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 Laatste kans op woning 
in Park Krayenho� !

Nieuwbouw vanaf 
€ 245.000,- tot 
€ 495.000 v.o.n. 

WWW.PARKKR AYENHOFF.NL

U I THOORN

VANAF HEDEN IS HET INLEVERADRES BIJ HET 
BENZINESTATION BIJ WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD 

NIET MEER BESCHIKBAAR I.V.M. HET SLUITEN VAN DE SHOP.

U kunt uw gratis advertenties sturen naar Anselmusstraat 19, 
3641 AM Mijdrecht of digitaal opgeven via www.meerbode.nl

Overige kopij kunt u sturen naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING!
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn: omgeving Elbe, Eems (400 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Uithoorn: omgeving Elbe, Eems (400 kranten)

BEZORGER/STER

TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Vrijdag 27 november
van 10.00 - 12.00 uur

EERSTE INLOOP OCHTEND 
LOTGENOTEN

Graag nodigen we 
nabestaanden uit, om in 
een ongedwongen sfeer, 
onder het genot van 
een kopje koffie/thee 
met elkaar ervaringen 
te delen.

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Energieweg 136 • Mijdrecht

Legmeerdijk 274, 1187 NL Amstelveen 
T 020 – 6455232 | F 020 – 6450926 

E duoplant@duoplant.nl
www.duoplant.nl

Vergeet niet de 

Winterfair
op 27, 28 en 29 november

Een nieuw type tram zoals die in de nabije toekomst zou kunnen rijden naar Uithoorn v.v. (Foto Stadsregio Amsterdam)

Veel inwoners niet blij 
met komst van de tram
Uithoorn - Het bekend maken van 
de planstudie door de Stadsregio 
Amsterdam om aan het doortrek-
ken van de tramlijn vanuit Amstel-
veen naar Uithoorn een verdere im-
puls te geven, is bij een fors aantal 
inwoners niet in goede aarde geval-
len. Dat blijkt uit de twee inloop-/
informatieavonden die afgelopen 
week over dit onderwerp werden 
georganiseerd. Kort geleden werd 
het vervolg op eerdere bekendma-
kingen over de ‘Uithoornlijn’ ge-
presenteerd, nu in de vorm van een 

planstudie; een stapje verder dus. 
Eerst in het gemeentehuis aan de 
gemeenteraad tijdens een commis-
sievergadering, vervolgens gelan-
ceerd met een (tweede) nieuws-
brief aan omwonenden, waarna de 
lokale pers werd bijgepraat. Daarna 
verscheen het verhaal in de lokale 
media. Terzelfder tijd werden er in-
loopavonden voor betrokken bewo-
ners georganiseerd. De eerste op 
initiatief van de VVD in het Recht-
huis op dinsdagavond 17 november 
en een tweede door de gemeen-

te in samenwerking met de Stads-
regio in de Thamerkerk afgelopen 
donderdagavond 19 november. Op 
beide avonden konden de inwoners 
hun mening verkondigen en aange-
ven hoe zij tegenover de plannen 
van het doortrekken van de tramlijn 
staan. Wellicht ten overvloede hield 
Buurtbeheer de Legmeer zelf in de 
Praktijkschool nog een eigen in-
formatieavond afgelopen maandag 
die door bewoners uit de woonwijk 
goed werd bezocht.
(Lees verder elders in deze krant)

Voormalige Zijdelrij nu 
overdekte passage
Uithoorn - De afbouw van winkel-
centrum Zijdelwaard vordert nu in 
rap tempo. Als het een beetje mee 
zit is zal de tweede week van de-
cember het laatste stukje ‘nieuw-
bouw’ gereed zijn. Dat is het over-
dekte deel van de vroegere ‘open’ 
Zijdelrij, gerekend vanaf Ten Hoope 
Boekhandel en Kantoor naar de 
straatkant. Of het voor de consu-
ment als derde entree van het win-
kelcentrum wordt geopend, hangt 
af van de herinrichting en de be-
strating van de openbare ruimte 
naast het parkeerterrein. Dat moet 
dan ook grotendeels klaar zijn. Een 

deel van het vroegere parkeerter-
rein naast het pand van Ten Hoope 
is daarin geïntegreerd en omge-
vormd tot winkelruimte. Ten Hoope 
is nu zelf een ‘rijtjeswinkel’ gewor-
den. Nu het nieuw gebouwde deel 
van het winkelcentrum als ‘cas-
co’ gereed is, moeten de ontstane 
ruimten nog wel in detail worden af-
gewerkt, waarna die worden verka-
veld in winkels. Een woordvoerder 
geeft desgevraagd te kennen dat 
dit wel vanaf januari zal gaan ge-
beuren, want anders zit men tijdens 
de feestmaand de ondernemers met 
interne verbouwingen, de verhui-

zing en inrichting van winkels in de 
weg. Dat is niet handig. Een en an-
der staat dus vanaf begin 2016 ge-
pland. De afgelopen week zag het 
er naar uit dat in elk geval de Zij-
delrijpassage ‘bouwkundig’ klaar is 
(zie foto). Aan de voorzijde van het 
winkelcentrum moet ook nog een 
en ander worden afgewerkt van-
daar dat de entree nog gesloten is. 
Het plan is later de winkelruimten in 
het nieuwe deel te vullen met onder 
andere een opticien (EyeWish), een 
snackbar (Kwalitaria), Blokker (ver-
huist), de bestaande Mediq apo-
theek en de Trekpleister.

