in de zomer? Welnee! 
Elk seizoen heeft zijn eigen unieke 
charme. Kom marshmallows rooste-
ren in het donker! Beleef de adem-
benemende cultuur, muzikale cul-
tuur en culinaire hoogstandjes van 
kleurrijk Afrika. Maak kennis met de 
thematische pleinen op het gebied 

van verre bestemmingen of actieve 
vakanties bij paviljoenen per regio. 
Wat te denken van de swingende 
Carribean Village of het Brand USA 
Paviljoen voor echte Amerikalief-
hebbers? Kom het zien en beleven!

Voor elk wat wils
Tijdens de Vakantiebeurs kan je ook 
een levensechte mini-reis naar Oe-
ganda, Zuid-Afrika en Bangkok ma-
ken met behulp van een specia-
le VR-bril. Voorts zijn er talloze pre-
sentaties en workshops die je kunt 
bijwonen. Wie zin heeft om te dui-
ken, rotsklimmen, suppen (dat staat 
voor Stand Up Paddle Boarding, 
een nieuwe watersporttrend) of een 
tweewieler te testen op het fietspar-
cours, is van harte welkom! De Jaar-
beurs feliciteert voorts Schiphol met 
haar honderdste verjaardag! Schip-
hol trakteert bezoekers van de Va-
kantiebeurs op gratis kaarten voor 
de ‘100 jaar Schiphol’ tentoonstel-
ling en meer…
Kortom, de Vakantiebeurs 2016 
biedt voor elk wat wils. Om er te ko-
men kunt u dat natuurlijk doen per 
auto, maar dat kost wat aan par-
keergeld. Het advies is vanuit De 
Ronde Venen per auto (of met het 
openbaar vervoer) naar Breuke-
len te gaan. Daar kunt u de auto 
gratis parkeren op een van de drie 
parkeerterreinen bij het station en 
neem vervolgens de trein. U stapt op 
Utrecht CS uit waarna u maar een 
kleine stukje hoeft te lopen naar de 
Jaarbeurshallen. Veel handiger! Ver-
geet niet uw OV-chipkaart te con-
troleren of er voldoende saldo op 
staat. Toegangskaarten voor de Va-
kantiebeurs kunt u online kopen via 
de website www.vakantiebeurs.nl. 
Dat is niet alleen goedkoper dan 
aan de kassa bij de beurs, maar u 
maakt tevens kans op het winnen 
van een drieweekse rondreis door 
Nieuw-Zeeland voor 2 personen! 
U vindt bovendien veel meer inte-
ressante informatie op die website 
waar u tevens een plattegrond van 
alle evenementen en aanbieders 
kunt downloaden en uitprinten. Veel 
plezier toegewenst!

Trein Ritme door Jan Vork 
en Music
Uithoorn - Muziekvereniging KnA 
trapt haar 100 jarig jubileumjaar 
2016 af met een reünie en een con-
cert. Zaterdag 16 januari komen al-
le oud leden, donateurs en andere 
belangstellenden op de feestvond 
in het KnA gebouw. Natuurlijk be-
steden burgemeester en wethouder 
daar ook de nodige aandacht aan 
en zijn die avond aanwezig om het 
jubilerende KnA in het zonnetje te 
zetten. Mocht u zelf oud lid zijn, of 
banden hebben met KnA uit het ver-
leden, dan bent u ook uitgenodigd 
en kunt u vanaf 20:00 uur oude be-
kenden ontmoeten in het KnA mu-
ziekgebouw aan het Legmeerplein 
49 in Uithoorn.

Ode aan Jan Vork
Zaterdag 23 januari wordt een jubi-
leumconcert gegeven. Uit ieder de-
cennium van de afgelopen 100 jaar 
wordt muziek ten gehore gebracht 

en de rijke historie van KnA wordt 
muzikaal belicht. Het KnA orkest 
brengt prachtige werken van vroe-
ger en nu ten gehore en als ode aan 
een levende legende, oud instruc-
teur en 3-voudig Nederlands Kam-
pioen Jan Vork wordt nog eenmaal 
het Trein Ritme gespeeld door oud 
slagwerkers van de drumband van 
KnA. Als afsluitend nummer van de 
avond wordt het alom verbindende 
Music van John Miles gespeeld. Het 
centrale thema van een muziekver-
eniging, maar bovendien een prach-
tig nummer om te spelen en om 
naar te luisteren.
Die avond komen oude fanfare mar-
sen, prachtige harmonie stukken en 
hedendaagse orkestwerken langs. 
Voor ieder wat wils en zeker een 
aanrader! Het concert begint om 
20:00 uur in de Schutse in Uithoorn. 
Entree is Eur 7,50 en de kaarten zijn 
aan de deur te koop.

Wat doet het OM in Uithoorn?
Of u nu door de Nu.nl-app 
scrollt, de krant openslaat, of 
naar het journaal kijkt: dage-
lijks ziet u nieuws voorbij ko-
men waarbij het Openbaar Mi-
nisterie betrokken is. Het gaat 
dan vaak om spraakmakende 
strafzaken, waarin een persof-
ficier uitleg geeft over het ver-
loop van de zaak en de strafeis. 
Veel van deze zaken spelen zich 
af in Amsterdam, zoals het Pas-
sage-proces en de liquidaties 
in de Staatsliedenbuurt. In de-
ze procedures geeft het Arron-
dissementsparket Amsterdam 
- ‘het OM van Amsterdam’ – lei-
ding aan de opsporing en is het 
verantwoordelijk voor de ver-
volging van verdachten. 

Dat de grote zaken in Amster-
dam op veel landelijke media-
aandacht kunnen rekenen, is 
niet onbegrijpelijk. Maar dat be-
tekent nog niet dat het Arron-
dissementsparket Amsterdam 
zich alleen maar richt op de 
hoofdstad. De directe regio van 
Amsterdam - zoals Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen 
en Ouder-Amstel - speelt een 
net zo belangrijke rol bij onze 
werkzaamheden. 

Maar wat doet het OM nu pre-
cies in Uithoorn? Omdat ons ta-
kenpakket in uw regio erg divers 
is, kan ik daar geen kort en bon-
dig antwoord op geven. Om u 

toch een kleine indruk te geven, 
noem ik een aantal voorbeel-
den: zo neemt het OM deel aan 
de ‘regiodriehoek’, een overleg 
met de politie en burgemees-
ter van Uithoorn waarin afspra-
ken worden gemaakt over bij-
voorbeeld het nemen van extra 
maatregelen tijdens de donkere 
wintermaanden, maar ook over 
de inhuur van parkeerwachters. 

Daarnaast denkt het OM bij de 
voorbereiding van grote evene-
menten (zoals de jaarwisseling) 
mee over de mogelijke risico’s 
en hoe we er samen voor kun-
nen zorgen dat een vervelende 
situatie niet uit de hand loopt. 
Verder spreken we met de ge-
meente en politie over de aan-
pak van verwarde en overlast-
gevende personen en proberen 
we het aantal plegers van high 
impact crimes - zoals wonin-
ginbraken, overvallen en straat-
roven - terug te dringen met de 
Top600-aanpak. En dan hebben 
het nog niet eens gehad over 
onze hierboven genoemde co-
re-business, namelijk opspo-
ring en vervolging. 

Kort gezegd: er is een hoop te 
vertellen. In deze column geef ik 
u elke twee weken een kijkje in 
de keuken van het OM, waarbij 
ik steeds het accent leg op hoe 
het OM actief is in uw eigen ge-
meente. 

COlUMn 1
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In deze tweewekelijkse column van 
mr. Willem Nijkerk geeft het openbaar 
ministerie (OM) in Amsterdam een 
kijkje in de keuken van het OM. Willem 
Nijkerk is officier van justitie, hij geeft 
leiding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket. 

Expositie van Malgorzata
Regio - Malgorzata Kowalska , af-
komstig uit Polen en al 24 jaar 
woonachtig in Vinkeveen gaat de 
komende tijd haar schilderijen ex-
poseren in de Bilderdijkhof in Uit-
hoorn “Op school vond ik het teke-
nen het leukste vak en potloot en 
papier was mijn beste vriend.
Deze bezigheid heb ik achter me 
gelaten toen ik kinderen kreeg.
Daarna gelukkig heb ik mijn hobby 
weer opgepakt in de vorm van schil-
deren.
Wat ik in mijn schilderijen wil laten 
zien is de pracht van de wereld om 
ons heen.
Mensen, dieren, natuur zijn mijn in-
spiratie”, aldus Malgorzate 

Haar schilderijen zijn te zien vanaf 
6 januari tot 6 maart in Vita – wijk-
centrum, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn 
op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 
17.00 uur.
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Lisa schenk haar haar aan 
haarwensen

Uithoorn - Super trots  waren de 
ouders van Lisa Hali, zaterdag jl. De 
wens van hun 10 jarige dochter Lisa, 
ging die dag in vervulling. Ze heeft 
twee jaar gespaard om haar haren 
30 cm lang te krijgen zodat ze haar 
vlecht kon doneren aan de Stichting 
Haarwensen.  Lisa wil heel graag 
kinderen helpen die door kanker of 
een haar ziekte geen haar meer heb-
ben.  De stichting heeft nam=elijk 
zeven tot acht vlechten nodig voor 
1 pruik.  Via deze weg wil zij meer 
kinderen en volwassenen inspireren 
om hetzelfde te doen, het enige wat 
ze hoeven te doen is hun haren te 
laten groeien tot 30 cm en naar Hair 
Sensation of een andere kapper te 
gaan zodat zij het haar kunnen op-
sturen naar Stichting Haarwensen. 
Om meer te weten”www.haarwen-
sen.nl/haar-doneren.

