Uithoorn, De Kwakel

Slechts twee
pogingen
inbraak

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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Rust, ruimte en overzicht voor
huishoudens Uithoorn e.o.

KORT NIEUWS:

Uithoorn - De politie kijkt
tevreden terug op de maand
december. De waarschuwingen aan inwoners om ramen
en deuren goed te sluiten en
bij onraad contact op te nemen, heeft resultaat. Er zijn
afgelopen maand geen inbraken gepleegd. Het is bij
twee pogingen gebleven in
Ganzendiep en Roodhalsgans. Het blijft natuurlijk belangrijk om alert te blijven
en bij het verlaten van de
woning, ook al is het maar
voor even, een lampje te laten branden, alle ramen en
deuren op slot te doen en de
politie te waarschuwen bij
het zien van onraad: 09008844 of anoniem 0800-7000.
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Vanwege de storm kon de vlag niet in top, maar zodra het kan wordt deze vlag gehezen.

Protestantse Gemeente Uithoorn
vindt ‘Nashville verklaring’ stap terug
Uithoorn – In een persverklaring laat de Protestantse Gemeente de Nashville-verklaring, die sterk
Uithoorn het volgende weten: “De Protestantse Gemeente te Uit- veroordelend is richting de LHBTgemeenschap, en zelfs ieder die
hoorn staat open voor ieder mens.
een goed woord over heeft voor
Wij geloven dat elk mens door ze website staan (www.pkn-uit- diversiteit zondig noemt. We weGod bemind wordt, en mag zijn hoorn.nl). Het motto ‘Wat ons ten uit ervaring hoe in het recenwie zij of hij is, inclusief het bele- drijft is de liefde van Christus’ on- te verleden mensen geleden hebven van seksualiteit in alle diversi- derschrijven wij van harte. Ook ben onder het feit dat ze niet uit
teit. Dat betekent dat lesbo’s, ho- hangen we bij gelegenheid de mochten komen voor hun gemo’s en transgenders bij ons wel- regenboogvlag uit om deze stel- aardheid, en zien de Nashvilkom zijn als kerkganger, mee mo- lingname te onderstrepen.
le-verklaring als een stap terug.
gen doen aan bijvoorbeeld het Wij begrijpen dat mensen moei- Wij hopen dat met de acties van
avondmaal, en ambtsdrager kun- te kunnen hebben met de ge- veel kerkgemeenschappen, waarnen worden als ieder ander. Om wijzigde opvattingen over en de onder wij met deze verklaring,
die reden hebben wij ons vo- omgang met seksualiteit, en we de beeldvorming gecorrigeerd
rig jaar aangemeld bij de bewe- zijn altijd bereid daarover in ge- wordt, en duidelijk wordt dat er
ging Wijdekerk (zie wijdekerk.nl) sprek te gaan. Maar wij betreu- ook voor LHBT-ers plaats is binen het bijbehorende logo op on- ren de Nederlandse vertaling van nen (veel) kerken.”

Uithoorn - Sinds kort hangen
twee Uithoornaars levensgroot in
een aantal abri’s in Uithoorn en de
Kwakel. Met de vraag ‘Wil jij rust,
ruimte en overzicht?’ verwijzen
zij vanuit elf bushokjes naar Gelukkig op Orde. Wie zijn deze dames en waar gaat hun vraag over?
Sinds vorig jaar is het professional organizing bedrijf ‘Gelukkig
op Orde’ actief in Uithoorn en omstreken. Als professional organizer, ook wel bekend als opruimcoach, helpen Pien van Barneveld
en Sanne Bender mensen thuis
bij het opruimen en herinrichten
van ruimtes en thuiswerkplekken.
Ook het opzetten en ordenen van
de administratie, het onder controle krijgen van een volle agenda, het organiseren van huishoudelijke taken en het helpen organiseren van verhuizingen, behoort tot hun dienstverlening.

fecten van een opgeruimde omgeving en volgden ze een opleiding voor professional organizing. Daarna was Gelukkig op Orde een feit.

Opgelucht
Sanne vertelt: ‘Als je aan de slag
wilt met opruimen en ordenen,
maar niet weet hoe je moet beginnen of er maar niet aan toekomt,
dan kun je Gelukkig op Orde vrijblijvend vragen om langs te komen. Desgewenst maken we een
vervolgafspraak. Dan gaat één
van ons samen met de klant aan
de slag met hetgeen in de gratis
kennismaking is afgesproken. Dat
kan bijvoorbeeld een keuken of
kledingkast zijn die weer goed
bruikbaar moet worden, of de administratie die weer overzichtelijk
moet worden.’ Pien: ‘Vaak kan iemand na een paar keer hulp, zelfstandig verder. Soms komen we
Bushokjes
later nog eens terug om verder te
Via hun website gelukkigopor- helpen. Tussendoor houden we
de.nl, social media en flyers, heb- contact. En eenmaal klant, kunben Pien en Sanne hun bedrijf ge- nen er tussendoor altijd tips geintroduceerd. Nu komt daar een vraagd worden. Het is zo leuk om
plaatselijke abri-campagne bij. mensen te helpen om weer meer
De dames die allebei al jaren in rust, ruimte en overzicht thuis te
Uithoorn wonen, besloten vorig krijgen. En te zien dat dat echt opjaar samen te gaan werken. Alle- lucht. Dat is het allerleukste van
bei zijn ze dol op de positieve ef- dit werk! ‘
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(0297) 745 541

Gem

e e nte U i t h o o r

n

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Zo kun je iets betekenen
voor nieuwkomers!

Uithoorn - Gesproken taal in de praktijk brengen en contact ma- nen komen. Er is ook ruimte voor
ken is gewoon verschrikkelijk moeilijk als anderstalige in Neder- een spelletje, voor muziek, voor alland. Als vrijwilliger van het Taalcafé kan jij heel veel betekenen! leen luisteren, voor vragen/discussie, het oefenen van een bepaalHet Taalcafé, dat binnenkort, we- veel beter contact kunnen maken de dialoog, kortom een veelzijdig
kelijks op de woensdagavond en dat geeft hen een heel prettig, en vooral laagdrempelig aanbod.
opent in de bibliotheek aan de veel geaccepteerder gevoel. Bij- Taalcafé kan echter pas starten
Dorpsstraat, is een perfecte plek zonder nuttig voor integratie, dat als er voldoende vrijwilligers zijn.
waar anderstaligen, naast de Ne- spreekt voor zich. Het Taalhuis Uit- Vind je het leuk om met anderstaderlandse les of inburgerings- hoorn organiseert dit en wij wer- ligen, in een prettige sfeer, te oefeschool, vooral het spreken in de ken nauw met hen samen om de nen met praten? Je wordt getraind
praktijk kunnen oefenen. “Een plek inburgeraars zo goed mogelijk te en ondersteund met methodes!
waar de mogelijkheid voor anders- helpen”, aldus Peter Meijer, direc- Op die manier kan jij helpen boutaligen wordt geboden, om ge- teur van Bureau Onderwijsprojec- wen aan het zelfvertrouwen, zosprekken in de praktijk, buiten de ten (inburgeringsschool). In het dat de durf van een anderstalige
school om, te kunnen oefenen, jui- Taalcafé kunnen anderstaligen ge- om te praten zichtbaar toeneemt.
chen wij enorm toe. Het helpt bij woon binnenlopen, het is een ont- Kortom je kan heel veel betekenen
de inburgeringslessen en het exa- spannen omgeving, waar onder voor nieuwkomers! Is je interesse
men, maar wat eigenlijk veel be- het genot van een kopje thee of gewekt, neem dan contact op met
langrijker is, is dat nieuwkomers koffie gesprekken op gang kun- Claudia Prange, projectcoördina.

Service

Nieuwe Meerbode
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ADVERTEREN?

Vrijwilliger Taalcafé:

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: omg. Zevenblad/Zilverschoon (280 kranten)
Uithoorn: omg. Bosmuis/Haas (280 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Gecombineerde aanslag
gemeentebelastingen in
februari
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Door een achterstand bij Gemeentebelastingen Amstelland
ontvangt u de gecombineerde
aanslag 2019 niet in januari maar
in februari. Bij Gemeentebelastingen Amstelland is er een achterstand ontstaan in de jaarlijkse herwaardering van de WOZwaarden voor 2019. Het gevolg

hiervan is dat de gecombineerde aanslagen met WOZ-beschikkingen niet in januari verstuurd
kunnen worden maar in februari. Onze excuses voor de vertraging. Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland www.gemeentebelastingen.nl

CO L O F O N

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. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
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)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

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.

Ruimte huren?

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

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

Scholenmarkt Uithoorn
Zit je in groep 8 en wil je weten
naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan met je
ouders/verzorgers naar de jaarlijkse ‘scholenmarkt’ in Uithoorn
en maak kennis met de deelnemende VO-scholen!
Op woensdag 16 januari 2019
van 18.15 tot 19.45 uur houden
meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving
(Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen
en De Ronde Venen) een Scholenmarkt. Deze vindt in 2019
plaats in de Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55, 1422
RG Uithoorn. Schrijf deze datum
vast in je agenda. Op deze informatiemarkt kun je met docenten
en enkele leerlingen van verschillende scholen praten. Zo krijg je
een goed beeld van de mogelijk-

Onderhoud fiets- en voetpad Wiegerbruinlaan
Begin 2019 gaan we het geasfalteerde fiets- en voetpad van de
Wiegerbruinlaan, tussen Alfons
Ariënslaan en Guido Gezellelaan,
opknappen. Het nieuwe fietspad
wordt aangelegd met rode tegels,
het voetpad met grijze tegels zoals de rest van de fiets- en voetpaden langs de Wiegerbruinlaan.

Bereikbaarheid
Vanwege de werkzaamheden
wordt het voet- en fietspad tijdelijk afgesloten. Voetgangers
en fietsers worden omgeleid via
het bestaande voet- en fietspad
aan de andere kant van de Wiegerbruinlaan (langs het Hoge
Heem).

Kappen bomen Wiegebruinlaan
Er worden 9 kleine bomen gekapt
en vervangen door 13 nieuwe
bomen. Er komen nieuwe plantvakken voor deze bomen. Deze plantvakken worden voorzien
van een goede drainage (afvoeren van water) zodat de bomen
gezond blijven. De hoge bomen

Gemeente Uithoorn schaft “rofje” af
Per januari 2019 onderzoekt de gemeente de rechtmatigheid van een
bijstandsuitkering niet meer met het

maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulier (“rofje”). Voortaan
geven uitkeringsgerechtigden wijzi-

gingen in hun persoonlijke situatie
zelf door. Alle uitkeringsgerechtigden krijgen hierover een brief thuis.

heden. Tijdens de Scholenmarkt
maken de scholen ook bekend
wanneer hun open dagen zijn.

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn
Onder het motto ‘Jouw gemeente, jouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn ook in 2019 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt
invloed uitoefenen op de lokale
politiek.
De cursus Politiek Actief begint op
26 februari 2019 en bestaat uit vijf
bijeenkomsten met elk een eigen
thema. Naast theoretische kennis, worden ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de
gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en

bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te horen.
Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering en
krijgen ze de mogelijkheid een
(korte) stage te lopen bij een politieke partij of bij de gemeente. Uitgebreide informatie en cursusdata vindt u via www.uithoorn.nl
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 15 februari 2019 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn,
via griffie@uithoorn.nl. Er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis
maken met onderstaande scho- Vraag voor 24 maart 2019 subsilen voor het voortgezet onderwijs die aan bij het Burgemeester Kootfonds.
Uithoorn
Wie kan subsidie aanvragen
- Alkwin Kollege
Stichting Burgemeester Kootfonds
- Thamen
verleent financiële steun aan ver- Praktijkschool Uithoorn
enigingen, instellingen, organisaAalsmeer
ties en personen die binnen de ge- Wellantcollege Groenstrook
meente Uithoorn (Uithoorn én De
- Wellantcollege Westplas
Kwakel) werkzaam zijn op het geMavo
bied van sport, cultuur en sociaalAmstelveen
maatschappelijke activiteiten. Zij
- Amstelveen College
kunnen op grond van hun activi- Herman Wesselink College
teiten én financiële positie, aan- Panta Rhei
spraak maken op steun van de
Ronde Venen
stichting.
- Veenlanden College
Subsidie aanvragen
langs de weg van de Wiegerbruin- Herkent u zich hierin, Stuur dan
vóór 24 maart 2019 een onderlaan blijven staan.
bouwde subsidieaanvraag in per
e-mail met een zo recent mogeMeer informatie
Wanneer u vragen heeft over dit lijk inzicht in de financiële positie
project, dan kunt u contact opne- van de aanvrager. Het aanvraagmen met de heer C.G. Maas. Hij
is bereikbaar via tel. op (0297)
513111 op maandag tot en met
donderdag en vrijdagochtend,
of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. C.G. Maas.

formulier vindt u op www.uithoorn.
nl. Stuur uw aanvraag met bijlagen
aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer
T.J.J. Schrandt.
Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en
dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2019 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.
Contact
Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

Denk mee over nieuwbouw
Scheg en ‘t Buurtnest!