Uithoorn - Per 1 januari 2016 start 
Duo+, de uitvoeringsorganisatie 
van Ouder-Amstel, Diemen en Uit-
hoorn. Dat is het besluit van de drie 
gemeenteraden (maart 2015) om 
de kosten en de kwetsbaarheid van 
kleine organisaties te verminderen 
en tegelijkertijd de kwaliteit te kun-
nen behouden. Frederik van Arden-
ne gaat per januari als eerste direc-
teur de ambtelijke samenwerking 
vormgeven en aansturen. 

Van Ardenne
Van Ardenne is tot die tijd secreta-
ris- algemeen directeur bij Holland 
Rijnland, een samenwerkingsver-
band van en voor veertien gemeen-
ten in het hart van de Randstad. 
Van 1990 tot 1998 werkte Van Ar-
denne als Directiesecretaris en Be-
stuursadviseur bij de gemeente Den 
Haag. In 1998 werd hij Bestuursad-
viseur bij de gemeente Apeldoorn. 
Vanaf 1999 vervulde hij vervolgens 
diverse directeursfuncties bij de ge-
meente Apeldoorn. Van Ardenne is 
sinds december 2012 tevens eige-
naar van een advies- en interim-
managementbureau in het publie-
ke domein. 

De uitvoeringsorganisatie 
Door de ambtelijke samenwerking 
komen de gemeenten tot een effi -
ciëntere en meer robuuste organi-
satie. Dat is nodig, omdat er steeds 
meer op het bordje van de gemeen-
ten komt te liggen. Veranderende 
wetgeving en overheveling van ta-
ken van het Rijk naar gemeenten 
zijn er debet aan. Tegenover die ver-
zwaring van taken staan niet meer 
fi nanciële middelen. Door ambtelijk 
samen te werken, ontstaat de mo-
gelijkheid effi ciënter te werken en 
de kwaliteit van het werk te behou-
den of waar mogelijk te verbeteren. 
De uitvoeringsorganisatie Duo+ telt 
per 1 januari 2016 ongeveer 400 

man personeel, verdeeld over drie 
afdelingen en 15 teams. Deze teams 
worden gevormd door personeels-
leden uit de huidige organisaties 
van Ouder-Amstel, Diemen en Uit-
hoorn. De directeur in spe ziet zijn 
ambitie voor Duo+ verwoord in een 
treffende spreuk van Henry Ford die 
zegt: “Bij elkaar komen is een be-
gin, bij elkaar blijven is vooruitgang, 
met elkaar samenwerken is succes”.

Dienstverlening
Voor bewoners verandert er niets. 
Zij kunnen ook straks gewoon in 
hun vertrouwde gemeentehuis te-
recht voor de diensten van hun ge-
meente. Uitgangspunt is dat de ge-
meenten samenwerken waar het 
kan en lokaal blijven werken waar 
het moet. Zo blijven de drie ge-
meenten dichtbij de inwoners staan 
en kunnen zij optimale dienstverle-
ning blijven leveren. De gemeenten 
blijven zelfstandig, met eigen ge-
meenteraden en colleges die weten 
wat er in hun gemeente speelt en 
daarop beleid maken. 

Frederik van Ardenne (57) 
directeur DUO+ 
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn



De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakin-
gen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moei-
lijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt 
u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar ge-
meente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken 
liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tij-
dens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook er-
gens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis 
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-
bare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 
worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 
16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar 
indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden inge-
diend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij 
anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift 
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat 
de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risi-
co dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een 
verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in re-
kening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de be-
handeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in reke-
ning gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift wor-
den u kosten in rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet meer 
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een ver-
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend 
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al-
leen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook 
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geat-
tendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ont-

werpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober 
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken 
(0297 513111).

- Terinzagelegging Voorontwerp Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-
terrein. Inzageperiode 27 november 2015 t/m 10 december 2015. Inlichtingen 
bij afdeling Ontwikkeling, K. de Boer (0297) 513111.

- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 
januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.
odnzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van fun-

deringsherstel. Ontvangen 10 november 2015.
- Anton Philipsweg 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

het magazijngedeelte in praktijkruimte voor beweegtherapie en afslankstudio. 
Ontvangen 19 november 2015.

- Anton Philipsweg 9-11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een schutting. Ontvangen 19 november 2015.