Het koor de “Time Out Singers” uit 
Uithoorn zoekt versterking
Uithoorn - Het koor is op zoek naar 
nieuwe koorleden, Op dit moment 
bestaat het koor uit 15 koorleden, 4 
mannen en 11 dames met een ge-
middelde leeftijd van 45 jaar. Ze wil-
len graag uitbreiden naar zo’n 20 
koorleden en 5 muzikanten. Zingt 
u graag, doe dan mee! Schroom 
niet, want iedereen kan leren zin-
gen ook al denk je dat het vals is. 
Meestal begint de zang in de bad-

kamer, huiskamer, een feestje of in 
het voetbalstadion, maar zingen in 
een koor is misschien nog leuker. Je 
versterkt elkaar namelijk. Er zijn zo’n 
half miljoen mensen in Nederland 
die je voorgingen. Zingen is dus bij-
na net zo populair als voetbal. Zin-
gen is niet alleen leuk maar weten-
schappelijk onderzoek toont aan dat 
zingen gezond is voor hart, lichaam 
en geest. In de praktijk hoor je vaak 

dat mensen blij worden van het zin-
gen. Bovendien is zingen goed voor 
het geheugen zeker als je de tek-
sten van buiten leert.
Als je graag wilt zingen, dan breng 
je genoeg enthousiasme mee om 
in ons koor te zingen. De koorle-
den komen uit Uithoorn, Aalsmeer 
en Wilnis. Peter, de dirigent, doet 
een kleine stemtest om te bepalen 
in welke stemgroep je thuis hoort 
(hoog, midden of laag).
Repertoire genoeg; want Peter heeft 
een kast vol liedjes in mooie arran-
gementen. In het repertoire zitten 
bijvoorbeeld popsongs van bijvoor-
beeld Adele of een Greasemedley 
met veel dynamiek en tempowisse-
lingen. Ze worden begeleid op key-
board, ac.gitaar, el. gitaar en basgi-
taar. Er is nog een plaats vrij voor 
een Cajon bespeler. Dat is een hou-
ten drumbox waarop je kan zitten.
 Peter speelt ook keyboard en stuurt 
zijn zanger(essen) en muzikanten 
vanachter dit instrument aan. Maar 
thuis kan er ook geoefend worden, 
want je krijgt per mail je partij thuis 
gestuurd, zodat je enigzins voorbe-
reid op de repetitie komt.
Op zo’n repetitie kan je dan je stem-
vastheid oefenen. Peter heeft veel 
geduld en zingt of speelt jouw par-
tij mee totdat je ‘m van buiten kent. 
Maar je hebt natuurlijk ook steun 
van je buurman of buurvrouw nodig.
Volwassenen van alle leeftijden, met 

of zonder zangervaring, kunnen 
zich voor dit koor aanmelden. Ge-
zelligheid staat voorop maar het is 
ook leuk om als koor een keer mee 
te doen aan een concert hier in de 
buurt. Daar wilt u natuurlijk goed 
te voorschijn komen. Daarom gaat 
u leren uw stem goed te gebruiken, 
samen en gelijk bewegen op mu-
ziek. Tekstbeleving, samenzang en 
klank zijn ook belangrijk.
De openrepetitie is op woensdag-
avond 13 januari van 20.00 uur tot 
21.45 uur. Schroom niet om te ko-
men meezingen en te kijken of het 
wat voor je is. Neem ook uw buur-
vrouw of buurman mee. Dat maakt 
het nog gezelliger! We projecte-
ren de tekst van de liedjes op een 
groot scherm. Er is volop gelegen-
heid voor nader kennismaking en 
een praatje in de pauze onder het 
genot van een drankje en na afl oop 
van de repetitie.

Inschrijving
De proefrepetitie is gratis en zonder 
verplichting. Het koorseizoen loopt 
van januari tot juni. Adres: Brede 
School Legmeer, Randhoornweg 39, 
1422 WX Uithoorn Er is ruime par-
keergelegenheid voor de deur.
Nadere informatie: Peter van Marle; 
tel.: 06-44018557

Aanmelding
Het liefst per mail met vermelding 
van “proefrepetitie” maar zomaar 
binnenlopen kan ook.
Kom wel op tijd, dat is tussen 19.45 
en 20.00 uur, want om 20.00 uur 
sluiten de deuren. e-mail: petervan-
marle14@gmail.com

Nieuwjaarsconcert Scau met Shura 
Lipovsky and friends
Uithoorn – Het Bestuur van de 
SCAU (Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn) wenst alle liefheb-
bers van muziek en (klein)kunst 
een boeiend cultureel 2016 toe! Het 
Nieuwjaarsconcert wordt gehouden 
op zondag 17 januari a.s., om 14.30 

uur in de Thamerkerk aan de Am-
stel. Dan brengt zangeres Shura 
Lipovsky het programma ‘Vayt avek 
fun dayne shtern’ – ‘Ver weg van je 
sterren’. Een afwisselend concert 
met traditionele en nieuwe, door 
haarzelf geschreven, Jiddische lie-

deren. Ze wordt begeleid door het 
Ensemble Novaya Shira (Nieuw 
Lied), dat bestaat uit vijf musici die 
de viool, piano, accordeon, cello en 
blokfl uit bespelen. 

Shura Lipovsky is een van de be-
langrijkste artiesten van de herle-
ving van Joodse muziek. Zij staat 
bekend als de ‘Grande Dame’ van 
het Jiddische Lied en wie naar haar 
luistert, is het er meteen mee eens: 
charme en podium-présence van de 
zangeres zijn overweldigend. Met 
zang, dans en verhalen is zij als vre-
deswerker actief in de interreligieu-
ze dialoog en lid van ‘Musicians wit-
hout Borders’. Ze werkt samen met 
geestelijke leiders van verschillende 
godsdiensten. Shura Lipovsky pro-
duceerde verschillende cd’s, zoals 
‘Moments of Jewish Life’ en ‘Heroes 
and Poets’. Onlangs verscheen haar 
nieuwe CD ‘Vaytinke’. Als pedagoog 
geeft zij masterclasses voor pro-
fessionele zangers en workshops 
over het Jiddische liedrepertoire. Ze 
geeft les in Amsterdam, Parijs, Vilna, 
Stockholm, St. Petersburg, Weimar 
en Londen. Hoogtepunten uit haar 

carrière zijn onder andere het her-
denkingsconcert in 1993 van de vijf-
tigste verjaardag van de opstand in 
het getto in Warschau, dat live werd 
uitgezonden door de Poolse Radio, 
en het optreden met de beroemde 
violist Jitschak Perlman tijdens de 
‘Klezmer Extravaganza’ in New York 
(1996).

In 2011 gaf Shura Lipovsky met 
groot succes de première van haar 
nieuwe ensemble ‘Novaya Shira’ in 
het Amsterdamse Concertgebouw. 
Een citaat uit de recensie: “Haar 
stem is mooier dan ooit, haar voor-
dracht zowat perfect en haar uit-
straling meer dan charismatisch. Ze 
is een mooie vrouw met een weel-
derige bos krullen en ze beheerst de 
bühne vanaf haar eerste opkomst. 
Een diva die alleen met de grootsten 
is te vergelijken. Denk aan Callas of 
Oum Khaltoum”. De SCAU is er trots 
op dat deze zangeres van internati-
onale allure naar Uithoorn komt.

Verzeker u van een plaats door van 
te voren een kaart te kopen bij Bru-
na (winkelcentrum Amstelplein) of 
Ten Hoope (winkelcentrum Zijdel-
waard). Een kaart kost twaalf eu-
ro; jongeren onder de zestien be-
talen slechts zes euro. Vanaf 14.00 
uur zijn er ook kaarten te koop aan 
de zaal.

Bij Sijbrants & van Olst Optiek
ligt de focus op service!