Afval- en
grondstoffenkalender
De afvalkalender 2019 wordt
dit jaar bij u thuis bezorgd. U
vindt deze kalender als tabblad in de nieuwe gemeentegids. De afvalkalender ligt
ook op het gemeentehuis en
het scheidingsdepot en kunt
u downloaden via www.uithoorn.nl/afval (op de pagina
afval scheiden).
LET OP: Voor iedere
inwoner verandert de
papierinzameling:
De inzameling van papier
vindt niet meer plaats op
dinsdag maar op de maandag.
LET OP: wijziging PMD
inzameling voor:
D e L e g m e e r, L e g m e e r West, Kootpark van maandag naar woensdag

WWW.UITHOORN.NL

Dat kan op 22 januari tijdens
de inloopbijeenkomst (17.0020.00 uur) De Scheg of op
www.uithoorndenktmee.nl
De wijk Zijdelwaard krijgt een
nieuwe sporthal met een buurtcentrum en kinderopvang op de
plek van De Scheg. De huurders
van ‘t Buurtnest verhuizen naar
de Scheg. Op de plek van ’t Buurtnest komen woningen als de nieuwe Scheg klaar is. Dat heeft de
gemeenteraad in november 2017
besloten. Het buurtcentrum biedt
ruimte aan de huidige huurders
van ’t Buurtnest én aan nieuwe
huurders. We vinden het belangrijk dat de buurtbewoners kunnen
kiezen welke sfeer het gebouw
heeft. We hebben drie verschil-

lende sferen uitgezocht waarop
u kunt stemmen tot 31 januari.
Daarnaast kunt u ideeën aandragen voor de invulling van buurtcentrum en de inrichting van de
omgeving van het gebouw.
U kunt meedenken op twee
manieren:
1. Tijdens de inloopbijeenkomst
op 22 januari in De Scheg. De
bijeenkomst is van 17.00 tot
20.00 uur. U kunt binnenlopen
op een tijdstip dat u het beste
uitkomt.
2. Op www.Uithoorndenktmee.
nl, ga vervolgens naar het project Nieuwbouw De Scheg.
Om digitaal mee te kunnen
denken, moet u zich wel eerst
aanmelden op de website.

Aangepaste openingstijden
Maandag 21 januari vanaf 12.00
uur is het scheidingsdepot en het
gemeentehuis vanwege een personeelsbijeenkomst gesloten. U bent
dinsdag 22 januari weer van harte welkom op het gemeentehuis tijdens onze normale openingstijden
(zie www.uithoorn.nl/contact).

Afspraak maken
Voor een aantal producten en
diensten kunt u heel eenvoudig, buiten kantoortijden, online
een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons afsprakensysteem houdt rekening met
afwijkende openingstijden.

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
officiële 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.

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
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’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 20190002, Pastoor C. Vasselaan 6, het plaatsen van dakkappellen
aan de voorzijde en aan de achterzijde van de woning (ontvangen 2-12019).
Uithoorn
- 2018-082600, Groene Kikker 5, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 19-12-2018).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
, epenlaan , het uitbreiden van de berging en het realiseren van een veranda (vergunningvrij).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2018-079260, Grevelingen 3, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 05-12-2018).
- 2018-081308, Randhoornweg 120, Atletiek Klub Uithoorn, het plaatsen
van reclameborden en spandoek (ontvangen 12-12-2018).
- 2019-000256, Legmeerplein 49, muziekvereniging KNA, het plaatsen

-

van reclameborden en spandoeken (ontvangen 29-12-2018).
2019-075822, Legmeer-West Uithoorn, Foodtruck Festival, het plaatsen van reclameborden en spandoeken (ontvangen 21-11-2018).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

MANDAAT OMTRENT DE BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN
GEBOUWEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft besloten de directeur Duo+ mandaat te verlenen, met recht van ondermandaat aan het hoofd bedrijfsvoering van Duo+:
1. tot het nemen en uitvoeren van beslissingen met betrekking tot de Verordening naamgeving en nummering Uithoorn 2010, met uitzondering
van het toekennen van straatnamen en uitgezonderd het nemen van
beslissingen op bezwaar;
2. tot het aanwijzen van ambtenaren van Duo+ die belast zijn met beheer
van het register, het opmaken van brondocumenten, en vaststelling van
de geometrie ter uitvoering van de Wet BAG, inclusief onderliggende regelgeving en de onder 1. genoemde Verordening.
Een en ander geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Tegen dit
mandaatbesluit staat geen bezwaar en/of beroep open.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2019
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 21 december
2018 heeft besloten tot vaststelling van de:
-

Algemene rechtenverordening 2019
erordening rioolheffing
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
erordening afvalstoffenheffing
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening grafrechten 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening liggelden 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening rioolaansluitrecht 2019
Verordening toeristenbelasting 2019

De datum van ingang van de heffing is januari
. Door een achterstand bij Gemeentebelastingen Amstelland ontvangt u de gecombineerde aanslag niet in januari maar in februari. De verordeningen zijn vanaf 1
januari
digitaal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.
REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP
Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van
december
de ‘ egeling beheer en toezicht B ’ vastgesteld. De regeling is te vinden op www.overheid.nl onder ‘lokale weten regelgeving’.

WWW.UITHOORN.NL

Dappere Thijmen deed de Nieuwjaarsduik KikaRow
Uithoorn - Thijmen durfde het
aan! Hij sprong op 1 januari 2019
met nog 17 andere kinderen in
het koude water van de Amstel!
Thijmen was speciaal uit
Aalsmeer naar Uithoorn gekomen voor dit evenement. Hij wist
ervan omdat zijn zwemclub De
Uithoornse Reddingsbrigade assisteerde bij de Nieuwjaarsduik
en sponsoractie KiKaRow van
roei en kanovereniging Michiel
de Ruyter. Zijn ouders en twee
zussen waren getuigen van deze
dappere sprong. Het omkleden
gebeurde in een grote truck. Hoe
stoer is dat om daarin te staan
als je 8 bent! Na twee dansjes en
twee rondjes rondom het bad
rennen was het dan eindelijk zover. Thijmen sprong in het bassin
en waadde daadwerkelijk door
het water! Alle 18 jonge deelnemers renden, sprongen en spartelden naar de overkant. Zoals de
presentator al zei; deze kinderen
zijn de grote helden. De URB bewaking doet het ze niet na! Petje af!

Arthur van Dijk aan de
slag als commissaris van
de Koning
Regio - Noord-Holland heeft een
nieuwe commissaris van de Koning. Arthur van Dijk is 7 januari geïnstalleerd als voorzitter van
Provinciale Staten. Hij kreeg de
officiële voorzittershamer overhandigd in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen, het hart van
de provinciale democratie van
Noord-Holland. Nog voor zijn
officiële installatie maakten 20
Noord-Hollanders maandag 7 januari al kennis met Arthur van
Dijk. Tijdens een speciale lunch
in paviljoen Welgelegen wisselden zij met de commissaris en
zijn vrouw van gedachten over
zijn nieuwe rol en belangrijkste
thema’s, met duurzame energie,
milieu en vervoer als belangrijke
aandachtspunten.
Inwoners
Een aantal van deze Noord-Hollanders had zelf ook meegedacht
over de profielschets van de nieuwe commissaris, door de enquête in te vullen waarmee Provinciale Staten (PS) de wensen van de
Noord-Hollanders heeft gepeild.
Een mooie manier om de NoordHollanders te betrekken bij de uiteindelijke keuze, aldus Van Dijk. “Ik

voldoe ongetwijfeld niet aan alle
eisen van het profiel, maar hoop
wel dat ik hier voor een groot deel
invulling aan kan geven. Ik zal ook
veel naar buiten gaan om de inwoners op te zoeken en verwacht
dat jullie ook naar ons toekomen.”
De ontmoeting
Arthur van Dijk benadrukte als
laatste spreker dat het gaat om de
ontmoeting, elkaar zien en spreken, en vooral elkaar vinden. “Ook
daarom ga ik de provincie in, op
bezoek bij onze gemeenten, in gesprek met onze burgemeesters. Elkaar op tijd vinden en aanspreken
is niet alleen nuttig, maar ook nodig, zeker als we het samen, ondanks eventuele verschillen, willen rooien.” Na zijn toespraak nam
Van Dijk de voorzittershamer van
PS in ontvangst.
17e commissaris van de Koning
Zijne Majesteit de Koning heeft
Arthur van Dijk op 5 december
2018 beëdigd als de nieuwe commissaris van de Koning van de
provincie Noord-Holland, per 1 januari 2019. Hij is daarmee de zeventiende commissaris van de Koning in deze provincie.

Geen baat bij reanimatie
Uithoorn - Op woensdag 2 ja- de brandweer zijn ter plaatse genuari om kwart voor negen in de gaan. Er is gestart met reanimeochtend zijn de hulpdiensten op- ren, maar helaas zonder resultaat.
geroepen voor een reanimatie bij De 75-jarige man uit Groningen is
Rotgans. De ambulancedienst en overleden.

Gestolen bus aangetroffen
Uithoorn - Op 1 januari rond drie
uur in de middag zijn agenten op
verzoek van enkele bewoners naar
het parkeerterrein bij Aan de Kant
gereden. Hier zou al geruime tijd
een onbekende witte bestelbus
staan. De wagen bleek te zijn gestolen in Amsterdam op 10 november.

Achter in de bus werd een motorscooter aangetroffen zonder kenteken. De bestelbus met de motorscooter is weggesleept en gestald
bij het politiebureau. Het onderzoek naar de motorscooter loopt
nog. De bestelbus is inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar.

Niet gewond, maar dronken
Uithoorn - Op dinsdag 1 januari
om drie uur in de middag kreeg
de politie een melding dat er een
gewonde man lag in het gras bij
de Wieger de Bruinlaan. Agenten zijn een kijkje gaan nemen en
troffen de liggende man aan. De

29-jarige zonder vaste woon- of
verblijfplaats bleek niet gewond
te zijn, maar had veel te diep in
het alcoholglaasje gekeken. Hij
is door de medewerkers van de
ambulancedienst naar huis gebracht.

Aanhoudingen voor beledigen
Uithoorn - Op vrijdag 4 januari om
kwart voor acht in de avond zijn op
het Zijdelwaardplein twee personen aangehouden inzake belediging van agenten. Het betreft en
18-jarige vrouw uit De Kwakel en
een 18-jarige jongeman uit Uithoorn. Laatstgenoemde verzette

zich hevig. Met vier agenten moest
hij in bedwang gehouden worden.
Tijdens het vervoer naar het cellencomplex werd de jongeman onwel.
Vermoedelijk door drugsgebruik.
Hij is naar het ziekenhuis gebracht.
De zaak is in verdere behandeling
bij de district-recherche.

Feestelijke 55+ brunch bij KDO
De Kwakel – Donderdag 3 januari bedankte het hoofdbestuur
van sv KDO haar 55+ vrijwilligers
met de traditionele kerstbrunch.
Ondanks dat dit jaar wegens omstandigheden voor 3 januari is gekozen, waardoor een aantal nog
actieve 55+-ers werkverplichtingen had, waren er bijna 50 deelnemers. Die werden in de loop
van de ochtend ontvangen met
een uitgebreide borrel waar de
kerstervaringen konden worden

uitgewisseld. Vervolgens konden
de vrijwilligers aanschuiven aan
een prachtig gedekte brunchtafel waar traditioneel het hoofdbestuur de vrijwilligers bedient.
Dit om de vrijwilligers te bedanken voor hun zeer gewaardeerde
inzet gedurende het afgelopen
jaar. Ook dit jaar had het kantinepersoneel van KDO een heerlijke brunch bereid. Mede daardoor
bleef het ook na de maaltijd nog
lang gezellig in de KDO-kantine.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Regio - Zondag 13 januari zijn
Mario Bakuna, Edmundo Carneiro, Sadie en Gidon Nunes Vaz speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u luisteren naar bijzondere mix van Braziliaanse
jazz, standards, soul, en popmuziek. Mario Bakuna is een Braziliaanse componist, zanger en gitarist woonachtig in London.
Hij heeft gestudeerd aan het conservatorium in Sao Paulo en trad
reeds met vele muzikanten zoals
Olmir Stocker, Roberto Sion en
Roberto Bomilcar (pianist van o.a.
Frank Sinatra) op. Tevens spelen

Mario en percussionist Edmundo
Carneiro, samen met de bekende
vocaliste/pianiste Tania Maria.
Sadie
Samen met de in Paramaribo geboren en getogen soulzangeres
Sadie uit Uithoorn, die opgroeide met funk, soul en jazz muziek
en o.a. heeft mogen spelen met
Frank McComb in de North Sea
Jazz Club en daarnaast de trompettist virtuoos Gidon Nunes Vaz,
wordt dit een hele unieke, culturele en muzikale mix aanstaande zondag bij Jazz aan de Amstel.
Gidon speelde, naast het uitbrengen van meerdere eigen albums,

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

maakt mensen eenzaam. Cardioloog Pim van Lommel heeft meer
dan dertig jaar onderzoek gedaan naar bijna-doodervaringen.
Hij interviewde honderden mensen , was de eerste die een onderzoek hiernaar gepubliceerd kreeg
in een wetenschappelijk tijdschrift. Hij beschreef zijn bevindingen in het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ een internationale bestseller. Deze lezing geeft inzichten
aan mensen na een BDE, geïnteresseerden en mensen werkzaam
in de zorg zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten, zodat
ze de signalen van een BDE bij patiënten herkennen.
Dinsdag 15 januari geven Catja de Rijk, Mirjam Leféber en Bob
Coppes een lezing, over deze bijzondere en ingrijpende ervaring.
Catja verteld over haar bijnadoodervaring als gevolg van een
hartstilstand, de enorme gevoeligheid, de verwarring, maar ook
hoe sterk en positief deze ervaring haar leven heeft verrijkt.
Mirjam legt uit dat mensen na
een bijna-doodervaring (die ze
zelf ook heeft gehad) nog zo verbonden zijn met die bijzondere energie en het gevoel hebben
zo open te staan. Belangrijk is om
het energieveld weer onder controle te krijgen zodat er rust ontstaat in het fysieke en mentale lichaam. Bob Heeft de BDE bestudeerd er boeken over geschreven
en lezingen gegeven onder andere samen met Pim van Lommel.
Hij zal uitleggen wat een BDE is
en welke prachtige en stimulerende betekenis het kan hebben
in het leven van elk van ons
De lezing “van trauma tot verrijking” Locatie: Ann’s Place, Heerenweg 63, 3645 DG Vinkenveen.
Aanvang: 20.00 uur, entree €15,Voor reserveringen www.bdeverrijking.com of bel Catja 06-228
356 86.

in vele orkesten, waaronder New
Cool Collective Big Band, Dutch
Concert Big Band en Jazzmania
Big Band.
Shyla Zoet
Uw gastvrouw, presentatrice en
zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in verschillende
commercials op radio en televisie, werkte reeds met vele nationale en internationale artiesten
samen. Onder haar eigen naam
bracht zij het album ‘Come Listen to me’ uit en onder de naam
Sweet & Co, de EP ‘Listen 2 me’.
Ook tijdens dit 7e seizoen van
Jazz aan de Amstel, nodigt Shyla elke 2e en 4e zondag van de
maand verschillende artiesten
uit binnen- en buitenland uit, om
met haar te musiceren. 13 januari bestaat de band uit Joos van

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

Lezing: BDE van trauma
tot verrijking
Regio - Een bijna-doodervaring
gebeurt soms bij een hartstilstand, een medische ingreep, bij
een zware bevalling, of een stervensproces, maar kan ook gebeuren tijdens een diepe meditatie,
existentiële crisis en heel soms
gebeurt het zelfs spontaan. Mensen die zo’n ervaring hebben gehad, spreken over een allesomvattende liefde, prachtige kleuren, muziek en over contact met
overleden dierbaren in een wereld die echter is dan deze wereld en over thuiskomen. Alle bijna-doodervaringen zijn uniek.
Sommige mensen ervaren alleen de buitenlichamelijke ervaring of het gevoel van vrede en
rust, anderen gaan direct door
met het ontmoeten van lichtwezens of dierbaren. Soms is er een
tunnel, maar niet altijd, het is een
diepe verbondenheid met alles
en iedereen. Een bijna-doodervaring is niet makkelijk te begrijpen, het zet je hele wereld op z’n
kop. Mensen veranderen totaal,
ze zijn gevoelig voor licht en geluid en de hoog sensitiviteit kent
geen grenzen. Na deze liefde gevoeld te hebben, kunnen mensen ook heimwee hebben en heel
erg verlangen naar ‘thuis’ Vaak is
liefde en spiritualiteit de nieuwe
levenstaak. Als je zo verandert,
kan je omgeving zich van je vervreemden. Vele raken als ze niet
worden begrepen in een isolement dat vele jaren kan duren
voordat het wordt herkend en
begrepen. Bijna-doodervaringen
komen steeds vaker voor doordat we medisch meer mogelijkheden hebben om mensen terug te brengen, toch zijn ze nog
niet echt geaccepteerd. Algemene kennis gaat niet verder dan
een tunnel met licht en dat zal
wel liggen aan zuurstofgebrek of
aan medicatie. Ook in het ziekenhuis reageren artsen vaak zo. Dat

Jazz aan de Amstel een
unieke muzikale mix

Muzikaal vuurwerk uit Wenen
Regio - Op zondag 13 januari a.s.
ontsteekt het Amsterdam Wind
Quintet muzikaal vuurwerk uit
Wenen. Tim Wintersohl (fluit), Marije Clemens (hobo), Hanka Clout
(klarinet), Stefan Danifeld (hoorn)
en Maria Yanez (fagot) hebben
een nieuwjaarsconcert in Weense sfeer samengesteld, dat een
feest van herkenning te weeg zal
brengen bij het publiek. Naast
lichte muziek van Rossini, Händel, Monti, Beethoven en Brahms
is de Strauss-familie ruimschoots
vertegenwoordigd met vader en
zoon Johann Strauss.

ge Czardas van Monti, variaties
op een Mozart-thema van Beethoven en een meeslepende Hongaarse dans van Brahms.
Kaartverkoop en informatie
Dit nieuwjaarsconcert wordt georganiseerd door de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) en vindt plaats op zondag 13 januari 2019 om 14.30 uur
in De Schutse te Uithoorn. Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU:

www.scau.nl Jongeren tot en met
zestien hoeven slechts 7,50 euro te betalen. Ondertussen is ook
de losse kaartverkoop begonnen in de boekwinkels The Read
Shop Express (Zijdelwaardplein)
en Bruna (Amstelplein).
De resterende kaarten worden
vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht.
Op de website van de SCAU is uitgebreide informatie te vinden
over het Amsterdam Wind Quintet.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Strauss en meer
Het concert wordt geopend met
de ouverture ‘Die Fledermaus’
(zoon) en besloten met de twee
beroemde stukken waarmee op
1 januari ook altijd het Nieuwsjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker eindigt: ‘An der schönen blauen Donau’ (zoon) en de
Radetzky-Mars (vader).
Met recht vuurwerk uit Wenen!
Verder brengen de vijf blazers
een kwartet van Rossini, enkele delen uit de Music for the Royal Fireworks van Händel, de vuri-

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Cursusmarkt De Ronde Venen
Regio - Vrijdag 11 januari van
19.30 tot 21.00 uur kunt u weer
binnenlopen in Dorpshuis de
Boei in Vinkeveen, zeker als u van
plan bent dit jaar een of meerdere cursussen te gaan volgen.
Cursussen die georganiseerd
worden door Cursusproject De
Ronde Venen. Het seizoen wordt
geopend met een cursusmarkt in
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Om 19.30 uur start de inschrijving
en zijn docenten aanwezig om je
te informeren over het cursusaanbod. Bij de entree zullen volgnummers worden uitgedeeld aan

Leeuwen (piano), Peter Bergman
(bas), Olaf Keus (drums), Mario
Bakuna (zang/gitaar), Edmundo Carneiro (percussie), Gidon
Nunes Vaz (sax), Sadie (zang) en
Shyla Zoet (zang/presentatie).
Locatie: Sjiek aan de Amstel,
Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. Entree €4,-.

de hand waarvan later de inschrijving zal plaatsvinden. Tijdens de
cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid.
Betalen kan alleen door het invullen van een éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg
dat u de (IBAN)bankrekening- en
telefoonnummer en liefst ook u
e-mailadres bij de hand heeft. U
kunt voor maximaal 2 personen
tegelijk inschrijven! Het is ook
mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in te vullen en
uit te printen. Dit formulier hecht

Open podium bij de Schans

u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op de cursusmarkt wordt uitgereikt. Beide formulieren levert u vervolgens bij
de inschrijftafel in. Na de cursusmarkt: Bij de servicepunten in de
gemeente De Ronde Venen uitsluitend door het invullen van de
éénmalige machtiging. Via internet door het invullen, ondertekenen en per post opsturen van het
inschrijvingsformulier op de website: www.cursusproject.nl. Het is
ook mogelijk het ondertekende
formulier te scannen en vervolgens via e-mail toe te sturen. Wij
hopen u te mogen begroeten op
onze cursusmarkt of op een van
de vele cursussen.

val het nummer wat je wil spelen
en of je zingt of welk instrument
je speelt. Ieder niveau is welkom.
Regio - Op zondag 13 januari is mee? Speel je saxofoon, piano of We kunnen niet garanderen dat
er in Proeflokaal Bierbrouwerij een willekeurig ander instrument we alles muzikaal kunnen onen Distilleerderij De Schans een en wil je graag eens voor publiek dersteunen, maar heel veel numopen Podium. In het Proeflokaal spelen in een bandje… Dat kan,
mers zijn mogelijk. Kijk op onze
van Bierbrouwerij de Schans is op zondag 13 januari van 15.00 facebook pagina voor de lijst met
op de zondagmiddag regelma- tot 18.00 uur. Dan kun je mee- mogelijkheden. Maar je kunt natig live muziek te horen. Dit keer doen. Er is een band aanwezig die tuurlijk ook je eigen wens aangekan jij ook meedoen. Wil je bij- je ondersteunt en op weg helpt. ven. Wil je niet zelf zingen of meevoorbeeld graag ‘Wish you we- Wat moet je doen: Geef jezelf op spelen maar gewoon gezellig kijre here’ eens zingen, of ‘Stil in mij’ per email via SchansJamOpenPo- ken en luisteren naar de anderen,
bassen? De gitaarpartijen van dium@gmail.com . Vertel daarbij dat kan natuurlijk ook, iedereen
‘Bloed, zweet en tranen’ laten ho- kort iets over jezelf en wat je wilt is welkom. De Schans vindt u op
ren, of drum je ‘Hotel California’ gaan doen. Vermeld in ieder ge- Schans 21 in Uithoorn.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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LEZERSPOST
Overlast Schiphol
Beste bestuurders van Uithoorn,
Naar aanleiding van de ingezonden brief van W. Wahlen in
de Nieuwe Meerbode d.d. 2 januari jl. willen wij als bewoners
van Uithoorn u graag laten weten dat de overlast van Schiphol afgelopen 15 jaar is enorm
toegenomen,zeker ook in Meerwijk-West. Wij zijn tegen de uitbreiding van het aantal vluchten
van Schiphol en helemaal tegen
de verlenging van de vliegrou-

te van Aalsmeerbaan. Wij gaan
ervan uit dat de gemeente Uithoorn het welzijn van haar bewoners het uiterste behartigt en
de extra belasting voor het milieu in Uithoorn bestrijdt. Wij zijn
tevens met W. Wahlen van mening dat de samenwerking met
de omringende gemeentes,
vooral Amstelveen en Aalsmeer
daarbij helpt.
Charles Majoie en Liping Lin
Goudlijster 10. Uithoorn

Nog meer Schiphol???
In een rap tempo door het onder anderen oprukkende massatoerisme neemt het aantal
vliegbewegingen rond Schiphol de laatste jaren een steeds
hogere vlucht. De waarneembare gevolgen van deze ontwikkeling beginnen meer en meer nare en voor de gezondheid schadelijke proporties aan te nemen.
Je kunt je praktisch niet aan de
indruk onttrekken dat destijds
vastgestelde limieten door creatieve rekenmethodes en bij
ontstentenis van handhaving al
aanzienlijk worden opgerekt.
Met de onlangs verschenen Milieu effect rapportage is Schiphol wat betreft de beoogde
doorgroei op de wenken bediend. Te oordelen echter naar
de onderhanden bouwactiviteiten op Schiphol was al lang duidelijk dat vooruitgelopen is op
een formeel nog te nemen besluit. En dat is ook goed te zien
aan de talrijke grauwe en tientallen meters lange blokkendozen die over vele hectares
ontsierend onder de rook van
Schiphol opgetrokken worden,
anticiperend op verdere uitbreiding. Groei van een nog groter
aantal vliegbewegingen lijkt zo
een beklonken zaak.
Veiligheid
Volgens die rapportage zou de
vliegveiligheid bij zekere vluchttoename niet wezenlijk in het
gedrang komen. Geruststellend wordt geoordeeld dat met
de komst van stillere vliegtuigmotoren het geluidsniveau, dat
door de toegenomen vliegbewegingen de afgelopen jaren
flink is opgeschroefd en zo langzamerhand voor de omwonenden de spuigaten uitloopt, deels
zal worden gecompenseerd.
Geredeneerd wordt hier blijkbaar dat de bestaande vloot binnenkort zal worden afgedankt.
Terwijl verder buiten beschouwing wordt gelaten dat de ruimte die vrijkomt door de verplaatsing van lichtere vakantietoestellen plus de groei zal worden ingenomen door zwaardere en veel meer decibellen producerende intercontinentale en
vrachttoestellen. Dat zal betekenen dat de nu al aanzienlijke
herrie, die omwonenden moeten trotseren, tot een voortdu-

rend hels en oorverdovend kabaal zal toenemen.
CO2
De extra CO2 uitstoot wordt afgedaan als een gering percentage ten opzichte van de totale
CO2 emissie in Nederland. Daarnaast wordt voorbijgegaan aan
de gezondheidsrisico`s door
niet of nauwelijks gewag te maken van de zeer slechte luchtkwaliteit, die het vliegverkeer
veroorzaakt. Gepoogd wordt
kennelijk dit onderwerp uit het
zicht te houden. Vooral geen slapende honden wakker maken.
Een groot deel van de bevolking
is zich hier onvoldoende van bewust. Want veel verontrustender
en kwalijker dan de geluidsoverlast is het ziekmakende fijnstof,
een sluipmoordenaar op termijn
die bewoners in een heel wijde
omtrek treft. Dicht bevolkte gebieden worden dagelijks blootgesteld aan de vele duizenden
liters verbrande kerosine, uitgesproeid in de vorm van roet en
het kwalijke fijnstof. Onbegrijpelijk dat de hiervoor gehanteerde norm door de World Health Organisation in Nederland
flink mag worden overschreden. De gestelde grenzen worden zo voortdurend opgerekt.
Ook wordt niet gerept over de
meer dan 20 mln. vervuilende
auto`s die jaarlijks Schiphol aandoen dwz ook dit aspect wordt
niet meegenomen in de Milieu
berekeningen.
De onverkwikkelijke neveneffecten die de groei van de
luchtvaart met zich meebrengen worden door de belanghebbenden in de fossiele industrie en overgenomen door de
politiek weggedrukt ten faveure van de zogeheten noodzakelijke economische groei. Je
kunt er de nodige vraagtekens
bij plaatsen. De macht van het
snelle geld. Immers private winsten voor de korte termijn en
publieke lasten en ziektes voor
nu en later. Conclusie zal uiteindelijk moeten zijn dat op deze voet niet kan worden voortgegaan en dat onze energie op
gezondere en minder belastende economische activiteiten zal
moeten worden gericht.
Bert Morshuis, Uithoorn