Regio - Bij Sijbrants & van Olst 
nemen ze de tijd voor hun klan-
ten, een uitgebreide oogmeting 
en een deskundig advies door 
gediplomeerde opticiens, con-
tactlensspecialisten of optome-
trist is niet meer dan normaal. Uw 
ogen zijn te belangrijk om je daar 
snel vanaf te maken. Ze beoor-
delen uw ogen op verschillende 
punten, er wordt exact bepaald 
hoe sterk de afwijking van ieder 
oog afzonderlijk is en ze meten 
ook de samenwerking van uw 
ogen, want het ene oog kan im-
mers minder zijn dan het ande-
re. Misschien heeft u alleen een 
leesbril nodig. Wellicht denkt u 
dit met een goedkoop leesbril-
letje van de supermarkt te kun-
nen oplossen. Dat lijkt misschien 
zo, maar dit is natuurlijk niet de 
echte oplossing voor uw lees-
probleem. Want voor welke af-
stand gaat u de leesbril gebrui-
ken? En welke sterkte heeft u nu 
echt nodig? Is het voor het lezen 
van het mooie boek of om tek-
sten te lezen op uw mobiel of 
heeft u nog een groot compu-
terscherm op tachtig centimeter 
afstand staan? Misschien vindt 
u het vervelend om telkens uw 
leesbril te moeten afzetten als u 
even om u heen wilt kijken. Te-
vens kan door het gebruiken van 
een slechte bril kunnen uw ogen 
sneller achter uitgaan.
Voor al deze wensen en/of pro-
blemen zijn er tegenwoordig 
prachtige oplossingen. In de hui-
dige tijd is er meer dan een sim-
pele leesbril. Met een goed ad-
vies en de beste persoonlijke op-
lossing voor dit probleem geeft u 
uw ogen waar ze recht op heb-

ben. De huidige generatie mo-
derne HOYA indoor-leesbrillen 
zijn er voor iedereen en hebben 
een perfecte kijkoplossing voor 
de korte en middenafstanden. En 
vanaf � 149,- heeft u al een com-
plete bril met geharde en ont-
spiegelde glazen op sterkte en 
een multifocale bril met geharde 
en ontspiegelde vanaf 249,-. De-
ze maand heeft Sijbrants & van 
Olst een actie. Onder het mot-
to ‘Begin het jaar goed’ hebben 
zij drie scherpe aanbieding op 
HOYA glazen. Zie ook de adver-
tentie in deze krant.
Natuurlijk meten zij ook uw oog-
druk. Het woord zegt het al, ieder 
oog heeft een bepaalde span-
ning en als die spanning te hoog 
wordt, kan er schade ontstaan 
aan de oogzenuw met glaucoom 
tot gevolg. Dit kan leiden tot een 
beperkingen van het gezichts-
veld of zelfs tot blindheid. Het 
is dus geen overbodige luxe om 
de oogdruk regelmatig de laten 
controleren. Met grote regelmaat 
komen zij tijdens metingen klan-
ten tegen waarbij zij glaucoom 
vermoeden. Het is van belang 
dat dit zo vroeg mogelijk wordt 
ontdekt. Klanten waarbij dit ont-
dekt wordt worden dan ook di-
rect doorverwezen naar de oog-
arts waar nauw mee samenge-
werkt wordt.
Kortom begin het jaar goed en 
geef u ogen waar ze recht op 
hebben! Maak vrijblijvend een 
afspraak in één van hun winkels, 
voor een uitgebreide oogmeting 
door één van de specialisten en 
vertel hun uw persoonlijke wen-
sen. Zij zorgen er voor dat u de 
juiste focus krijgt.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

  Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Natuur is in de war

De natuur is inderdaad 
helemaal in de war. De 
Margrieten in mijn tuin-
tje staan te bloeien en de 
Muskuseend zit nu alweer 
op haar nest. Twee weken 
geleden was ze haar nest 
van vorig jaar aan het op-
knappen en heeft ze er 
haar eieren gelegd. Hoe 
moet dit afl open als het 
eerdaags gaat vriezen? 
Zal mij benieuwen.

Emmy Clausen

Er staat een hulststruik in mijn 
tuin. Ooit gekozen om twee re-
denen: hij groeit niet zo hard en 
blijft altijd groen. Het duurt wel 
een jaar of acht voordat hij vrucht 
draagt, maar dan heb je ook wat. 
Takken met leerachtige blade-
ren het hele jaar door, tere kleine 
bloemetjes in de zomer en mooie 
rode bessen in de winter. Ik koos 
een variant met geschulpte bla-
deren, die wel een beetje prikken 
maar karakter hebben. Met kerst 
wilde ik hulst uit eigen tuin in 
kerststukjes kunnen verwerken. 
Hulst doet het eigenlijk overal en 
vooral goed in het West-Europe-
se regenachtige klimaat. Hij is te-
vreden met licht, vraagt niet veel 
zon. Volgens oud bijgeloof be-
schermt hulst tegen bliksemin-
slag en kwade machten als hek-
sen en demonen. Voor heksen en 
demonen ben ik niet bang, maar 
ik verwachtte wel kwade dam-
pen in de laaggelegen Mijdrecht-
se polder.  Wellicht zou hulst mij 
daartegen beschermen. 

Een hulstboom of struik heeft 
twee soorten bloemen: mannelij-
ke en vrouwelijke. Bestuiving ge-
beurt door bijen en zweefvliegen. 
En ‘s winters zijn er dan steen-
vruchten, de prachtige rode bes-
sen. Die knip ik voor kerst uit de 

boom, want ze horen bij kerst net 
als kerstbomen, kerstkaarten, 
roodborstjes en (nep)sneeuw. 
Er zijn ook vaak vogels in mijn 
tuin. Dit jaar heb ik extra goed 
opgelet welke vogels de tuin be-
zoeken en wat ze er eten. Merels 
eten vuurdoornbessen en wur-
men. Meesjes hangen met re-
gelmaat aan een vetbolletje en 
eten graantjes van de voederta-
fel. Vink, heggemus en spreeuw 
komen langs en zelfs de Vlaamse 
gaai. Soms is er een roodborstje. 
Die bezoekt de hulststruik en eet 
af en toe een besje. De roodborst 
houdt van de harde rode steen-
vruchten. Maar gelukkig laat hij 
wat zitten. Heb ik toch nog een 
leuk kerststukje.

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Hulstbessen:
voer voor vogels 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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Groei en Bloei afdeling 
Aalsmeer in 2016
Regio - Op 20 januari 2016 gaan 
de cursussen in Bloemschikken 
en Mandenvlechten weer begin-
nen aan een serie avonden waar 
onder leiding van Nicky Markslag 
de mooiste creaties gemaakt kun-
nen worden van een gewoon bos-
je bloemen. Samen met Jan de Vos 
maken cursisten van wilgentenen 
de mooiste vlechtwerken. Zowel 
Nicky als Jan zijn zeer deskundig en 
helpen ieder (ook zonder ervaring) 
zijn/haar eigen wensen uit te voe-
ren. Groei&Bloei heeft geen winst-
oogmerk en berekent uitsluitend de 
kosten van de materialen. Heeft u 
interesse? Meldt u zich dan aan bij 

Arda Eickhoff tel. 321161 of “ema.
eickhoff@caiway.nl 
Toen vorig jaar grootgrutter AH met 
de tuintjes kwam, bleek er veel en-
thousiasme voor te zijn. Maar niet 
alles ging naar wens en de teleur-
stelling was groot. Daarom heeft 
Groei&Bloei ervaren moestuin ei-
genaren gevraagd een aantal les-
sen samen te stellen waaraan ie-
der kan meedoen. Karin de Gooijer, 
Nicole Linnenbank. Cor de Jong en 
Jan Ruesink werden bereid gevon-
den hieraan mee te werken.
Op 27 januari 2016 is de start met 
een infoavond in Heliomare aan de 
Zwarteweg 98. Aan de hand van 

Een nieuw jaar, een nieuwe kleurrijke 
activiteit bij Vita!

Uithoorn - Het was het afgelopen 
jaar een hit: Kleuren voor volwas-
senen. Maar hoeveel leuker is het 
om dit gezellig met elkaar te doen, 
en tips en ideeën met elkaar uit te 
wisselen? Daarvoor is Vita de acti-
viteit gestart “Een nieuw tintje Bil-
derdijkhof.” Sommigen hebben be-

gin december al kunnen proeven 
van deze gezelllige middag. Het was 
een drukbezochte gezellige mid-
dag. In dit nieuwe jaar start de-
ze activiteit op maandag 11 Januari 
en Dinsdag 12 Januari van 13:30uur 
tot 15:30uur. Hierna is het wekelijks 
op deze dagen en tijd. U kunt per 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Reactie op artikel over 
hondenbelasting
Het stuk over minima niet vrij van 
hondenbelasting vraagt ook van 
mij  weer om een reactie. (Nieu-
we Meerbode 23 dec. 2015).  Me-
vrouw W. Schreutelkamp-de 
Pauw, zie Nieuwe Meerbode 30 
dec., is mij al voor geweest. Zij 
noemt het een akelig verslag. 
De heer Roosendaal krijgt er te-
recht fl ink van langs. Ook de re-
actie van DUS en Gemeentebe-
langen is ronduit beschamend. Ik 
ben het voor 100 % met deze me-
vrouw eens. Het gaat om ca. 20 
mensen en een bedrag van on-
geveer 1700 euro per jaar. (wat 
een administratie !). Amsterdam 
gaat naast het afschaffen van 
de hondenbelasting per 1 janua-
ri 2016 (1, 8 miljoen euro minder 
in kas), 400.000 euro subsidie ter 
beschikking stellen om zieke die-
ren, van mensen die weinig te be-
steden hebben, bij de dierenarts 
te kunnen laten helpen. Ook daar 
is doorgedrongen dat honden bij-
dragen aan een gezonder leven 
en een belangrijke sociale onder-
steuning. Gisterenavond op het 
RTL 4 nieuws. Een pluim voor met 
name de heer Keimes. Die snapt 
dat 7.50 euro, ONNODIGE belas-
ting,  per maand voor een mini-
ma een heel bedrag is. Het CDA 
dient dan ook, meer dan terecht 
, samen met de PvdA een motie 

in voor afschaffi ng hondenbelas-
ting voor minima. Groen Uithoorn 
ook bedankt! Op steun van som-
mige fracties was op grond van 
hun SOCIALE politiek en/of op 
basis van hun verkiezingsbelof-
ten wel gerekend...... In Uithoorn 
wordt  10.500 euro ingezet voor 
hondenroutes. De hondeneigena-
ren betalen dan ca. 140.000 eu-
ro  voor zaken waar ALLE BUR-
GERS VAN UITHOORN  (ook die 
geen hond hebben) van mee pro-
fi teren. Oneerlijk dus.  De melk-
koe van de gemeente. Toch?
Geweldig dat de CDA` ers een 
werkbezoek aan de voedselbank 
hebben gebracht en ontdekt heb-
ben dat er ook steeds meer dier-
voeding via de ( dieren) voedsel-
bank wordt verspreid. Gelukkig 
zijn er ook partijen die zich be-
trokken voelen bij wat er onder 
de bevolking leeft. Het gaat per 
slot van rekening niet alleen om 
macht en geld. Ik hoop en met mij 
vele mensen dat de minima als-
nog vrijgesteld worden van beta-
ling en dat de motie CDA en PvdA 
een eerste stap is voor totale af-
schaffi ng van deze oneigenlijke 
belasting. Vele gemeente gingen 
u inmiddels voor!
 