Verkeerroverlast busstation
Uithoorn - De gemeente wil
maatregelen nemen tegen
overlast van parkeer auto’s bij
het Busstation Uithoorn. Maar
deze overlast komt van Connexxion zelf.
Door bussen elke 30 min en
s’avonds en in het weekend elk
uur te laten rijden, wordt de
overlast groter. Veel mensen
parkeren hun auto v.w.g. slechte
bereikbaarheid naar en van hun
wijk. Mocht er bij het busstation betaald parkeren komen dan
zal het probleem zich verplaatsen. Gemeente Uithoorn en
Connexxion helpen niet om het
probleem te verbeteren door
bv. leenfietsen neer te zetten

of goede beveiligde fietsparkeergelegenheid te bieden voor
fietsers of belbussen te regelen.
Door de slechte bereikbaarheid
van en naar de wijken in Uithoorn. Zullen steeds meer mensen het OV de rug toe keren en
vaker de auto nemen of overlast veroorzaken bij een goed
bereikte bushalte. Maakt niet uit
welke. Daarom zou Uithoorn en
de aanbesteder van het busvervoer meer moeten doen om betere mogelijkheid te bieden. Zodat mensen beter hun wijk kunnen bereiken.
M Ooijen
Meerwijk, Uithoorn

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Rust zacht lieve Sammy
Regio - Afgelopen najaar deed
Sabine van Eijk uit De Kwakel een
oproep, noem het maar noodkreet, in deze krant. Sammy
Muita, een weeskind uit het Keniaanse plaatsje Timau, bleek ernstig ziek te zijn. Geld voor behandelingen voor zijn leukemie had
hij niet en werken was op dat moment vanwege zijn gezondheid
niet mogelijk. Sabine die zich jarenlang ingezet had voor het
weeshuis waar hij opgroeide kon
niet achterover leunen en toekijken. Op diverse manieren probeerde zij geld bij elkaar te krijgen om zijn ziekenhuiskosten te
betalen, met succes. Mensen doneerden geld, maar bedachten
zelf ook acties. De steun was hartverwarmend en hoopgevend. De
berichten uit Kenia waren echter minder hoopgevend, zorgelijk zelfs.

gebeurt er dit, waarom? Daar had
Sabine geen antwoord op. Dan
word je alleen maar stil, heel stil.
Nieuwe onderzoeken zouden
volgen. Maar op nieuwjaarsochtend kreeg Sabine het bericht dat
Sammy oudjaarsavond was gestorven, het nieuwe jaar had hij
niet gehaald. Compleet verslagen
moest ze nu een kist uit gaan zoeken in plaats van gesprekken met
artsen voeren. Ook de weeskinderen met wie Sammy opgroeide
reageerden aangeslagen op het
verlies van hun “brother”.

Ziekenhuisrekeningen
Het geld wat nog op de rekening
staat zal gebruikt worden voor
de laatste ziekenhuisrekeningen die nog komen, denk hierbij
aan de laatste scans, beenmergpuncties en onderzoekskosten.
Ook de kosten voor de begrafenis kunnen hier nog van betaald
Kerstvakantie
worden. Het gaat dan niet alleen
Afgelopen kerstvakantie ging Sa- om de kist en de kosten voor een
bine naar Kenia om met familie waardige begrafenis, maar ook
en vrienden de feestdagen door om transportkosten van het lite brengen. Tijdens haar verblijf chaam (van Nairobi naar Timau,
ondernam ze de reis naar het zie- 220 km) en mortuariumkosten.
kenhuis om Sammy te bezoeken. Het geld bedoeld voor behandeWat ze aantrof was erger dan ze lingen heeft nu ongewild een anhad verwacht. Sammy was erg in dere bestemming gekregen.
de war.
Via deze weg wil Sabine iederHad een bloedtransfusie no- een bedanken die in haar geloofd
dig, maar bloed was niet voorra- heeft en Sammy heeft willen heldig. Uitslagen van scans en punc- pen, door middel van donaties
ties waren onduidelijk. Uit het of het zelf opzetten van een acgesprek met Sammy bleek zijn tie. “Dat is dan het (enige) posidankbaarheid voor alle hulp die tieve wat ik hieruit kan halen. De
hij gekregen had, maar ook zijn lieve, hartverwarmende reacties
frustratie. Als weeskind had hij al- van mensen om me heen, maar
le hulp aangegrepen die hij ge- ook van onbekenden. Dit heeft
kregen had, op school hard ge- ook veel voor Sammy betekend.”
werkt, een opleiding tot elektri- Zo besluit Sabine haar verhaal.
cien gevolgd en werk gevonden. “Kwaheri Sammy, forever in our
Hij had zijn leven op de rit. En dan hearts!”

Chris van Zantwijk verzorgt
eerste Preek-van-de-Leek 2019
Uithoorn - Chris van Zantwijk,
“vader-echtgenoot-makelaar”,
is de eerste van drie Bekende
Plaatsgenoten, die het op zich
hebben genomen dit voorjaar
een Preek-van-de-leek in Uithoorn te verzorgen. Dat is een ongewone kerkdienst, want iemand
die geen dominee is, houdt de
preek en zij of hij bepaalt het programma, de muziek, liederen, en
gebeden en kiest een goed doel
voor de collecte uit. Telkens verrassend dus door die persoonlijke kleuring. Alle andere inwoners
van Uithoorn en omgeving zijn
van harte welkom dat eens mee
te maken.
Wat Chris van Zantwijk na aan
het hart ligt, is dat hij, in zijn rol
van makelaar, het waar kan maken, dat een huis voor een toe-

komstige bewoner ook een ècht
thuis is. Hij wil er graag aan bijdragen dat hun woning voor
nieuwe bewoners vrijheid en geborgenheid biedt. ‘Thuis’ is dan
ook zijn thema. Dit thema hoopt
Chris van Zantwijk te kunnen verbinden met het Bijbelse paradijs,
het thuis voor de “eerste mensen”.
Deze Preek-van-de-Leek vindt
plaats op zondag 20 januari, in
kerkgebouw De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Aanvang
16.00 u. Na afloop kunt u bij een
hapje en drankje napraten. De
toegang is vrij.

Vrouwennetwerk
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een
lezing Amstelland en het water
op maandag 21 januari 2019 in
de Schutse, de Merodelaan, Uithoorn. Op maandagmiddag 21
januari van 14.00 -16.00 uur zal
de heer M. Kosian een lezing verzorgen over de historische watersystemen van Amstelland. De geschiedenis hierover zal vele aspecten belichten. Een interessante lezing die inzicht zal geven
over het ontstaan van Amstelland wat 1000 jaar geleden een
ondoordringbaar en onbewoonbaar veenmoeras was. Leden gratis. Niet leden €3,-

De beste wensen?
‘De sociale staat van Nederland 2018’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft aan dat de kwaliteit van leven van
Nederlanders hoog is. Al jarenlang waarderen Nederlanders
hun leven gemiddeld met een 7,8. Volgens het World Happiness Report 2018 staat Nederland op de zesde plaats van
gelukkigste landen. Het is een mooie traditie om elkaar het
beste te wensen aan het begin van een nieuw jaar. Waarom
doen we dit eigenlijk? Tja, het kan natuurlijk altijd beter, een
ongeluk zit in een klein hoekje en we leven in een onzekere wereld. Toch lijkt het goed om het container begrip van
“beste wensen” wat concreter in te vullen. Ik doe hierna een
poging, zonder volledigheid na te streven.
Persoonlijk
Wij wensen elkaar het vaakst een gelukkig en gezond
nieuwjaar. In haar gezaghebbende boek ‘De kracht van
betekenis’ betoogt Emily Esfahani Smith dat geluk een bijproduct is van een leven vol betekenis, waarin relaties met
anderen een belangrijke rol spelen. Een goede gezondheid
waarderen we des te meer als er iets aan hapert. Gelukkig en
gezond, het allerbelangrijkst.
Maatschappelijk
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Wij wensen dat voldoende mensen zich blijven inzetten als vrijwilliger en waardering krijgen. Bemoedigend is
dat, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, bijna de
helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich in 2017
tenminste één keer als vrijwilliger inzette voor een organisatie of vereniging. In weinig of niet-stedelijke gebieden zijn
er naar verhouding meer vrijwilligers dan in sterk stedelijke
gebieden. Positief is dat de betrokken partijen van ‘Uithoorn
voor Elkaar’, waarin ook vrijwilligers, recent hebben besloten hun samenwerking voor de komende drie jaar voort te
zetten.
Bestuurlijk
Het afgelopen jaar stond in het teken van een nieuw samengestelde gemeenteraad, college, coalitieakkoord én,
op de valreep, de officiële benoeming van waarnemend
burgemeester Heiliegers tot de nieuwe burgemeester van
Uithoorn. Van harte gefeliciteerd! Door de uitgesproken
ambities zijn de verwachtingen voor een slagvaardig en
transparant opererend bestuur hooggespannen, dat wij
alle inwoners van Uithoorn toewensen. En een vruchtbare
samenwerking met ondernemers onder het motto: elkaar
scherp houden én elkaar helpen.
Milieu
De geplande groei van Schiphol zorgt voor onvrede. Het
economisch belang van de luchthaven staat niet ter discussie, maar de toenemende overlast in onze gemeente is ook
duidelijk. En een oplossing is er nog niet. Het is een grote
wens dat alle verschillende belangen op rechtvaardige wijze
tot hun recht zullen komen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de energietransitie van fossiele brandstoffen naar
volledig duurzame energiebronnen, zowel industrieel als
consumptief. Nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden inmiddels in onze gemeente gebouwd. Deze verandering is noodzakelijk om de wereld verantwoord en duurzaam over te dragen aan volgende generaties. Wij wensen
voldoende draagvlak voor te nemen maatregelen en een
evenwichtige verdeling van de financiële gevolgen.
Economisch
Voor 2019 wordt een afzwakkende groei verwacht. Er zijn
behoorlijke onzekerheden. Bij de brexit zijn nog alle scenario’s mogelijk: no brexit, deal-with-EU brexit en no-deal
brexit. Het adagium is nu toch echt ‘hope for the best, prepare for he worst’. We wensen een zachte brexit-landing.
Misschien nog wel belangrijker is de dreigende escalatie
van een handelsoorlog op wereldschaal. Hier wensen we
een zachte landing van de handelsbesprekingen tussen de
VS en China. Daarnaast vormen de personeelstekorten een
knelpunt voor groei. Door de lage werkloosheid zijn voldoende nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt wenselijk.
Bij al deze onzekerheden is het goed de Britse staatsman
Winston Churchill te citeren: “In every danger an opportunity!”
Samenvattend
Wij wensen Uithoorn en De Kwakel al het goede toe voor
2019!

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf
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AutoMaatje bijeenkomst

Sterrenstof in KerkCafé
Uithoorn!
Regio - Sterrenkundige Margot
Brouwer neemt ons mee op reis
door het Universum. Het begint
als een wetenschappelijke reis
waarin we het Heelal fysiek leren
kennen, van onze Aarde tot de
grootste structuren die de mens
kent.
Wat is de plaats van onze kleine planeet in dat grote geheel?
Hoe zijn, uit gas en sterrenstof,
wij mensen en het andere leven
op Aarde ontstaan? Zou er op andere planeten ook leven kunnen
zijn? Langzaam verandert onze ruimtereis in een filosofische
reis, die ook Margots persoonlijke

zoektocht naar betekenis reflecteert. Hoe kun je je nog geborgen
weten in een oneindig Heelal? En
hoe ga je om met je eigen gevoel
van nietigheid?
Zoektocht
18 januari zal Margot Brouwer de
bezoekers van het KerkCafé meenemen in haar zoektocht, die
naast de wetenschap ook bij filosofische overwegingen van Spinoza en Einstein langs komt.
Margot Brouwer is natuur- en
sterrenkundige. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Am- aan de Leidse Sterrewacht, waar re materie, alternatieve zwaartesterdam is ze gepromoveerd ze onderzoek deed naar donke- kracht en de grote-schaalstruc-

Wereldkeuken start
2019 met de Turkse
keuken
Uithoorn - Voor de laatste Wereldkeuken van 2018 was het thema geen land of streek, maar hoe kan het ook anders eind december - Kerst. Met meer dan 75
bezoekers waren de tafels goed
gevuld. Speciaal voor deze gelegenheid waren deze tafels ook
gedekt en werd het eten opgediend. Na de inmiddels traditionele soep, verzorgd door Ons
Tweede Thuis, werden de borden
opgemaakt en konden de gasten
genieten van het hoofdgerecht:
rollade van gevogelte met cranberries en appel, rode kool, sperziebonen, aardappelpuree en
stoofpeertjes. Om de avond af te
sluiten werd er tot slot nog fruitsalade geserveerd.
Voor het verzorgen van het eten
wil de organisatie graag Daniël
Wolffensperger en voor het fruit
De Goudreinet bedanken. De
avond was weer druk en gezel-

lig, het eten viel goed in de smaak
en we hebben dan ook met een
goed gevoel kunnen afsluiten.
Graag zien we veel mensen weer
bij de volgende Wereldkeuken,
op 16 Januari 2019 met dit keer
als thema Turks-Syrische keuken.
De avond wordt opnieuw gehouden in De Scheg, inloop vanaf
18:00, buffet open 18:30. De kosten voor de maaltijd zijn €5,50.
Vanwege een beperkt aantal
plaatsen werken ze met aanmeldingen, dit kan tot maandag 14
Januari of tot ze vol zitten. Aanmelden kan via de mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com)
of via Facebook (Wereldkeuken
Europarei).ken Europarei). Hier
kunt u ook meer informatie vinden over de Wereldkeuken. Dus:
wilt u graag genieten van heerlijke gerechten, of heeft u gewoon
zin in een gezellige avond, meld
u dan aan.

Uithoorn - ANWB AutoMaatje
Uithoorn start in januari! Vrijwillige chauffeurs brengen minder
mobiele mensen tegen een kleine vergoeding niet alleen naar
de dokter of ziekenhuis, maar
ook naar een wijkcentrum of een
verjaardag. Zo zorgt een AutoMaatje dat we allemaal onder
de mensen kunnen blijven komen. Lijkt het u leuk om chauf-

feur voor AutoMaatje te worden?
Er is een speciale informatiebijeenkomst op donderdag 10 januari a.s. om 10:00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof in Uithoorn. Voor aanmelding voor
de bijeenkomst, meer informatie of vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via
automaatje@uithoornvoorelkaar.
nu of 0297-303103.

tuur van het heelal. Momenteel
is ze werkzaam als sterrenkundig onderzoeker aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen. In haar vrije tijd denkt ze
graag over de filosofische kanten
van de kosmologie.

Reis, denk en praat mee !
Kom op vrijdag 18 januari naar
de Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 is er koffie/
thee. De toegang is vrij. Voor de
consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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N i e u w j a a rs
levert ruim €8000
op voor KiKaRow
Het nieuwe jaar is in Uithoorn fris en spetterend geopend. Op
1 januari sprongen maar liefst 110 deelnemers het ijskoude
Amstelwater in. Toegejuicht door een veelvoud daarvan, dat
dik ingepakt op de kade bij het Marktplein stond. Dat festijn
was niet alleen voor de lol, maar ook vooral om geld op te halen
voor onderzoek naar kinderkanker. Resultaat: ruim 8000 euro.
Organiserende club Michiel de Ruyter kan het zelf nog steeds niet
helemaal geloven. De afgelopen edities van hun nieuwjaarsduik
werden steevast goed bezocht, maar de nieuwe locatie en de
massale oproep tot sponsoring van Stichting KiKaRow haalden
het beste in Uithoornaars naar boven. Er waren drie keer zoveel
deelnemers als vorig jaar en het sponsorbedrag oversteeg alle
verwachtingen.
Sponsoren
Dat dat getal hoger uit zou vallen dan gedacht, viel al een beetje
te proeven op de dag van het evenement. Wie een willekeurige
deelnemer aantikte om te vragen hoeveel ze uiteindelijk van
geldschieters hadden gekregen, kreeg al snel antwoorden te
horen die boven de honderd euro uitkwamen. En daar bleef het
niet bij. Een jonge kandidaat hield trots een bord met een bedrag
van bijna 400 euro omhoog. De hoogste gesponsorden kwamen
zelfs uit op 1900 euro. Zulke nieuwtjes maakten de energie
alleen maar hoger langs de Amstel. Rijen dik was het publiek al
toen de eerste lichting duikers van start ging. Deelnemers onder
de twaalf jaar verzamelden zich voor het speciale ‘bibberbad’,
gevuld met ijskoud water. MDR-lid Danny Mozes verzorgde een
vrolijke opwarming op muziek om de Uithoornse jeugd klaar
te stomen. Vervolgens stormden de 19 deelnemers door het
opblaasbad, waarbij een enkeling zelfs een buikglijder maakte.
Hoofdnummer
Voor het hoofdnummer van de dag was de interesse zo hoog,
dat deelnemers in verschillende groepen het Amstelwater
in moesten duiken en toeschouwers de verschillende
aanlegsteigers opzochten om een beter uitzicht te krijgen. Dat
de stroom kort uitviel tijdens de opwarming, leek niemand iets
uit te maken. Het publiek zong en sprong vrolijk mee en bleef
de 91 kandidaten aanmoedigen. Dat werkte, want toen het
startschot werd gegeven, bleken lang niet alle deelnemers nog
te twijfelen. Sommigen zagen zelfs hun kans schoon zagen om
met een salto de rivier in te springen. Om vervolgens natuurlijk
wel weer snel de kant op de klauteren. Het was duidelijk te zien
én te horen dat de temperatuur van het water deze tijd van
het jaar niet gemaakt is om rustig in rond te zwemmen. Toch
vertelden meerdere kandidaten dat ze het verrassend snel weer
warm hadden, zelfs nog vóórdat ze zich hadden omgekleed en
een warme kom erwtensoep hadden gekregen.
Groot succes
Het grote succes van de Uithoornse nieuwjaarsduik was
uiteraard te danken aan de grote groep fanatieke deelnemers,
maar de vrijwilligers die hebben meegeholpen mogen ook
zeker niet worden vergeten. Naast de 35 leden van Michiel de
Ruyter, waren ook de vrijwillige reddingsbrigade van Uithoorn
en Amstelveen én duikers van de Uithoornse brandweer bereid
om het geheel goed en veilig te laten verlopen. Laat nu de
landelijke KiKaRow maar komen. De grote roeitocht van 1400
kilometer in veertien weekenden, waar uiteindelijk in totaal
500.000 euro mee opgehaald moet gaan worden, gaat op 13
april van start bij kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter.
De dag daarvoor komt er een officiële proloog, maakt MDR nu
bekend. De speciale roeiboot The Vin vertrekt dan vanaf de plek
van de nieuwjaarsduik. Alle deelnemers aan de eerste etappe
van Uithoorn naar Den Haag zullen hier aanwezig zijn. Vergezeld
van alles wat drijven wil. ( foto’s Toon van der Werf)
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Net geen overwinning
r ule ni n a en

Senioren Web gaat weer
van start

Uithoorn - Speeldag zeven van
de Nationale Petanque Competitie bracht beide teams van Boule Union Thamen op dezelfde
speellocatie. Beide teams hadden een thuiswedstrijd en dat betekende dat er gespeeld werd in
de overdekte accommodatie van
OSB in Bodegraven. Beide teams
hadden ook dezelfde vereniging
als tegenstander. Team 1 speelde tegen team 3 van Les Boules Fleuries uit Lisse en Team 2
moesten tegen team 4 van LBF.
Team 1 ging flitsende van start.
De drie doublettenpartijen in de
eerste speelronden werden gewonnen, waarbij wel opgemerkt
moet worden dat de equipe Michiel Buchner/Henk van Rekum
hub partij nipt met 13-12 wonnen door een volledig mislukte
laatste worp van de tegenstander. Met deze mooie voorsprong
ging het team de triplettenronde in. Daarin kon de beslissing al
vallen, maar dat ging niet door,
want LBF won beide partijen.
Dus kwam het op de afsluitende
doublettenronde aan. Michiel en
Henk hadden kennelijk hun kruit
verschoten, want zij verloren met
4-13. Gelukkig deed de equipe
Ina Hoekstra/Wilma Buchner het
goed en wonnen met 13-5.

Regio - De feestdagen zijn weer
achter de rug, dus tijd om over te
gaan naar de orde van de dag. Senior Web De Ronde Venen haakt
daarop in met een aantal cursussen en hulp ter plekke om daarmee uw digitale vaardigheden te
vergroten en dat doen ze weer in
hun leercentrum in de openbare
bibliotheek in Mijdrecht.
Deze cursussen omvatten dit
voorjaar: Windows 10, Bestandsbeheer, Google foto’s en Veilig
backup maken. Het aantal lessen
en de dagen waarop die gegeven
worden is afhankelijk van de cursus. Alle lessen in de bieb beginnen ’s morgens om 10.00 uur.
De cursus Windows 10 omvat
acht lessen van twee uur waarin u
leert omgaan met de muis, toetsenbord en touchpad. U leert teksten te typen en te bewerken. Documenten opslaan en te openen.
Werken met bestanden en mappen. Surfen over het internet en
werken met email. Voor die cursus gebruiken zij het basisboek
Windows 10 van Visual Steps.
De lesdatums zijn: Acht donderdagochtenden te beginnen op
10 januari. Acht maandagochtenden te beginnen 28 januari. Acht
woensdagochtenden te beginnen 13 maart en acht donderdagochtenden te beginnen 4 april

ting met LBF 4. In de doublettenronde wist alleen de equipe Jannie van Kooten/Hans van der Wal
hun partij te winnen. Dat was met
een “Fanny” een Franse uitdrukking voor een 13-0 overwinning.
In de triplettenronde kwam het
team bijna op voorsprong. De
equipe Ria van Beek/Günther Jacobs/Jeroen Stiekema won hum
partij afgetekend met 13-1. De
equipe Jannie/Hans/Eva van Ark
keken tegen een 2-12 achterstand
aan, maar vochten zich terug naar Op de foto staan de winnaars van de verkiezing van dit jaar: Jette Zuij12-12. Helaas ging het dertiende derduin, Carla de Jong, Anthony Ramdjas en de Handbal B1. Jesse Stanpunt naar LBF 4. Met een 2-3 ach- ge ontbreekt op de foto.
terstand was nog alles mogelijk in
de afsluitende doublettenronde.
Ria en Jeroen moesten er echt aan
trekken, maar haalden een 13-10
overwinning binnen.

Net niet
Günther en Eva kwamen dichtbij
een overwinning, maar moeten
met 11-13 de eer aan de tegenstander laten. Het kwam nu aan
op de partij van Jannie en Hans.
Een overwinning zou in een gelijkspel resulteren, maar dat gebeurde niet. De equipe van LBF
4 was net iets sterker en won met
één punt verschil. Daardoor keerde het vierde team van Les Boules Fleuries met een 5-3 overwinning naar Lisse. Helaas betekenNiels
de dit verlies terugkeer naar poHet kwam nu neer op de partij sitie acht in de stand. Op 19 javan Niels van Diemen/Joan van nuari starten de returnontmoeRekum. Het werd een spannen- tingen. Team1 heeft dan een vrijde strijd met bij vlagen fabelach- loting en team 2 speelt thuis (in
tig plaatsen door de tegenstan- Bodegraven) tegen het combinader. Toch zat het geluk niet aan tieteam van JB Hillegom/De Vasde kant van Boule Union Thamen. te Voet. He team van BU Thamen
Deze beslissende partij ging naar heeft nog een appeltje met deze
LBF (8-13). Daarmee kwam de combinatie uit Hillegom en Saseindstand van deze ontmoeting senheim te schillen na het verlies
op 4-4 en bleef LBF onder BU Tha- in de eerste ontmoeting. Op 20 jamen in de stand na de helft van nuari vindt het traditionele Kouhet aantal speeldagen. Team 2 be- we Klauwentoernooi plaats op de
gon minder goed aan de ontmoe- boulebanen aan de Vuurlijn.

i ard s lu ka
D
a eltennis
Uithoorn - Traditioneel wisselen de spelers van V.D.O. tafeltennis op de eerste zondag van het
jaar de bitterballen in voor de tafeltennisballen bij de algemene
clubkampioenschappen.
Door een griepgolf was het deelnemersveld enigszins uitgedund,
desalniettemin stonden er een
aantal favorieten aan de start.
Winnaar in 2018 Martijn van Dijk
en 1e team spelers Dion Slegt en
Richard Vos werden als groepshoofden geplaatst.
Grote verrassing op het toernooi
werd Marco van der Wal, hij werd
als 9e geplaatst maar bereikte
toch de halve finale. In deze halve
finale was de als 1e geplaatste Richard Vos te sterk in 3-0. De tweede halve finale was een herhaling
van de finale van 2018, destijds
won Martijn van Dijk redelijk een-

voudig met 3-0 van Dion Slegt.
De wedstrijd in 2019 was heel anders, het werd een meeslepend
gevecht waarbij het alle kanten
op kon gaan. Dion was uiteindelijk de speler met de langste
adem en won 11-9 in de beslissende 5e game.
De wedstrijd om de 3e plek ging
daarop tussen de verrassing Marco en uittredend clubkampioen
Martijn. Het werd een riante overwinning voor Martijn. De finale werd een ontmoeting tussen
teamgenoten Dion en Richard.
Ook in deze finale pakte Dion het
initiatief in de meeste rallies maar
bleef het verschil in punten klein.
In de beslissende 5e game werd
de foutenlast te groot bij Dion en
pakte Richard de zege en kan zich
daarmee clubkampioen noemen
in 2019.

gedeeld op sterkte, geef bij inschrijving zelf even aan welke lijn
bij je past! A=”A-spelers”, B=”Club
Bridger” C=”Thuis Bridger”. NBBleden hebben leden voordeel dus
niet leden betalen iets meer! Ook
als je individueel inschrijft betaal
je iets meer. Inschrijving per paar
à €7,-,voor geen NBB-leden: Betaal €7,50 zonder NBB. Wil je aansluitend blijven eten à €12,- per
persoon? Laat dan nog even weten net als je voorkeur voor indeling in A, B of C.