Met vriendelijke groet,
H. van Straaten. 

Jazz aan de Amstel elke 2e 
en 4e zondag van de maand
Regio - Zondag 10 januari zijn Pe-
ter Rip, Yvette de Bie en Rob Mid-
delhoven te gast bij Jazz aan de 
Amstel.  Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunt u genieten van echte Jazz 
standards, eigen songs, maar ook 
evergreens en bewerkingen van be-
staande nummers. Laat u verrassen 
door de warme stem van Peter Rip 
die moeiteloos liedjes van Frank Si-
natra, Paul Anka en Michael Bublé 
ten gehore brengt.  Hij zong reeds 
bij vele Big Bands en heeft menig 
theater onveilig gemaakt met zijn 
eigen cabaretprogramma. Of luistert 

u liever naar de prachtige stem van 
Yvette de Bie die haar sporen o.a. 
verdiende tijdens Idols, het Natio-
nale Songfestival en de vele optre-
dens bij theatershows en Big Band-
optredens door het hele land. Dit 
alles aangevuld met mooie saxo-
foonklanken van Rob Middelhoven, 
zijn de ingrediënten voor weer een 
heerlijke middag Jazz aan de Am-
stel.
Uw gastvrouw en zangeres Shyla 
Zoet, recentelijk te horen in de KPN 
commercial ‘Begin Gemist’ op radio 
en televisie met de standard Dream 
a little Dream, werkte reeds met ve-

le nationale en internationale arties-
ten samen. Onder de naam Sweet & 
Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ uit 
met daarop eigen songs in een ea-
sy jazz/pop stijl en deze zomer nog 
het liedje ‘Holland’ waarvan de vi-
deoclip grotendeels opgenomen is 
in omgeving Uithoorn.

Jazz aan de Amstel is een initiatief 
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Am-
stel. Door de variatie van artiesten,  
muziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed publiek.
10 januari bestaat de band uit Joos 

van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Jai Jai Vos (drums).
Locatie Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis.

Auto brandt 
geheel uit
Uithoorn - Op dinsdag 29 decem-
ber om kwart voor elf in de och-
tend is brand uitgebroken in een 
auto. De wagen stond voor repara-
tie in een loods aan het Steenwij-
kerveld. Vermoedelijk is kortsluiting 
ontstaan. De eigenaar heeft de au-
to nog uit de loods weten te rijden. 
In de loods stonden ook meerdere 
boten. Met een brandblusser is de 
eigenaar het vuur te lijf gegaan. Hij 
heeft niet kunnen voorkomen dat de 
auto geheel is uitgebrand.

Eieren weg na 
woninginbraak
Uithoorn - Op dinsdag 29 decem-
ber is tussen half vijf in de middag 
en kwart over tien in de avond in-
gebroken in een woning in de Prin-
ses Margrietlaan. De dieven hebben 
zich toegang tot het huis verschaft 
door een raam te forceren. De ge-
hele woning is doorzocht. Ont-
vreemd zijn een paar merkschoe-
nen en zo’n vijf tot tien beschilderde 
eieren. Een behoorlijk gemis, want 
deze eieren zijn gemaakt door de 
overleden vrouw van de bewoner. 

Rummikubben voor ALS
De Kwakel - Vrijdag 15 janua-
ri 2016 start om 19.30 het 7e Open 
Kwakels ALS Rummikubtoernooi
in De KDO kantine aan de Vuur-
lijn. U bent welkom vanaf 19.00. 
Deelname kost 10,-, inclusief koffi e 
met koekje. Heeft u een rummikub-
spel thuis, neem die dan alstublieft 
mee, want er zijn niet genoeg spel-
len aanwezig. Er zijn mooie prijzen 
te winnen en niet alleen met rum-
mikub, maar ook met de tombola. 
Vele winkels, bedrijven en particu-

lieren hebben ook deze keer heel 
veel en mooie prijzen geschonken. 
Het moet raar lopen als er iemand 
zonder prijs naar huis moet. Dat 
geeft een goed gevoel: geld bij el-
kaar brengen om het ALS-fonds te 
helpen met het uit de wereld helpen 
van de dodelijke spierziekte ALS. De 
afgelopen 6 jaar hebben we in to-
taal al 40.000,- voor de bestrijding 
van ALS bijeengebracht. U bent van 
harte welkom voor een sportieve en 
gezellige avond voor een mooi doel.

Ploon & Fons eerste 
topscore in 2016 bij BVU
Uithoorn - Op maandag 4 november 
werd de eerste ronde van de vierde 
parencompetitie gespeeld in Sporthal 
de Scheg. In de C-lijn viel de hoog-
ste score: 63,65% voor Ploon & Fons 
Roelofsma. Tineke de Roij & Rob Fas-
ten (57,6%) werden tweede en Nel-
ly Jansen & Jaap Bark eindigden op 
plaats 3 met 55,68%. In de B-lijn fi -
nishten 3 paren met 60% of meer: Ri-
ki Spook & Hans Geels (60,83), Cees 
Harte & Jos van Leeuwen (60,42) en 
An & Bert Pronk met 60 rond. De A-
lijn werd wederom een prooi voor Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems 

(61,46%). Marineke & Martin werden 
twee met 58,85% en Ineke Hilliard & 
Elisabeth van den Berg hadden met 
57,29% meer dan 5% voorsprong op 
de nummer vier. De bridge-avonden 
van de BVU vinden plaats op maan-
dag (aanvang 19.45 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij de secretaris van 
de BVU Marineke Lang tel. 0297 569 
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.
nl. Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

een serie dia’s wordt getoond wel-
ke moestuinen er mogelijk zijn. Ook 
een zaaikalender/schema komt 
aan de orde. Natuurlijk wordt reke-
ning gehouden met de wensen en 
of men een winter of zomertuin wil. 
Ook worden vragen beantwoord zo-
als: wat groeit er het beste op welke 
grond en hoe bewerk je de grond?
De tweede keer (in maart) gaan 
de deelnemers op zaterdagmorgen 
naar het Wellantcollege aan de Lin-
naeuslaan om te gaan voor-zaai-
en van langzaam kiemende zaden 
(kruiden). Ook aan de orde komen 
het gebruik van gereedschap bij het 
bewerken van de grond, het bemes-
ten, de zaadkeuze en waar te ko-
pen zal worden besproken. De der-
de bijeenkomst (in april) zal Nico-
le Linnenbank (weer in Heliomare) 
laten horen hoe er gezond gewerkt 
kan worden bv. zonder gebruik van 
chemische middelen. Dit kan zijn 
door de combinatie van verschillen-
de gewassen, maar ook door bloe-
men en groenten te combineren. 
De vierde keer (in mei) wordt een 
bezoek gebracht aan Karin, Cor en 
Jan om te zien hoe zij het voor- ge-
zaaide uitpoten en wordt aandacht 
besteed aan zaaien (hoeveel) in de 
volle grond. De vijfde keer (in okto-
ber) komen de deelnemers nog een 
keer bij elkaar om ervaringen te de-
len en het bewaren van de winter-
groenten te bespreken. Ook voor 
deze serie kunt u zich aanmelden 
bij Arda Eickhoff tel. 321161 of ema.
eickhoff@caiway.nl zie ook www.
aalsmeer.groei.nl voor meer info.

keer beslissen of u deelneemt. Kos-
ten voor deze activiteit bedragen 2 
euro inclusief materiaal als papier, 
kleurpotloden en stiften. U staat ui-
teraard vrij om eigen materiaal mee 
te nemen. Neem dit dan na afl oop 
wel weer mee naar huis. 
Hopelijk tot ziens op een van deze 

middagen! Voor vragen of opmer-
kingen kunt u belllen op maandag, 
dinsdag of woensdag met het num-
mer: 0297-567209, of stuur een e-
mail naar: kleurbijvita@gmail.com.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!





Het is nog niet zover, maar veel kinderen die na groep 8 dit jaar de 
basisschool in juni verlaten, zullen samen met hun ouders en docenten 
een keuze hebben moeten maken welk vervolgonderwijs het meest 
voor hen geschikt is. Op voorhand kunnen ouders al dan niet met hun 
kinderen aan het eind van deze maand de informatieavonden van de 
diverse scholen in de regio bezoeken. Zie daarvoor de advertenties van 
de scholen in deze krant.