rijskla erjassen
Regio - Aanstaande zaterdag 12
januari is er weer klaverjassen van
de Biljartclub “De Hoef”. De kaartavonden worden dit seizoen nog
georganiseerd op 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april. Kampioen van het seizoen is dege-

De Kwakel - KDO is een echte
sportvereniging voor en door de
leden. Naast de sportieve prestaties gaat het ook om de onderlinge saamhorigheid en gezelligheid. Daaraan leveren alle KDO-ers een bijdrage. Tijdens
de nieuwjaarbijeenkomst stond
KDO-voorzitter Andy Verstelle
uitgebreid stil bij het belang van
die bijdrage voor het succes van
de vereniging.
Om dat belang extra te benadrukken is het hoofdbestuur een
nieuwe KDO -traditie gestart: de
verkiezing van de KDO-er van het
jaar. In december waren de genomineerden bekend gemaakt
in de vijf verschillende categorieën. Genomineerd voor KDO
Jeugdsporter van het jaar waren: Mike van Wees, Danique Winter en Jette Zuijderduin, waarbij Jette Zuijderduin van de turnselectie tot Jeugdsporter 2018
werd uitgeroepen. In de categorie KDO Sporter van het jaar waren genomineerd: Greet de Graaf,

rters an

Jesse Stange en Ria den Hollander, waarbij voetballer Jesse Stange tot Sporter van 2018 werd gekozen. Als KDO-team van het jaar
waren de Handbal B1, de voetbal JO8-2 en de Turnselectie genomineerd waarbij de winnaarsschaal door de voorzitter werd
overhandigd aan de meiden van
de Handbal B1. Ans Baas (Volleybal), Carla de Jong (Handbal)
en Mirjam van Doorn (G-jeugd)
waren genomineerd als trainer/
coach van het jaar. Carla de Jong
werd uitgeroepen tot coach van
2018. Als vrijwilliger van 2018 waren drie scheidsrechters genomineerd: Ellen Postma (volleybal),
Dean Cummins (voetbal) en Anthony Ramdjas (handbal en voetbal), waarbij de pas 14-jarige Anthony de schaal werd overhandigd. Onder luid applaus van de
vele aanwezigen werden alle genomineerden en de winnaars bedankt voor hun inzet en bijdrage en nogmaals gefeliciteerd met
hun bijzondere prestatie.

i en

Quakelse winter bridge drive
De Kwakel - “Blijf Fit is het motto van LeerKomGaBridgen in het
komende jaar in lijf en leden”. Op
zondag 13 januari opent dorpshuis De Quakel Kerklaan 16 in De
Kwakel vanaf 13.30 uur haar deuren voor bridgers uit de regio. Aan
de “Winterdrive” meedoen kunnen paren meedoen maar ook gezelligheidsbridgers die even geen
vaste bridge partner kunnen vinden. En wil je na afloop blijven
eten? Laat dat dan bij inschrijving
weten. We spelen topintegraal in-

D kiest s
et jaar

ne die over 5 van de avonden de
meeste punten verzameld. Het
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal
is open om 19.30 uur. Wij zien u
graag voor een gezellige kaartavond in de Springbok, aan de
Oostzijde 61a in De Hoef.

Bestandsbeheer
De cursus bestandsbeheer omvat
vier lessen van twee uur hoe met
de Verkenner in Windows 10 bestanden en mappen te ordenen.
Zoals het overbrengen van foto’s
en documenten van mobieltje
naar bijv. een laptop en die daar,
samen met andere opgeslagen
foto’s, netjes te rangschikken. De
lesdatums zijn: Vier vrijdagochtenden te beginnen op 18 januari
en op 26 april. De cursus Google
Foto’s omvat vier lessen van twee
uur over het opslaan en rangschikken van foto’s in de cloud,
waardoor ze altijd en overal beschikbaar zijn. De lesdatums zijn:
Vier dinsdagochtenden te beginnen 5 februari en vier maandagochtenden te beginnen 29 april.
De workshop Veilig backup maken omvat een les van twee uur
te beginnen woensdagmorgen
15 mei Hulp ter plekke in de bieb
is er elke maandag- en woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00
uur. Iedereen kan daar binnenlopen met laptop, mobieltje of tablet om vragen en problemen
aan de orde stellen. Voor informatie en aanmelden 0297-282938 of
06-5345 4196 of een mailtje naar
seniorwebdrv@gmail.com. Kijk
ook eens op www.seniorwebderondevenen.nl

tart uurtka er eerwijk
Uithoorn - Ook in de Meerwijk
wordt gestart met een buurtkamer. Zoals ook in andere wijken
in Uithoorn blijkt er een behoefte onder bewoners te bestaan
aan een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Samen met
“Uithoorn voor Elkaar” starten zij
op 10 januari met het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten bij Kinderopvang Borus. Zij
hebben een ruimte beschikbaar

gesteld. Tijdens de (koffie) ochtenden maken ze op een laagdrempelige manier kennis met
andere bewoners uit Meerwijk.
Het is leuk om mensen uit je omgeving te leren kennen en mogelijk komen hier nog andere initiatieven uit voort. De bijeenkomsten zullen elke week op donderdag plaatsvinden van 10-12 uur.
Alle bewoners van Meerwijk zijn
welkom.

Inner - Art

vinden, is van harte welkom! Thema van deze ochtend is nog open,
De Kwakel - Zondag 13 januari dus kom gewoon met een open
wordt er weer de eerste zondag- hart. De bijeenkomst begint 10u en
ochtendbijeenkomst van dit jaar duurt tot 11u. Hierna is er de mogegehouden bij Inner-Art. Ieder die lijkheid om bij de koffie tot 12u. na
steun, voeding, ontmoeting, ver- te praten en van gedachten te wisdieping zoekt en antwoorden op selen. Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424
belangrijke levensvragen hoopt te NS De Kwakel. Tel. 0297-563753.

ij
a en Da es s elen
indoortoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag
waren de dames van Thamen actief op het Birds Indoortoernooi
in Zoetermeer. Softbal en indoor
is niet iets wat je veel ziet, maar
in twee enorme tennishallen wist
Birds voor de tweede keer een
schitterend toernooi te organiseren. Acht damesteams uit de 1e
en 2e klasse gingen met elkaar de
strijd aan voor de bekers. Thamen
mocht de eerste wedstrijd spelen
tegen het VF/Pirates team dat uitkomt in de 1e klasse. De tegenstander was een jong team die alweer even in training zijn. De dames van Thamen hadden net hun
eerste zaaltraining achter de rug..
en dat was nog even te merken.
Scherpte was er soms net nog
niet en helaas wisten de dames
de wedstrijd dan ook niet te winnen.
Tweede klasse
De tweede wedstrijd was tegen
het 2e klasse team van Wombats
(uit Utrecht) en toen kwamen onze dames lekker op dreef. Na 35
minuten speeltijd stond er een
stand van 9-0 in de boeken en
was het einde wedstrijd. Na een
korte pauze mocht Thamen aan
de bak tegen de thuisploeg, die
ook uitkomt in de 2e klasse, Tha-

men had een wat matig begin,
waardoor Birds kon uitlopen en
helaas wist Thamen in die 35 minuten speeltijd de achterstand
niet meer terug te brengen. Na 3
innings spelen was de stand 4-2
voor Birds.
Laatste dag
De allerlaatste wedstrijd van de
avond was tegen Twins (ook 1e
klasse) uit Oosterhout en dat
werd een heel spannend potje.
Thamen weet in de eerste inning
al bijna te scoren, maar Twins
pakt de 1-0 voorsprong.. Ook
in de tweede inning is Thamen
dichtbij een punt maar helaas
lukt het net niet. Twins weet ook
niet meer te scoren en dan blijft
de stand 1-0. De dames gingen
vol enthousiasme weer richting
huis want komende week start
de reguliere zaaltraining in voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Ben jij die (jonge)dame/meisje
die het ook leuk lijkt om te softballen kom dan rustig een aantal keren geheel vrijblijvend meetrainen. Wij hebben voor alle leeftijden mogelijkheden. Voor meer
informatie kunt u een e-mail sturen naar nieuweleden@thamen.
info en zij zullen u over de mogelijkheden informeren.

De Kwakel - Hoge en lage scores werden er op de eerste speeldag in het kersverse 2019 genoteerd in Dorpshuis De Quakel,
waar 40 paren bijeen waren. Een
score van bijna 70% en een van
minder dan 34%, het kan dus
nog altijd verkeren. Na het traditionele uitwisselen van de beste wensen werden de kaarten
geschud en ging het spel in de
3 lijnen van start. 14 paren in de
nieuw samengestelde A- en Blijn en 12 in de C-lijn. Christa Leuven en Rita Ritzen trapten prima
af in de A-lijn, want hun 66,32%
was onbereikbaar voor de andere paren, al deden Tiny en Adriaan Kooyman het met 60,75% uiteraard ook lang niet slecht. Geke en Jaap Ludwig scoorden als
vanouds een degelijke 3e plaats
met 58,68%. De vers uit de B-lijn
gepromoveerde paren hadden
het niet allemaal even gemakkelijk en met name Ria en Gerard
hadden deze avond nog flink wat
moeite met het hogere niveau. Zij
eindigden dan ook als 14e.

voort met 61,11%. Agnes de Kuijer vormde een gelegenheidspaar
met Ruud van der Peet en zij deden dat zeer naar behoren, getuige hun 56,6%, wat goed was voor
de 2e plaats. Elisabeth en Nan v.d.
Berg bereiden zich voor op een
snelle terugkeer naar de A-lijn en
onderstreepten dat met hun score van 55,9%, wat hen de bronzen plak opleverde. Wat in de Alijn gold voor Ria en Gerard gold
in de B-lijn voor Kathy en Annet.
Ook zij zullen wat aanpassingstijd nodig hebben, maar er is pas
1 avond gespeeld en er volgen er
nog 5 waarin zij mogelijk een opgaande lijn kunnen laten zien.

C-lijn
In de C-lijn een prachtige score voor Emmy en Gerard van der
Beek, die duidelijk maakten helemaal niet thuis te horen in de Clijn. Maar liefst 69,17% deed de
‘concurrentie’ naar adem happen
en het is ongetwijfeld een opmaat
voor spoedige terugkeer naar de
B-lijn (of is dat al erg prematuur?).
Toos Boerlage en Annie Lauwers waren ‘best of the rest’ met
B-lijn
In de B-lijn was de koppositie 57,92% en de 3e plaats was voor
voor Nel Bakker en Hans Wagen- Riet en Wim Beijer met 55,83%.

ienen

Uithoorn - Op zaterdagavond 12
januari organiseert stichting Serviam 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 prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde een tas met boodschappen,
ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen. De opbrengst
van deze avond is bestemd voor
kleinschalig ontwikkelingswerk
in Kameroun en Pakistan.
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Veel bedrijven nemen deel
aan Uithoorns Mooiste
Regio - Voor het derde jaar nodigt de organiserende vereniging
AKU weer bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan
de businessloop. 9 ploegen in
het eerste jaar, 16 in het tweede
jaar en op 27 januari verwachten
we meer dan 20 ploegen aan de
start. Bedrijven kunnen zich nog
inschrijven en daarom dagen we
bedrijven uit om deel te nemen
aan de wedstrijd van de businessloop 2019 van Uithoorns Mooiste-de loop over 10 kilometer.
Het Businessloopteam kan bestaan uit 4 tot 7 deelnemers,
vrouwen en/of mannen. Naast
eigen werknemers kunnen partners of relaties van buiten het
bedrijf deel uit maken van het
team. Naast deelname aan de
wedstrijdloop kan het team of
een van de teams ook kiezen
voor deelname aan de prestatieloop over 5 kilometer of 10 Engelse Mijlen. Je strijdt dan niet mee
voor de wisseltrofee.
De Businessloopteams worden

ontvangen in het nieuwe clubhuis van wielervereniging UWTC
waar kleedkamers en douches
zijn en een ontvangstruimte is ingericht. Ieder team ontvangt voor
en na de loop drank, broodjes en
fruit.
Vóór de wedstrijd wordt van elk
team een groepsfoto gemaakt,
het team ontvangt één grote afdruk en elke teamloper ontvangt
een kleinere afdruk. Na afloop
ontvangt elke loper als herinnering een mooi loopshirt van Uithoorns Mooiste-de loop.
Het winnende team ontvangt de
Businessloop Uithoorns Mooiste Wisseltrofee die dan een heel
jaar in het bedrijf kan worden tentoongesteld.
Wie daagt de winnaar van de eerste 2 jaar, team PPG, uit.
Aanmelden voor de Businessloop
kan door invullen en insturen van
het aanmeldingsformulier op
www.uithoornsmooiste.nl.
Voor meer informatie: businessloop@uithoornsmooiste.nl.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 3 januari
2019 was de eerste zitting van de
derde ronde. Er werd op negen
tafels gebridged, helaas was er
nog een stilzit in de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Greet en Henk met 73,96%,
iets lager dan de vorige week, zal
de sleet er al een beetje inzitten?
De tweede plaats was voor Leny
en Phini met 56,77%, De derde
plaats is voor het paar Aja en John
met 54,17%, De vierde plaats is
voor het paar Madelon en Arnold
met 51,56%, In de B-lijn was de
eerste plaats voor Ada en Roelie
met 60,42%, De tweede plaats is

voor Grace en Hanny met 55,56%,
De derde plaats is voor het paar
Arna en Gerda met 53,47%, dit
paar speelt ook steeds bovenin
de lijn mee.
De vierde plaats is voor het paar
Greet en Ria met 52,08%, Deze
week dus geen competitie standen.
Als U interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel.
Zij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft
de hele middag nog om zelf in te
vullen.