Welke kant willen de kinderen met ondersteuning van hun ouders 
en docenten uit? Waar hebben ze aanleg voor? Mag je van kinderen 
op die leeftijd verlangen dat ze al definitief moeten kiezen wat ze 
later willen gaan worden in de maatschappij? Hoe je je brood wilt 
verdienen? En naar welke school moet je dan? Het blijken voor velen 
moeilijke vragen te zijn, laat staan dat er een juist antwoord op kan 
worden gevonden. Reden te meer om u en uw kind(eren) goed te laten 
voorlichten en eventueel te testen. Dan hebben we het alleen nog maar 
over kinderen die de capaciteiten in zich hebben om gewoon naar het 
vervolgonderwijs (en later verder) door te stromen. Maar dat is niet 
altijd vanzelfsprekend. Er zijn ook kinderen die een bijzondere vorm of 
aangepast onderwijs vergen. Of daar hulp op maat bij nodig hebben. 
Wanneer komt dat ter sprake, hoe ga je daar als ouders mee om en 
waar kan je dan terecht voor informatie? Dan is het beter daarvoor nu al 
rond te kijken in de regio en eventueel daar buiten.

Volop onderwijs
Voortgezet onderwijs in de vorm van vmbo, havo, vwo, atheneum en 
(met toegevoegde vakken) ook gymnasium, is er weliswaar volop in de 
regio, zoals bij de R.K. Thamen Scholengemeenschap en het Alkwin 
Kollege in Uithoorn; het Veenlanden College (VLC) in Mijdrecht en in 
Vinkeveen. Maar speciaal en/of passend onderwijs is er nauwelijks 
met uitzondering van de Praktijkschool in Uithoorn. Net zo min is er 
de mogelijkheid om middelbaar en/of hoger beroepsonderwijs (ROC) 
te volgen. Daarvoor moet men buiten de gemeente zijn, bijvoorbeeld 
in Hoofddorp en Amsterdam. Voortgezet onderwijs is ook buiten onze 
regio te vinden. Erg populair bij kinderen uit Uithoorn en De Kwakel 
zijn bijvoorbeeld het Hermann Wesselink College (tweetalig vwo, 
gymnasium, atheneum, havo en tweetalig vmbo-t) en het Amstelveen 
College (gymnasium, atheneum, havo en mavo). Ouders uit De Ronde 
Venen kiezen voor hun kinderen ook wel het Minkema College 
(gymnasium, atheneum, havo en vmbo) in Woerden. Maar je moet er wel 
een stukje op de fiets of met de bus voor over hebben om op school en 
weer thuis te komen.

Passend onderwijs
En wat wordt verstaan onder ‘passend’ onderwijs? Passend onderwijs 
is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om 
zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding 
op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een 
speciale school. Of bij leerproblemen Remedial Teaching, zoals RT in 
Wilnis dat doet (www.rtinwilnis.nl). Passend onderwijs is dus geen 
schooltype. Kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken 
met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor 
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer 
weten? Bekijk de website www.passendonderwijs.nl. Een ‘praktijkschool’ 
sluit daarbij aan (zie Praktijkschool Uithoorn). Het is een school voor 
voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is om 
een vmbo-diploma te halen. Een kleine groep leerlingen kan na de 
praktijkschool wel doorstromen naar niveau 1 van het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs 
wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken voorbereid op 
het gaan werken of werken met aanvullende scholing. Praktijkonderwijs 
is er, naast het voorbereiden op werken, ook op gericht de leerlingen 
competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op 
het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. 
Alle genoemde scholen hebben een website. Als u meer wilt weten 
kunt u het beste deze websites bekijken. Daar staat veel nuttige en 
vaak praktische informatie op. Mocht u een website niet kunnen vinden, 
komt u er meestal wel uit door de naam van de school bij Google in te 
toetsen. Anders dan ‘leren op school’ in een onderwijssysteem zijn er 
bijvoorbeeld ook scholen voor theater, muziek en dans. Er is er een in De 
Ronde Venen onder de naam stichting Kunst Rond de Venen. Er wordt 
les gegeven in de voormalige Veenzijdeschool aan de Wagenmaker 
in Wilnis en de Jozefschool aan de Kerklaan in Vinkeveen. Zie voor 
uitgebreide informatie de website www.kunstronddevenen.nl.

Wereld aan onderwijs
Wie veel meer wil weten over de verschillende vormen van onderwijs 
en scholen zou op de PC of laptop eens moeten gaan naar de website 
http://onderwijs/startpagina.nl. Deze startpagina is een ‘portal’ 
voor uitgebreide onderwijsinformatie. Alle belangrijke aspecten van 
onderwijs komen in de rubrieken aan de orde: van basisonderwijs tot 
en met universiteit. Zoveel mogelijk staan er verwijzingen naar andere 
startpagina’s in de rubrieken en de balk boven in de site. De digitale 
wereld is overigens niet meer weg te denken bij het hedendaagse 
onderwijs in al zijn geledingen. Op de basisschool maken kinderen 
er al van meet af aan kennis mee en raken ermee vertrouwd. Bij het 
voortgezet onderwijs kan men niet meer zonder. Behalve voortgezet 
onderwijs op de middelbare scholen en verder richting hoger onderwijs 
kan je als studerende straks alle kanten uit, Naarmate het kind meer 
volwassen wordt en zich verder gaat oriënteren ligt er een wereld aan 

onderwijsmogelijkheden open.
Bij dit alles doemt soms het probleem op dat in sommige sectoren 
het onderwijs niet aansluit op de vraag uit het bedrijfsleven. De 
samenleving verandert in een rap tempo en het onderwijs houdt daar 
(vaak) geen gelijke tred mee. Sommige scholen, zoals het Amstelveen 
College, hebben naast hun voortgezet onderwijs extra opleidingen (zgn. 
Plusprofielen) die in een aantal gevallen wel aansluiten bij de vraag uit 
het bedrijfsleven.
Het probleem wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven 
onderkend en men gaat er het nodige aan doen om daar verandering in 
te brengen. Kinderen die straks instromen bij het voortgezet onderwijs 
hebben voorlopig nog geen last van de voortdurende malaise op de 
arbeidsmarkt. Dat ligt anders voor schoolverlaters. Op dit moment ligt 
een goede baan voor afgestudeerden met een middelbare of hogere 
beroepsopleiding in veel sectoren helaas niet voor het oprapen. 
Hoewel er tekenen zijn dat de economie zich in rap tempo herstelt, is 
het bedrijfsleven nog huiverig in het aannemen van meer personeel, 
uitzonderingen daargelaten. Dat betreft dan voornamelijk de technische 
sector en niet te vergeten de ICT. Ook bij de overheid is het moeilijk aan 
de bak te komen vanwege bezuinigingen en talrijke reorganisaties. En 
of er in de (nabije) toekomst voldoende werk voor de mens blijft gelet 
op de voortschrijdende automatisering en robotica in tal van sectoren, is 
vooralsnog duister.

Bekijk je toekomst
In dat licht gezien blijft het moeilijk om nu al een zorgvuldige afweging 
te maken welk type onderwijs het meest past bij datgene wat het kind 
later wil gaan doen en of dat aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. 
Iemand met een specifieke opleiding ‘matcht’ in een functie bij een 
bedrijf of overheidsorganisatie tegenwoordig eerder dan een breed 
opgeleide sollicitant. Mensen met een bèta-opleiding en zij die 
geschoold zijn in technische en/of chemische vakken zijn vaak in het 
voordeel. Onder meer in de ‘maak-industrie’. Daar kan je als techneut 
een goede boterham verdienen. Sommige bedrijven zitten te springen 
om technisch geschoold personeel. Als de economie aantrekt zal er in 
andere vakgebieden ook meer werk komen. Een en ander hangt ook af 
van de opkomst van nieuwe markten en technieken. Even zien wat je 
op dit moment allemaal kan worden met een bepaalde studierichting? 
Kijk dan bijvoorbeeld op de website www.bekijkjetoekomstnu.nl en er 
ontvouwt zich een scala aan voorbeelden in beroepen, opleidingen, 
scholen, stages en werk. Achterliggende gedachte is dat kinderen 
binnen hun mogelijkheden en samen met hun ouders zoveel mogelijk 
moeten kiezen voor een gedegen dan wel passende studierichting 
waarmee ze verder vooruit kunnen komen. Gesprekken met docenten 
op scholen zijn wat dat betreft erg nuttig en aan te bevelen. Bezoek dus 
de informatieavonden.

Er valt weer veel te leren 
in het nieuwe (school)jaar





VeenLanden College, met een kleine locatie in 
Vinkeveen voor mavo en havo onderbouw en een 
ruime locatie in Mijdrecht voor mavo, havo en 
atheneum, voorziet in het onderwijs van zo’n 
1850 leerlingen. Dat zijn niet alleen leerlingen uit 
De Ronde Venen. De school staat bekend om zijn 
kwaliteit en dat is de reden dat ook veel leerlingen 
uit de omgeving tegenwoordig voor 
het VeenLanden College kiezen.
 
Hoe heeft het VeenLanden College zich kunnen 
ontwikkelen tot een voorbeeldschool? Allereerst is 
de school gericht op het vernieuwen en verbeteren 
van het onderwijs, zodat het goed blijft aansluiten op 
de vervolgopleidingen. Minstens zo belangrijk is het 
passende onderwijs dat de school toepast, want dit is 
de reden waarom er geen leerling uit de boot hoeft te 
vallen. Centraal staat de vraag: 
“Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te halen?” 
Waar vroeger de focus vooral lag op de beperkingen 
van de leerling is deze nu gericht op de kwaliteiten 
van de leerling. Op deze wijze kan elke leerling de 
school als prettig en veilig ervaren. Dat heeft een 
positieve uitwerking op de sfeer en het klimaat binnen 
de school. Er wordt gedacht in oplossingen en met 
betrokken docenten en deskundigen in huis en een 
uitgebreid netwerk, is de school erin geslaagd iedere 
leerling tot zijn recht te laten komen. 

Het onderwijs voorziet steeds meer in de verschillen 
die er nu eenmaal zijn tussen leerlingen en de 
bedoeling is daar de komende jaren verdere stappen 
in te maken. Zo kan er steeds meer aangesloten 
worden bij de individuele leerbehoefte van de leerling. 
Zowel op locatie Vinkeveen als op locatie Mijdrecht 
is een proces gaande en de ervaringen ermee zijn 
veelbelovend. Doordat de school zich meer richt op 
de individuele leerling, ontwikkelt ook de relatie tussen 
docent en leerling mee. Zij staan in deze nieuwe 
benadering meer op persoonlijke voet met elkaar en 
dit bevordert de motivatie en ook de prestatie van de 
leerling aanzienlijk. Het is eigenlijk zo voor de hand 
liggend: je werkt nou eenmaal harder voor die ene 
fijne docent die er zo blijk van geeft dat hij je serieus 
neemt? Dat is van alle tijden. Op dit moment zijn er al 
kans- en excellentieprogramma’s en er is een ruime 
keuze aan extra uitdagingen op het gebied van taal, 
ondernemen, sport, kunst en cultuur en vanaf volgend 
schooljaar ook science. Maar de echte experts laten 
we nu aan het woord: Mexs van locatie Mijdrecht en 
Noa van Vinkeveen. Zo verschillend en zo zichzelf... 

VeenLanden 
College 
zonder relatie
geen 
motivatie...

Ik ben Mexs Schellingerhout, ik ben 
bijna 15 en woon in Uithoorn. Ik 
zit in havo 3 van het Veen-Landen 
College. Ik heb deze school gekozen 
omdat de mensen daar gewoon 
super aardig zijn. Ook kreeg ik 
op deze school de mogelijkheid 
om mijn bedrijf Mexsedia verder 
op te zetten. Het VeenLanden 
College heeft namelijk een speciale 
ondernemersklas en ze steunen 
me en helpen me hierbij. Ik vind het 
namelijk leuk om te filmen, foto’s te 
maken en website- en designwerk 
te doen. Op school helpen ze 
me met het ontwikkelen van mijn 
vaardigheden en om nog beter te 
worden in dat werk. Ook de feestjes 
zijn heel leuk op het VeenLanden 
College. De leerlingen van het 
VeenLanden College, waaronder 
ik, organiseren minimaal één keer 
per jaar een sick feestje! Afgelopen 
zomer hadden we een vet feest 
waar we met 700 leerlingen 
stonden te dansen, lasergamen, 
chillen, foto’s maken en nog veel 
meer. En dit schooljaar was er voor 
de kerstvakantie een gemaskerd 
gala. Wat deze school zo uniek 
maakt zijn de creatief denkende 
mensen. Ze maken school leuk door 

hun vorm van lesgeven, maar ook 
door de kleine dingetjes: door leuke 
uitjes te verzinnen, de gangen vol te 
hangen met posters en schilderijen 
en speciale opdrachten te geven. 

Wat ik zelf na deze school ga doen, 
weet ik nog niet 100% zeker, ik ben 
erg van de creatieve creaties zoals 
filmpjes en foto’s maken en design-
werk. De baan designer trekt me 
daarom ook erg aan. Ik zou graag 
een creatieve studie doen met veel 
praktijk, zodat ik veel ervaring op 
kan doen. 

Mexs 

Mijn naam is Noa van der Kooij en 
ik ben 13 jaar. Ik zit in de tweede 
klas mavo op VeenLanden College 
Vinkeveen. Deze school is het meest 
dichtbij voor mij en daarom had ik 
ervoor gekozen. Het allerleukste 
aan deze school is dat de vestiging 
in Vinkeveen lekker klein is en alles 
makkelijk te vinden is. De meeste 
docenten helpen je heel goed. 
Deze school is anders dan andere 
scholen omdat ik hier mezelf kan 
zijn en het maakt niet uit hoe je er 
uitziet. Na deze school wil ik graag 
naar het grafisch lyceum in Utrecht. 

Noa





Er valt weer veel te leren 
in het nieuwe (school)jaarin het nieuwe (school)jaarin het nieuwe (school)jaarin het nieuwe (school)jaar
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Deze mannen zijn vijftig jaar of meer verbonden aan UWTC

Veel huldigingen tijdens 
nieuwjaarsreceptie UWTC
Uithoorn - Tijdens de nieuwjaars-
receptie van UWTC was er aan-

dacht voor alle Nederlands of We-
reldkampioenen van UWTC in he-

De kampioenen Bart, Pim en Jetze

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 9 ja-
nuari organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen. De opbrengst van 
deze avond is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van onze Uit-
hoornse missionarissen.

Workshop Kidsdance succes en wordt 
vast lesuur bij KDO D.A.G.
De Kwakel - De workshop kids-
dance van 4 lessen in december 
was groot succes. Ruim 20 meisjes 
en jongentjes van groep 1,2 en 3 van 
de basisschool hebben in december 
heel enthousiast deelgenomen aan 
deze workshop in de KDO gymzaal 
aan De Vuurlijn in De Kwakel.

Vrijdag 18 december mochten de 
kinderen, hun ouders en andere be-
langstellenden, met 3 dansjes laten 
zien wat ze allemaal geleerd had-
den. Het was heel leuk om te zien 

hoeveel de kinderen met hun en-
thousiaste gezichtjes in 4 weken tijd 
al geleerd hadden.
Inmiddels hebben genoeg kinde-
ren aangegeven dat ze hiermee 
door willen gaan en lid worden van 
KDO Dance, Aerobics, Gymnas-
tiek. D.A.G. De Kidsdance wordt 
dus vanaf 8 januari 2016 op vrijdag-
middag van 16.15 tot 17.00 uur een 
vast uur in ons lesrooster. Er is nu 
weer wat ruimte voor nieuwe kinde-
ren. Kinderen die willen uitproberen 
of dit iets voor hen is kunnen vrij-

Bingo
Uithoorn - Sinds kort heeft de Bin-
go van ANBO en KBO een ande-
re naam namelijk : Bingo Ouderen-
bonden Uithoorn. Het valt nu onder 
de verantwoording van de Stich-
ting Dag van de Ouderen en heeft 
weliswaar een nieuwe naam, maar 
nog steeds de gezellige ,vertrouw-
de sfeer. Aanstaande dinsdag 12 
januari organiseren de Uithoornse 
Ouderenbonden hun gezamenlijke 
Bingomiddag in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof, Bilderdijkhof 1. Aanvang 
14 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom op deze gezellige middag ! Er 
zijn bijzonder mooie prijzen te win-
nen, bovendien zijn de consump-
ties redelijk geprijsd. Kom eens 
kijken,doe mee en geniet van de 
gezellige sfeer die er op zo’n bing-
omiddag heerst. En ...de toegang is 
gratis !! 
De eerstvolgende Bingo Ouderen-
bonden Uithoorn is op dinsdag 9 fe-
bruari 2016.

blijvend beginnen met een work-
shop van 4 achtereenvolgende les-
sen voor 10,00. (vol = vol) Daarna 
kan je beslissen of je werkelijk lid 
wil worden.
De andere lessen volgens het les-
rooster zie www.kdo.nl/dance, Ae-
robics, Gymnastiek/lesrooster kun-
nen ook worden begonnen met een 
vrijblijvende workshop van achter-
eenvolgende 4 lessen. (Jeugd 10,00 
volwassenen 15,00 en Yoga 20,00) 
Voor opgave en nadere informatie 
mail naar dance@kdo.nl

UWTC-er Bart de Veer schrijft ACC 
competitie op zijn naam

Uithoorn - De laatste wedstrijd 
van de Amsterdamse cross com-
petitie is verreden op 3 jan 2016 bij 
ASC Olympia. Bij de jeugd A wer-
den Duuk vd Haagen en Mike Dero-
gee vandaag 2e en 3e in de daguit-
slag. Siem van Smoorenburg werd 
7e, Teun Wahlen 13e en Sen Haas-

broek 21e.  Hierdoor werd Duuk, na 
12 wedstrijden, 3e in het eindklas-
sement. Ook Teun Wahlen (10e) en 
Sen Haasbroek (15e) kregen een 
mooie beker. Bij de jeugd B was 
Danny Plasmeijer vandaag de bes-
te UWTC-er met een 6e plaats, Sven 
Buskermolen werd 9e. In de eind-

stand werd Sven Buskermolen 4e 
en Danny 5e.  Bij de 40+ wist al-
leen Frank Jansen vandaag te fini-
shen en wel op de 35e plaats. 
Bij de 40- maakte Bart de Veer en 
Tommy Oude Elferink er een leuke 
strijd van. In het begin van de wed-
strijd wist Tommy een kleine voor-
sprong te pakken, maar Bart wist 
later weer bij hem te komen. Uit-
eindelijk werd Bart 2e ,achter prof 
Dylan Groenewegen, en Tommy 4e 
in de daguitslag. Menno van Capel 
werd 7e. De 18-jarige Bart wist de 
competitie bij de 40- op zijn naam 
te zetten, hij heeft vanaf de eerste 
wedstrijd in Nieuwveen aan de lei-
ding gestaan. Tommy werd 2e en 
Menno van Capel werd 4e in het 
eindklassement. UWTC heeft in de-
ze klasse zijn overmacht laten zien! 
Bij de nieuwelingen/dames deden 
Ian vd Berg en Rebecca Cornelis-
se mee en zij reden vlak achter el-
kaar. Ian werd 16e en Rebecca 17e. 
Ian vd Berg pakte bij de nieuwelin-
gen met een 15e plaats in het eind-
klassement ook nog net een eind-
prijs mee.