Inschrijven voor PK
Sport Bosdijkloop
Regio - Jij doet toch ook mee?
Toer Trimclub De Merel organiseert de 41e editie van dit gezellige hardloopevenement op zondag 17 februari. Het lijkt nog ver
weg, maar over vijf en een halve
week is het zover, dan klinkt in
Vinkeveen het startschot. Iedereen is van harte welkom bij deze winterse loop en kan zich nu
reeds inschrijven.

creanten. Ook is er een jeugdloop van 1 kilometer voor kinderen tot en met 12 jaar. Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
In de sporthal zijn kleedruimten,
douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en EHBO
aanwezig.
Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 14
februari. Op de dag zelf kun jij
ook inschrijven in De Boei, vanaf 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5 kilometer €6,- en
voor de 10 kilometer en de halve
marathon €8,-. Deelname aan de
1 kilometer Jeugdloop is GRATIS!

Afstanden
De PK Sport Bosdijkloop heeft
voor alle lopers een geschikte afstand. Voor de beginnende loper
is er de 5-kilometerloop door de
kern van Vinkeveen. De gevorderde lopers kunnen zich inschrijven
voor de 10-kilometerloop of voor
de halve marathon (deelname
vanaf 16 jaar), beiden door het
buitengebied van Vinkeveen. De- Meer informatie?
ze afstanden zijn zowel geschikt Kijk voor uitgebreide informatie
voor wedstrijdlopers als voor re- op: www.ttcdemerel.nl.

Zeer geslaagd oliebollentoernooi

Drukke finale wedstrijd
bij UWTC
Regio - Een drukte van belang
op zondag 6 januari bij UWTC.
De finale wedstrijd van de Amsterdamse Cross Competitie. Om
10 uur mocht de jeugd van start.
Maar liefst 31 renners bij de jongste jeugd categorie. Zij waren
goed herkenbaar met hun stoere
nummerbord waar deze competitie mee gereden werd. De winst
ging naar Sten van Niekerk uit
Purmerend, 2e Dailey Terweij uit
Amsterdam en 3e Max Baars uit
Amsterdam. Drie UWTC jeugdleden streden mee in dit geweld.
Morgan Hartveldt werd heel netjes 11e. Morgan is lid van de bmx,
maar vindt het veldrijden ook geweldig. Op de 24e plek eindigde
Jytte Timmermans en zij was niet
de enige dame die aan deze competitie meedeed. Veldrijden is
ook erg in trek bij de meisjes. En
de jonge Tom Derogee reed ook
zijn 2 rondjes op het lange parcours. Op de moeilijke punten
werden de jongste renners soms
geholpen (o.a bij de trap). Maar
het allerbelangrijkste is het plezier dat deze groep heeft in deze
mooie sport.
Bij de oudste jeugd deden 41 renners mee. En hier wordt al serieus
hard gekoerst. De winst ging naar
Michiel Mouris uit Baambrugge.
Michiel is één van de jongere renners in deze groep. Maar landelijk wint Michiel de ene na de andere wedstrijd. Een echt toppertje dus deze WTC de Amstel renner, die ook de finale wedstrijd
van de ACC aan zijn zege reeks
kan toevoegen. Tweede werd
Quin de Groot uit Nieuw Vennep
en 3e Julian Vergouw uit Amsterdam. Ook de UWTC jeugd liet zich
goed zien. Rens Grömmel was in
een felle strijd gewikkeld met Pelle vd Putte.
Gelijk
Zij stonden gelijk in het tussenklassement en waren er dus beide op gebrand om voor de ander te eindigen. De strijd werd in
het voordeel van Rens beslecht.
Met zijn 8e plaats werd Rens 4e
in het eindklassement. Ook Rens
heeft een bmx verleden, maar
de overstap naar de wielren en
het veldrijden gaat hem goed
af. Mike Derogee werd 14e, Lars
Hopman 15e en Jari Buskermolen 32e. Bij de 40+ deden ruim 80
deelnemers mee. En bloedfanatiek zijn deze mannen ‘op leeftijd’.
De winst ging naar Ron Vroom
van HRC Excelsior, zijn startnummer 1 draagt hij terecht! Op de
2e plaats eindigde Brian Burggraaff, lid van HSV de Kampioen.
Op de snelle parcoursen kan Brian goed uit de voeten. En vooral het gedeelte parcours rondom
de wielerbaan lag er snel bij. Het
parcours rondom de bmx baan
vraagt wat meer techniek van de
deelnemers, meer draaien en keren, heuvel op en af, een boomstronk en zandbak zijn daar allemaal in verwerkt. Derde werd
Sander Boerkamp van WTC de
Amstel. Uitslagen UWTC leden:

19 Peter v Capel, 25 Frank Jansen, 27 Wilfred Zijerveld, 33 Peter
vd Aar, 37 Paul vd Aar, 41 Wilfred
Burgmeijer, 56 Marcel Plasmeijer,
57 Sjon vd Berg
Dagzege
Ongeveer 45 renners streden
om de dagzege bij de 40-. Niek
Voogt van WTC de Amstel werd
1e, op de 2e plaats Dennis Soeverein van HRC Excelsior en 3e Sven
Asjes van ZWC DTS. De UWTC leden streden hun eigen strijd. Ian
vd Berg ging voortvarend van
start, maar niet helemaal fit zakte hij langzaam verder naar achteren. 18e Sven Buskermolen, 19e
Maarten Postma, 26 Ian vd Berg,
30 Danny Plasmeijer.
Bij de dames en nieuwelingen
ook ruim 30 deelnemers. De dagzege was voor Lars de Weerd, 2e
Ian Vasbinder en 3e Chris Oosenbrug. Beste dame werd Marianne
van Leeuwen, zij eindigde op de
10e plaats.
Zondag 20 januari is er nog het
open kampioenschap van Uithoorn.
Veldrit St Michielsgestel
Een zeer snel parcours lag zaterdag 5 januari op de deelnemers
te wachten. Bij de amateurs had
Bart de Veer weer een kopstart,
zou dit komen door zijn bmx verleden? Maar helaas bleek al snel
dat hij niet de ‘goede’ benen had
vandaag. De zware training van
donderdag als voorbereiding
van het NK had hij nog niet verteerd. Tommy Oude Elferink reed
naar de 6e plaats, Bart 10e, Menno 29e, Maarten 45e. Bij de junioren werd Sven Buskermolen 29e.
En bij de dames reed Lorena naar
de 8e plaats.
Veldrit ‘s Heerenberg
De amateurs zochten het zondag
weer verderop en gingen naar
een nationale veldrit op de grens
met Duitsland ipv naar de ACC
bij UWTC. Ze waren vast van plan
om bloemen voor de jarige coach
bij elkaar te rijden, maar dat lukte uiteindelijk toch niet. Heeft
de coach nu nog een cadeau tegoed? Of maken ze het aanstaande weekend goed bij het NK?
De UWTCX trein van Bart, Bas
en Tommy lag in eerste instantie op podiumkoers. Zij waren samen met de broers van de Kruisweg in strijd om de bloemen. Totdat Koen Weijers op kwam stomen uit het achterveld, hij kwam
bij de kopgroep, sleurde door en
voerde het tempo zo hoog op
dat de UWTC trein toch net tekort kwam. Dit resulteerde in de
4e plek voor Bart, Bas 5e en Tommy 7e. Bas lijkt nu goed in vorm
te komen en aangezien hij meestal erg goed bergop kan lopen in
zwaar zand zijn wij erg benieuwd
hoe hij het volgende week doet
bij het NK.Bij de dames kreeg Elleke te maken met pech met haar
fiets, en het was einde wedstrijd.
Judith en Rebecca werden 8e en
9e.

Regio - Op zondag 30 december
is weer eens het traditionele oliebollenvoetbal- en klaverjastoernooi gespeeld bij Legmeervogels. De voetballers, ruim 72 mannen en vrouwen, hebben zich uitstekend vermaakt. De weersomstandigheden waren immers zeer
fraai; weinig wind en een lekker zonnetje. Prachtig voetbalweer. Na eerst een aantal voorrondes, afgesloten met een warme mok chocolademelk en slagroom Werd er om 15.30 uur begonnen met de finalewedstrijden. Uiteindelijk is het team van
Jos Rodenburg, De Kerststerren, eerste geworden. De tweede plaats, het team van Monique
Samsom, De Engelen, vervolgens
op de 3e plaats de Kerstbomen,
leider Marcel Tukker gevolg door
de oliebollen op de 4e plaats met
als leider Terry Vernooij. De winnaars mochten na afloop een
grote schaal bitterballen in ontvangst nemen.
Dan het oliebollenklaverjastoernooi. Hier was er een opkomst
van 80 mannen en vrouwen. Een
geweldige opkomst. 80 deelnemers waren dus 20 tafels. Veel
meer als waar de organisatie op
had gehoopt. Snel werden er tafels bijgeschoven zodat er alsnog om 14.00 uur begonnen kon
worden met de eerste van de drie
rondes die er gespeeld mochten
worden. Gelukkig staat bij het

oliebollenklaverjastoernooi gezelligheid voorop. Onder het genot van een drankje, de gratis
oliebollen, gebakken door Harry
Abma met hulp van Herman de
Jong, en de andere hapjes, aangeboden door o.a. keur slagerij Bader, Zijdelwaardplein in Uithoorn werden zonder veel moeite de drie rondes gespeeld. Na
eerst de trekking van de tombola te hebben gedaan werd hierna
de prijsuitreiking gedaan van het
klaverjastoernooi. Met de aanmoedigingsprijs ging naar huis
Peter Bogget 3310 punten. Dan
de top 5. Met de 5e prijs ging naar
huis Jacqueline v.d. Berg 5281
punten. Op de 4e plaats is geëindigd Dora v.d. Steen 5397 punten. Hulp oliebollenbakker Herman de Jong mocht de 3e prijs
met 5459 punten in ontvangst
nemen. Corrie van Bemmelen is
met 5667 punten keurig geëindigd op de 2e plaats. De winnaar
van het oliebollenklaverjastoernooi 2018 is geworden, met 5775
punten, Aad Hogerwerf.
Het oliebollenvoetbal- en klaverjastoernooi zal ook in 2019 een
vervolg krijgen. Maar zolang hoef
u niet te wachten om bij Legmeervogels te komen klaverjassen. De eerst volgende klaverjasavond bij Legmeervogels is op
vrijdag 25 januari 2019 in de kantine van Legmeervogels. Aanvang 20.00 uur.

Bridgeclub De Legmeer
van start in 2019
Regio - De “kop is er af” met de
eerste avond parenbridge in het
nieuwe jaar. Inmiddels wordt er
gespeeld in vier lijnen met als gevolg dat ze wat kleiner zijn en dus
een foutje wat heviger doortikt
omdat die wat minder wordt uitgesmeerd over het totaal aantal
paren, om over na te denken! In
de A-lijn toch direct wel een verrassing door de winst met 62,33%
van Cobie Bruine de Bruin en Wim
Röling.
Ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst deden het prima als tweede paar met 57,67%, waarmee
ze Ruud Lesmeister & Ger Quelle, die op 57,33% uitkwamen, net
voor bleven. Cora de Vroom & André van Herel verzamelden 56%
precies als vierde en Jan Egbers
& Ben Remmers sloten de top af
met een percentage van 55,25.
In de B-lijn begon het jaar goed
voor An van Schaick & Ria Verkerk, die met 61,46% Geke & Jaap
Ludwig, die op 60,94% uitkwamen, zo net achter zich lieten.
Lijnie Timmer & Marcel Dekker
volgden als derde met 58,02%
en de twee Anton’s, Berkelaar &
van Senten, kwamen daar weer
na met 56,25%. Marianne &
Huub Kamp bleven als vijfde met
51,56% als laatste paar nog net
boven de vijftig procent scheiding.

C-lijn
In de C-lijn werd geen zestiger
score waar genomen en viel de
eerste plek toe aan Marijke &
Ger van Praag met 56,67%. Op
twee en drie hielden To van der
Meer & Elly Belderink en Richard
van den Berg & Tim Vader elkaar
met 54,58% in evenwicht en het
zelfde ging op voor Gerda van
Liemt & Els van Wijk en Atie de
Jong & Cathy Troost, die allen met
52,92% vierde en vijfde werden.
Ook in de D-lijn waren de scores
niet hoog en gaven de paren weinig of niets aan elkaar toe. Gelijk
één en twee werden Adrie & Ko
Bijlsma en Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met 58,33% en als
drie en vier volgden Ria Wezenberg & Evert Wevers en Mieneke
Jongsma & Anneke Wijmans met
57,81%. Greetje van de Bovenkamp & Mieke Peeters sloten hier
de best of five af met 54,69%. Volgende keer is het viertallen weer
aan de orde en dient de tactiek
dus te worden aangepast. Wilt u
hier ook van proeven, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Hoofdrol voor Anneke en Joke
Regio - Maandag 7 januari 2019
werd met 31 paren de 5e ronde
van de 3e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze promotie/
degradatie ronde ging in de A-lijn
de 1e plaats naar Huib v. Geffen
& Lambert Koeter met 64,50% de
2e en 3e plaats werden gedeeld
door Wies Gloudemans & Marcel
Dekker en Greet & Henk Stolwijk
met 57,92%. In de B-lijn ging de
1e plaats naar gelegenheidskoppel Anneke Buskermolen & Joke
v/d Berg met de hoogste score
van de avond 64,58% op de 2e
plaats eindigde Ellen Hengeveld
& Yvonne Splintermet 60,42% en
op de 3e plaats Ans Breggeman
& Henk v. Dijke met 52,78%. In
de C-lijn ging de 1e plaats naar
Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden
met 61,67% op de 2e plaats eindigde Maaike Dekker & Marja Calis met 58,23% en op de 3e plaats
eindigde Tineke v/d Gijp & Thea
Samson met 55,87%. In de to-

taalstand eindigde Huib v. Geffen & Lambert Koeter als eerste
de degradanten zijn Jan Broeckmans & Kees Visser en Bep & John
de Voijs. Uit de B-lijn promoveren
Cees Harte & Jos v. Leeuwen en
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen de degradanten zijn Nelly Jansen & Jaap Bark en Til v. Etten & Bets Romkema. Uit de C-lijn
promoveren Anja Baars & Marja
Calis en Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen. Het is de BVU er veel
aan gelegen om zoveel mogelijk
instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers), dan kunt u zich bij de BVU
opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op
de maandagavond en de sfeer te
proeven. Voor informatie en/of lid
worden van de B.V.U. kunt u contact opnemen met onze secretaris Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 06-20393309 of via de mail
w.gloudemans@caiway.nl
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Golfclub Veldzijde

Golfers en Golfsters van het Jaar 2018
De Ronde Venen - Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van Golfclub
Veldzijde op 6 januari zijn de Golfers en Golfsters van het jaar 2018
bekend gemaakt.
De titel wordt bereikt voor het
hoogste totaal aantal behaalde

stableford punten over de beste
wedstrijden van het golfseizoen
2018.
Voor de spelers van de Par 3 baan
wordt naar de 15 beste wedstrijden gekeken, voor de spelers van
de 18 holes baan naar de bes-

te 10 wedstrijden. Golfclub Veldzijde organiseert wedstrijden op
de 9 holes Par 3 baan en op de 18
holes baan bij haar homecourse
Golfpark Wilnis.
Winnaars voor de Par 3 baan zijn
Betty Honkoop-Kok uit Vinkeveen

en Ben Schnieders uit Mijdrecht.
Betty won met 503 punten en
Ben met 543 punten. Bij de dames kon de score gedurende 43
qualifying wedstrijden bepaald
worden, bij de heren over 44
wedstrijden. Betty had haar beste score eind augustus waar zij 39
stableford punten behaalde en
Ben had de beste wedstrijd van
het seizoen begin juli waarbij hij De Ronde Venen - Op zondagmiddag 19 januari voert het Re40 stableford punten haalde.
giokoor De Ronde Venen een
concert uit met de naam , “Aange18 holes
De golfster van het jaar van de naam Klassiek” .Er zullen werken
18 holes baan was voor de der- uitgevoerd worden van bekende
de keer op rij Joke Schiphorst uit componisten o.a. van Mozart, ViMijdrecht. Zij eindigde met 362 valdi, Bach en Händel, maar heel
punten, 10 meer dan vorig jaar. bijzonder is de uitvoering van
Begin augustus haalde Joke bij het Dixit Dominus van componist
een maandbeker wedstrijd 44 Baldassare Galuppi.
stableford punten.Bij de heren Een prachtig koorwerk dat Gawerd Piet Persoon uit Uithoorn luppi aanvankelijk componeerGolfer van het jaar 2018 met 377 de voor vrouwenkoor. Gebruikepunten. Piet haalde in juli 44 pun- lijk in die tijd van de Italiaanse baten tijdens een wedstrijd waarbij rok; hij volgde het voorbeeld van
hij 1 slag minder nodig had dan Vivaldi met wie hij enige tijd saeen pro nodig zou moeten heb- menwerkte.
ben voor de baan in Wilnis. Voor
de heren zijn op de 18 holes baan
in 2018 70 qualifying wedstrijden
georganiseerd, voor de dames 40.
De namen van de golfers van het
jaar 2018 zijn vereeuwigd op vier
houten borden waar een golfstok
op is bevestigd. Deze trofeeën
zijn in het clubhuis aan de Boven- De Ronde Venen - De gemeentedijk in Wilnis te bewonderen. De raad heeft in december jl. beslobloemen gingen met de golfers ten om op een andere manier te
gaan vergaderen. Doel is om de
van het jaar mee naar huis.
vergaderingen overzichtelijker en
daarmee publieksvriendelijker en
Haas 61,46%, 2. Team Geri ver- doelmatiger te laten verlopen. De
stappen 59,90% en 3. Team Willy vergaderwijze wordt duidelijker
Klein 59,90%.
en de vergaderingen korter zodat
De strijd is volledig open en de ze makkelijker te volgen zijn.
komende weken zullen uitwijzen Inspreken op ander moment
wie er de periode titel gaat pak- Op dit moment zijn er elke maand
ken.
vier commissievergaderingen en
één raadsvergadering. Inwoners
konden bij al deze vergaderingen
gebruikmaken om in te spreken.
Vanaf 1 januari 2019 worden de
vier commissies samengevoegd
tot twee commissies. Inspreken
kan nog steeds, alleen vindt dit
op een ander moment plaats, tijdens de informatieronde.

Nieuwjaarconcert door
Regiokoor DRV

De uitvoering van dit werk is een
première voor Nederland. Zeer de
moeite waard dus. Aan dit concert werken mee de sopraan Lieve Geuens en de alt Diana van der
Bent. Het koor zal worden begeleid door het NASKA orkest en het
geheel staat o.l.v. dirigent Gert. J.
Hans
Kaartverkoop:
Boekhandel
Mondria Mijdrecht, The Readshop Vinkeveen, Drogisterij de
Bree Vinkeveen, boekhandel van
Kralingen Breukelen, The Readshop Abcoude en bij de koorleden, of voor aanvang van het
concert. Aanvang concert 15.00
uur. Kerk open 14.15 uur.

Raadsvergaderingen makkelijker te volgen en korter

Op foto v.l.n.r.: Joke Schiphorst (Mijdrecht) en Piet Persoon (Uithoorn) zijn golfster en golfer 2018 18 holes baan
Golfclub Veldzijde. Betty Honkoop (Vinkeveen) en Ben Schnieders (Mijdrecht) zijn titeldragers van de Par 3 baan
van Golfclub Veldzijde

Bridgevereniging Mijdrecht

gen voor de puzzels zeer divers.
In een contract heerste overeenstemming 4schoppen dat bijna
Mijdrecht - Donderdag 3 januari Heese 58,85% en 3. Team Jan .door iedereen werd gemaakt en
ging na de kerstpauze de compe- Bunnik 56,25%.
door team Willy Klein met een uptitie weer van start.
In de B-lijn was er iets minder slag werd overtroffen.
Uit de hoge scores in de verschil- overeenstemming op de spellen De uitslag is: 1. Team Diny de
lende lijn blijkt dat er veel inspira- maar een spel leidde tot de verleitie is opgedaan rondom de kerst- ding om 6SA te spelen i.p.v. 5kladagen. In de A-lijn bestond op di- veren. De sans ging 1down en de
verse spelen grote overeenkomst klaveren werd met +2 gescoord,
in de biedingen en scores. Bij een maar team Lenny van Diemen
spel lag 5ruiten voor de hand presteerde heel goed door 3SA+2
maar wie het ontdekte kon ook te scoren en de 100% binnen te
4schoppen spelen. Team Nan van slepen. De stand in de B-lijn is:
den Berg scoorde hiermee 100%. 1.Team Paula Kooijman 64,68%,
De plaatsingen in de A-lijn zijn de 2. Team Carla de Goede 62,50%
hartstichting.nl/vrouwenhart
volgende: 1. Team Otto Hoogen- en 3. Team Cees Mulder 61,98%.
dijk 61,98%, 2. Team Richard van In de C-lijn waren de oplossin-

Geef nu voor een betrouwbare
test om hartproblemen bij vrouwen
eerder te ontdekken.

Zeer geslaagd Kerstdiner bij Soos De Cirkel
De Ronde Venen - De leden en
de vrijwilligers van Soos De Cirkel
kijken weer terug op een zeer geslaagd Kerstdiner. Ieder jaar organiseert Rotary Mijdrecht zo vlak
voor de kerstdagen weer een onvergetelijke avond, dit jaar wederom uitstekend verzorgd door
de mensen van De Strooppot. De
zaal zat bomvol en iedereen kon
genieten van een heerlijk buffet.
Vlak voor het dessert was het toneelstuk ‘Geen stille nacht’, waar
negen leden van de Soos onder
leiding van Dorine Ros en haar
companen het verhaal van Jozef
en Maria schitterend uitgespeeld
hebben. Iedereen was zeer on-

der de indruk van het bijzondere geboorteverhaal van Jezus ditmaal gezien door de ogen van
het herbergiersechtpaar. Na afloop ontvingen de acteurs een
groot applaus van het enthousiaste publiek. Reden genoeg om
de avond swingend en in polonaise af te sluiten. De Cirkel is er
voor ontspanning en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond,
met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van
19.30 tot 21.30 uur gehouden in
het gebouw van Zideris aan de
Windmolen in Mijdrecht.

Soos De Cirkel ontvangt tafelvoetbalspel en
sponsorbijdrage Playback Show
De Ronde Venen - Soos De Cirkel
is onlangs verrast met twee hele
mooie giften van RK Kerk H. Antonius van Padua in De Hoef.
Jaarlijks ondersteunt deze kerk
goede doelen en willen ze mooie
initiatieven, sociaal bewogen verenigingen etc. een blijk van waardering geven.
Soos De Cirkel organiseert elke
dinsdag een avond vol ontspanning en gezelligheid voor circa 60
mensen met een verstandelijke
beperking. Er wordt geknutseld,
spelletjes gedaan, toneel, muziek en er wordt gedart. Maar één

ding ontbrak nog: een professioneel tafelvoetbalspel. Dat wilden
de mensen van de RK Kerk in De
Hoef graag voor hun rekening nemen.
Overhandigen
Op een dinsdagavond kwamen
Ria Blommestein en Ron Liesveld het tafelvoetbalspel officieel overhandigen. Het spel is een
doorslaand succes en wordt zeer
vaak gebruikt. Het is verrijdbaar
en daardoor ook weer makkelijk
op te bergen. “Maar dit was nog
niet alles”, aldus Ria en Ron. Er was

nog wat geld over en daarmee
wilde zo ook graag een sponsorbijdrage leveren aan de playbackshow die op 29 maart georganiseerd wordt. Coördinator Angela
van Adrichem en voorzitter Dick
Roodenburg reageerden buitengewoon verrast dat naast het
voetbalspel ook nog een cheque
van € 425 werd overhandigd. “Dat
geld kan heel goed gebruikt worden voor de inrichting van sporthal De Phoenix waar de playbackshow gehouden wordt”, aldus
een verheugde Angela. “De playbackshow is altijd weer een feest

en we nodigen Ria, Ron, het hele kerkbestuur en de parochianen van harte uit dit feestje mee
te maken!”.
“Ik weet zeker dat het geld heel
goed besteed is en ben heel blij
dat we Soos De Cirkel een bijdrage hebben kunnen geven,” zeggen Ria en Ron. “We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat elke
dinsdagavond zoveel mensen op
de soosavond komen en het geweldig naar hun zin hebben. Petje af ook voor de vrijwilligers die
dit elke week weer mogelijk maken”.

Informatieronde
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er bij de bespreking
van agendapunten meer onderscheid wordt gemaakt tussen
beeldvorming, oordeelvorming
en besluitvorming. Daarom is de
informatieronde toegevoegd. Tijdens deze bijeenkomst, die op
de donderdag voor de commissievergaderingen plaatsvindt, zit
u bij de commissieleden aan tafel en kunt u inspreken. Ook kun-

nen de commissieleden dan technische vragen stellen.
Politiek debat
Na de informatieronde wordt het
onderwerp in een van de twee
commissievergaderingen
besproken. Daar vindt dan het politieke debat plaats.
Doordat de technische vragen al
in een eerder stadium zijn behandeld en inwoners hebben kunnen
inspreken, kunnen deze commissievergaderingen veel korter en
efficiënter worden gehouden.
Daarom worden de commissies
samengevoegd.
In de raadsvergadering worden
dan de besluiten genomen, het
politieke debat heeft immers al
in de commissie plaatsgevonden.
Spreektijd
Daarnaast wordt voor de commissies en de raadsvergaderingen spreektijd per fractie ingevoerd. In januari en februari
wordt deze manier van werken
uitgeprobeerd.
Uiteraard is het mogelijk dat onderdelen nog bijgeschaafd moeten worden. In de zomer van
2019 wordt de nieuwe vergadermanier geëvalueerd.
De eerste vergadering ‘nieuwe
stijl’ is op donderdag 10 januari.

Passage Vinkeveen en Waverveen
De Ronde Venen - Op dinsdag 15
januari komt dokter Groeneveld
vertellen over de stichting Wajir.
Deze stichting wil Wajir vergezellen naar een goede toekomst met
respect voor authentieke waarden. Zij wil samen met haar lokale partnercomité de armste bevolking van Wajir ondersteunen
op weg naar duurzame ontwikkeling en vrede middels projecten
op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor gehan-

dicapten, vrede en conflicthantering, water en sanitatie en alternatieve middelen van bestaan.
Stichting Wajir heeft hierbij speciale aandacht voor vrouwen, bejaarden en jongeren. De vergadering wordt gehouden bij de Christelijke vrouwenbeweging Passage Vinkeveen en Waverveen, Herenweg 205.
Aanvang 19.30 uur. Zoals altijd
zijn ook gasten weer van harte
welkom.