Uitslag clubcross 3 januari:
40-: 1 Roberto Blom, 2 Jeroen 
van Pierre, 3 Lars Wiebes, 4 Bart v 
Montfoort
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarten 
de Jong, 3 Cock Fangmann, 4 Har-
ry v Pierre, 5 Peter Wiebes, 6 Marcel 
Versteeg, 7 Joop Winter
jeugd 8-10 : 1 Bo Versteeg
jeugd 11-14: 1 Flip v Walraven, 2 
Tonko Klein Gunnewiek, 3 Jesse v 
Hattum, 4 Jesse Versteeg, 5 Raoul 
v Zijl

Zondag 10 januari is de laatste club-
cross. Deze wordt echter niet op het 
clubparcours verreden maar op fort 
de Kwakel en de renners starten om 
10.30 uur. Dit is een mooie gelegen-
heid om alvast te oefenen voor de 
fortcross van zondag 17 januari!

Winst voor KDO 
handbalmeiden DS1
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de wedstrijd tegen Monnic-
kendam op het programma. Dat de-
ze wedstrijd een pittige zou gaan 
worden was voor de dames van 
KDO al zeker. Vooral na het lezen 
van de verslagen van andere teams 
die tegen deze dames mochten spe-
len, waren wij benieuwd hoe deze 
pot zou verlopen. Monnickendam 
staat al tijden bekend als een harde 
tegenstander die er alles maar dan 
ook alles aan doen om te winnen. 
Met een volle tribune en 2 leuke 
meiden van de jeugd van de week 
begonnen de twee ploegen aan de 
wedstrijd. Het was Monnickendam 
die na 5 minuten speeltijd de sco-
re opende, maar KDO die het doel 
vaker vond. De verdediging van de 
thuisploeg was sterker dan ooit te-
voren en dat was te zien aan het 
aantal doelpunten van Monnicken-
dam. Met onze eigen Tess Wester 
(Maayke Adema) achter ons ston-
den we sterk. Er werd mooi aange-
schoven, gesteund en gecoacht. De 
doelpunten van de tegenpartij vie-
len vooral door afstandsschoten in 
het midden. De hoeken kregen vaak 
kansen, maar die werden vaak afge-

maakt met een half been in de cir-
kel. Niet alleen de verdediging van 
KDO ging goed, de aanval had ook 
veel pit. Doormiddel van luid gejuich 
werd er vanaf de tribune genoten 
van vele wissels, schijnbewegingen 
en afstandsschoten die elk van al-
le mooi eindigde achter de keepster. 
Nauwkeurig
Het fluitsignaal klonk. Rust. Onder-
tussen stond er 10-7 op het score-
bord. Onze trainer Hein Megens, 
was meer dan tevreden. Zoals hij al-
tijd zegt: “De wedstrijd win je in de 
verdediging en in de laatste minu-
ten.” De wedstrijd kon nog alle kan-
ten op gaan, en dat gebeurde ook. 
Met de beginopstelling werd de 
tweede helft gestart. Na een voor-
sprong voor de dames in het rood, 
waren de spelers van Monnicken-
dam het blijkbaar eens om een an-
dere tactiek aan te nemen. Die tac-
tiek bestond vooral uit lelijke over-
tredingen, gemeen spel en het stie-
kem bezeren van spelers. Gelukkig 
wist de scheidsrechter alles nauw-
keurig in de gaten te houden en 
floot zij verder prima. De dames van 
KDO hielden hun lippen op elkaar 
en besloten de volwassenen te zijn 

Team Samen Sterker tijdens Koppel-keeztoernooi 2015

Word jij met je teammaatje 
Keezkampioen 2016 van Uithoorn?
Uithoorn - Team Samen Sterker or-
ganiseert in samenwerking met de 
Club van 100 van Legmeervogels op 
vrijdagavond 12 februari 2016 voor 
het vierde achtereenvolgende jaar 
het open Keezkampioenschap van 
Uithoorn voor koppels.
Net als voorgaande jaren stelt voet-
balvereniging Legmeervogels haar 
clubhuis aan de Randhoornweg 
hiervoor gratis beschikbaar. De op-
brengst gaat dit jaar in z’n geheel 
naar Stichting Urgente Noden Uit-
hoorn-De Kwakel en wordt binnen 
deze stichting speciaal aangewend 
voor steun aan kinderen in noodsi-
tuaties. In 2015 ging team ‘de Gran-
ny’s’ met Annemiek Stolwijk en Jo-
sé Bosman met de eer strijken. Welk 
duo gaat er in 2016 met de eerste 
prijs vandoor? Op vrijdagavond 12 
februari aanstaande zal dat duide-
lijk worden. Natuurlijk gaan de deel-
nemers voor de winst, maar boven-
al staat dit evenement in het teken 
van een avond ouderwetse gezellig-
heid voor jong en oud. Dit jaar wordt 
er voor het eerst een speciale ‘poe-
delprijs’ in het leven geroepen. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan het koppel 
dat op de derde plaats van onde-
ren eindigt. Het toernooi begint om 
19.30 uur. Net als voorgaande ja-
ren wordt er gespeeld in teams van 
twee personen. Ben je echter alleen, 
dan is dat geen probleem. Je kunt 
je gewoon opgeven en de toernooi-
organisatie zorgt er vervolgens voor 
dat er een deelnemer aan je gekop-
peld wordt. De inschrijving voor het 
toernooi is inmiddels al enkele we-
ken geopend en sluit op maandag 
1 februari 2016 om 0.00 uur, of eer-
der, als het maximale aantal deelne-
mers is bereikt.

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij alle leden van Team Samen Ster-
ker en in de kantine van Legmeer-
vogels. Het formulier is bovendien 
te downloaden op de facebookpa-
gina van Team Samen Sterker. Een 
derde mogelijkheid is het sturen van 
een e-mail sturen naar mark_laker-
veld@hotmail.com. Je ontvangt dan 
het inschrijfformulier per mail. Vul 
in alle gevallen het formulier volle-
dig in, doe het inschrijfgeld erbij en 
lever het daarna in bij één van de 
adressen die op het inschrijfformu-
lier staan aangegeven.

Aansluitend ontvang je per e-mail 
het wedstrijdreglement. Het in-
schrijfgeld bedraagt, net als vorig 
jaar, 20 euro per team (of 10 euro 
per persoon). Op dit moment ko-
men stromen de inschrijvingen bin-
nen. De belangstelling voor dit toer-
nooi is wederom erg groot. Gezien 
deze belangstelling verwacht de or-
ganisatie dat het maximale aantal 
deelnemers al vóór de sluitingsda-
tum bereikt zal worden. Het is dus 
raadzaam om zo snel mogelijk in te 
schrijven, want vol is vol.
De hele opbrengst van deze avond 
gaat naar Stichting Urgente Noden 
Uithoorn-De Kwakel. Het bedrag zal 
binnen deze stichting specifiek wor-
den besteed aan kinderen. Deelne-
mers aan het koppel-Keeztoernooi 
beleven dus niet alleen een unie-
ke en oergezellige avond, maar dra-
gen ook indirect bij aan kinderen in 
Uithoorn en De Kwakel in proble-
men als gevolg van armoede. Team 
Samen Sterker is van mening dat 
Stichting Urgente Noden een bij-
zondere rol vervult binnen de ar-

moedebestrijding in Uithoorn en De 
Kwakel. De vrijwilligers van Stich-
ting Urgente Noden hebben veel er-
varing op dit gebied door hun soci-
aal maatschappelijke achtergrond. 

Door hun specifieke expertise zijn 
ze niet alleen in staat om financië-
le steun te verlenen aan mensen die 
met een urgent probleem worden 
geconfronteerd, maar zijn ze ook in 
staat om vanuit hun kennis en net-
werken de leefomstandigheden van 
mensen die in bijzonder moeilijke 
omstandigheden verkeren, enigs-
zins te verlichten. 
Dat de opbrengst van het Keeztoer-
nooi binnen de Stichting Urgente 
Noden Uithoorn en De Kwakel spe-
ciaal wordt gelabeld aan kinderen 
is een wens van Team Samen Ster-
ker. Mark Lakerveld zegt daarover: 
‘Team Samen Sterker is unaniem 
van mening dat kinderen een bij-
zondere positie in nemen. Zij kun-
nen vaak de omstandigheden waar-
in zij verkeren, niet beïnvloeden. Zij 
hebben er niet voor gekozen, maar 
het overkomt hen.
Wij willen graag een bijdrage leve-
ren aan het verbeteren van hun si-
tuatie omdat wij vinden dat elk kind 
mee moet kunnen doen aan activi-
teiten in de samenleving, die voor 
ons heel gewoon zijn. Stichting Ur-
gente Noden speelt door hun pro-
fessionele aanpak een belangrijke 
rol hierin.
Maar ook deze stichting is, om dit 
mooie werk te kunnen blijven doen, 
afhankelijk van financiële bijdragen 
uit de lokale samenleving. Wij wil-
len daar, samen met alle deelne-
mers aan het Keeztoernooi, graag 
een klein steentje aan bijdragen.’

den en verleden. Pim de Jong (bmx), 
Bart van Bemmelen (bmx) en Jetze 
Plat (aangepast wielrennen) wa-
ren hierbij aanwezig. Aad Kruijt had 
een mooie collage gemaakt van alle 
kampioenen en deze collage krijgt 
een mooie plaats in de kantine van 
UWTC. Op deze collage staan: Bram 
de Groot, Michel Zanoli, Ron de 
Jong, Andre Looij, Dennis Looij, Bart 
van Bemmelen, Pim de Jong, Jet-
ze Plat, Theo Oudshoorn, Petra de 
Bruin, Teun Stam, Kees van der We-
reld en Tom Cordes. Ook ruim aan-
dacht voor een aantal personen die 
al 50, of meer, jaren verbonden zijn 
met UWTC. Pieter Koeleman, Gijs 
Oudshoorn, Wim vd Knaap, Koos vd 
Knaap, Hans Laan, Piet Rewijk, Wim 
de Groot, Gerard Zijerveld, Wim 
Veenboer en Lef Hoogeboom wer-
den één voor één naar voren ge-
haald, door voorzitter Gerard van 
Veen,en in de bloemetjes gezet. He-
laas konden Wim Laan, Theo Kuij-
lenburg, Cees Cornelisse, Piet van 
Diemen en Henny Cornelissen hier-
bij niet aanwezig zijn. Na afloop 
bleef het nog lang gezellig in de 
kantine van UWTC, waarbij bmx-, 
wielren- en toerafdeling allen ruim 
vertegenwoordigd waren.

en met veel positiviteit de wedstrijd 
voort te zetten. Vooral dat laatste 
heeft laten zien dat de meiden van 
KDO door niets uit het veld te slaan 
zijn. Deze instelling werd beloond 
met een mooie eindstand van 26-15. 
Aankomende zondag zijn alle sup-
porters van harte welkom tijdens de 
wedstrijd tegen US. Deze beduch-
te tegenstander houd al een aantal 
weken de plaats nummer 2 op de 
ranglijst in beslag. Hopelijk kunnen 
de meiden van KDO na zondag de-
ze plek veroveren!





Het Cursusproject De Ronde Venen vierde in 
september 2014 haar 40-jarig bestaan en het 
enthousiasme binnen de organisatie om een 
aantrekkelijk cursusprogramma voor iedereen 
samen te stellen is tot de dag van vandaag 
onveranderd gebleven. Het project heeft altijd tot 
doel gehad inwoners van een bepaalde gemeente 
met een interessante baan of hobby hun kennis 
te laten delen met mede-inwoners. Dit in de vorm 
van een aantal korte cursussen onder het motto 
”Vinkeveen maakt Vinkeveen wijzer.” Dat is tot nu 
toe een geslaagd concept gebleken. De werkgroep 
van het Cursusproject, bestaande uit ongeveer 

tien vrijwilligers, zorgt twee keer per jaar voor een 
programma van educatieve en creatieve cursussen. 
Een belangrijke taak is het organiseren van de 
cursusmarkt die in september en (deze maand) januari 
wordt gehouden in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Daar kunnen cursisten zich inschrijven, maar ook via 
de website www.cursusproject.nl en bij de Rabobank 
die het project van meet af aan heeft ondersteund. 

Cursusmarkt
Het Cursusproject presenteert zich in De 
Nieuwe Meerbode met een cursuskrant die een 
totaaloverzicht biedt van alle cursussen. Het 

cursusprogramma wordt voortdurend aangepast 
aan de vraag en is onderhevig aan trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij. Gedurende 
afgelopen 42 jaar heeft het Cursusproject meer dan 
3.300 cursussen aangeboden waarop meer dan 
41.000 keer is ingeschreven. De in 1974 gekozen 
strategie en aanpak is onveranderd gebleven, 
zij het dat de automatisering zijn intrede heeft 
gedaan. Voor het Cursusproject bestaat altijd heel 
veel belangstelling en tijdens de cursusmarkt is de 
culturele zaal van De Boei dan ook overvol. Voordeel 
van een tweejaarlijkse cursusmarkt is dat daardoor 
ook korte cursussen over diverse onderwerpen 

kunnen worden aangeboden waar men naar believen 
een vervolgcursus aan kan vastknopen.
De cursusmarkt wordt op vrijdag 15 januari a.s. 
van 19.30 tot 21.00 uur gehouden in dorpshuis 
De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. Daar kunt 
u zich inschrijven voor een cursus. Het kan ook 
via internet. De website www.cursusproject biedt 
de nodige informatie. Bij het openen van de site 
klikt u op ‘Regio’, waarna u een kaartje ziet van de 
provincie Utrecht met daarop alle plaatsen waar het 
Cursusproject wordt georganiseerd. Klik vervolgens 
linksboven op De Ronde Venen voor meer informatie 
over het project in Vinkeveen.

De Praktijkschool ‘Koningin Emma’, beter bekend 
onder de naam Praktijkschool Uithoorn aan het 
Legmeerplein 55, neemt een bijzondere plaats in 
binnen het (regionale) onderwijs. Praktijkonderwijs 
is immers geen beroepsonderwijs en ook geen 
algemeen vormend onderwijs. 

De leerlingen worden voorbereid op een zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, 
dat wil zeggen in staat zijn om zelfstandig te wonen, 
werken en recreëren. Het praktijkonderwijs op de 
Praktijkschool Uithoorn gaat in principe uit van 
de mogelijkheden van de leerling en werkt samen 
met de docent aan de persoonlijke ontwikkeling 
om een plaats op de arbeidsmarkt te bereiken. Het 
biedt de mogelijkheid om via stages in de praktijk 
te leren. Het onderwijs wordt gekenmerkt door 
aangepaste basisvorming, door extra aandacht voor 

de persoonlijkheidsontwikkeling en door sociale, 
communicatieve en vooral praktische vaardigheden 
aan te leren. Het onderwijsprogramma wordt in 
zes leerjaren aangeboden. Afhankelijk van de 
capaciteiten en vorderingen doet de leerling er 
korter of langer over. Aan het eind ontvangt de 
leerling een certificaat praktijkonderwijs voor het 
doorlopen traject. Het ontwikkelingsproces van 
de leerling staat centraal. Het onderwijs wordt 
gestuurd door zijn ontwikkelingsvraag. Op basis 
van die vraag en het potentieel van de leerling 
arrangeert de docent samen met de leerling leer- en 
ontwikkelingstrajecten. Docenten zijn begeleiders 
van het leerproces en bieden een gevarieerde, 
gestructureerde en veilige leeromgeving. Op dit 
niveau is er sprake van een ‘geïntegreerde zorg’ voor 
de leerling. Praktijkschool Uithoorn behoort tot de 
Dunamare Onderwijs Groep.

Gewilde keuze
Op de Praktijkschool Uithoorn wordt onderwijs 
gegeven dat zich voornamelijk richt op 
praktijkvakken in de domeinen wonen, werken en 
vrije tijd, terwijl tevens aandacht wordt besteed 
aan de persoonsvorming. Het praktijkonderwijs is 
bedoeld voor die leerlingen van 12 tot 19 jaar die 
geen diploma kunnen behalen in het Vmbo. Het 
gaat om leerlingen die op het gebied van leren 
extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. 
Leerlingen kunnen alleen toegelaten worden met een 
zogenaamde RVC-beschikking. Deze beschikking 
wordt afgegeven als een leerling voldoet aan een 
aantal voorwaarden voor wat betreft intelligentie 
en leerachterstanden. De Praktijkschool Uithoorn 
biedt een brede vorm van ‘praktisch gericht 
onderwijs’. Daartoe behoren onder meer algemeen 
vormende vakken als Nederlands, Engels, rekenen 

en cultuur & maatschappij. Voorts praktijkvakken 
in de sectoren techniek (o.a. handvaardigheid, 
tekenen, textiele werkvormen), welzijn en verzorging 
(koken, huishoudkunde, persoonlijke verzorging 
e.d.), bloemsierkunst en groentetechniek, economie 
(handel en verkoop, informatiekunde, detailhandel, 
winkel/magazijn) etc. Aan het einde van het tweede 
leerjaar maken de leerlingen een keuze uit twee 
praktijkvakken die zij in het derde jaar in modulevorm 
gaan volgen. Leerjaar 3 staat tevens in het teken van 
voorbereiding op de stage. Het bijzondere van deze 
vorm van onderwijs is, dat dit regionaal kan worden 
afgestemd. Dus rekening houdend met de individuele 
mogelijkheden van de leerlingen en de gevestigde 
bedrijven. Meer informatie treft u aan op de website: 
www.praktijkschooluithoorn.nl.

Praktijkschool Uithoorn voor onderwijs op maat

Veel animo voor Cursusproject De Ronde Venen
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