De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

bestaande bedrijfsruimte fase 2. Ontvangen 17 november 2015.
- Stelling 2a, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 13 november 2015.
- Stelling 2a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. 

Ontvangen 20 november 2015.
- Vuurlijn 27 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen 

en graven van een watergang. Ontvangen 13 november 2015.
- Vuurlijn 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een bed en breakfast en een kookstudio ‘In den Ossewaerd’. Ontvangen 12 
november 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- De toekomst Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van 22 woningen. Ontvangen 10 november 2015.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Tussen Noorddammerweg en Stelling, omgevingsvergunning voor het ver-

plaatsen van een fi etsbrug. Bezwaar: t/m 21 december 2015.
- Stelling 2a, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 31 december 2015.

G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
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
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
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)
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 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Gladheidbestrijding
Nieuwsgierig naar het strooiplan en 
de gladheidsbestrijding, kijk op www.

uithoor.nl of blijf op de hoogte via twit-
ter www.twitter.com/gem_uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Achterweg 23, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswo-

ning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 23 december 2015.
- Noorddammerweg 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 23 december 2015.
Dorpscentrum
- Schoolstraat 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afvoerpijp 

(STB-DW). Bezwaar: t/m 23 december 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken van 127 zelfstandi-

ge woonruimten, gelegen aan de Straatsburgfl at 1 t/m 120. Bezwaar t/m 8 de-
cember 2015.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1. Ontheffi ng aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uit-

hoorn voor een later sluitingsuur tijdens een besloten feest van 4 op 5 decem-
ber 2015 tot 02.30 uur. Bezwaar t/m 1 januari 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 

voor het organiseren van een Sinterklaasfeest op 4 december 2015 van 08.00 
tot 12.00 uur.

- Eendracht 8 Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 
voor het organiseren van een kerstdiner op 16 december 2015 van 18.00 tot 
20.00 uur.

 INSPRAAK VOORONTWERP ‘BESTEMMINGSPLAN 
 WONINGBOUWLOCATIE BMX-TERREIN’

Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis. Deze activitei-
ten verhuizen naar een andere locatie. De gronden die vrijkomen willen wij voor 
woningbouw geschikt maken. Hier is ruimte voor ongeveer 35 woningen met bij-
behorende voorzieningen. Het gaat om een combinatie van rijwoningen, twee-on-
der-een-kap woningen en enkele vrijstaande woningen. 
Voordat de gronden vrijgemaakt kunnen worden voor woningbouw, moeten ze 
eerst een andere bestemming krijgen. De gronden hebben momenteel de be-
stemming Sport-1. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toegestaan. Met 
dit nieuw voorontwerpbestemmingsplan wordt het gebied voorzien van passen-
de bestemmingen. Op 24 november jl. is hierover een inloopavond gehouden.
Ter inzage
Het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein’ ligt tijdens 
de inspraakperiode ter inzage vanaf vrijdag 27 november 2015 t/m donderdag 10 
december 2015. U kunt dit voorontwerpbestemmingsplan bekijken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis en tijdens de openingstijden in de Bibliotheek Uithoorn. Het 
voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook vinden op www.uithoorn.nl 
Inspraakreactie
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties neemt het college vervolgens een standpunt in.
Zienswijze
Na verwerking van de inspraakreacties ligt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan.
In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website maken wij bekend 
wanneer u de zienswijzen kunt indienen.
Uithoorn, 25 november 2015

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- wijziging Van Arkel Holding B.V. op de locatie Hoofdweg 1 Uithoorn. Melding 

ontvangen op 16 november 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 20 november 2015 

 KENNISGEVING
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben afgegeven.
Het betreft een vergunning voor het veranderen en in werking hebben van een 
inrichting (tankstation) voor het onbemand afl everen van vloeibare brandstoffen 
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer (revisievergunning). Het betreft het 
tankstation gelegen aan de Anthony Fokkerweg 26 te Uithoorn. 
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking 
is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Aanvrager: Brand Oil Servicestations B.V.
Zaaknummer: 65397
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na pu-
blicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier onder: www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) 
en de reden(en) waarom u beroep instelt. 
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het 
verzoek en het beroep worden griffi ekosten in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar 
en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website 
www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bel-
len met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Asfalteren Koningin Máximalaan
Op 25 november tot en met 26 no-
vember 2015 gaan wij de Koningin 
Máximalaan asfalteren. 
De Koningin Máximalaan wordt af-
gesloten op 25 november 19.00 uur 
’s avonds tot 26 november 06.00 uur 
’s ochtends. Wij gaan het gedeel-
te asfalteren vanaf de rotonde bij 
het Gezondheidscentrum ‘De Wa-
terlinie’ tot aan de kruising met de 

Watsonweg / Zijdelweg. Volg de ge-
le borden voor de juiste omleiding. 
Het fi etspad naast de weg kunt u ge-
woon blijven gebruiken. Wilt u nu 
vast zien hoe de omleiding is? Bekijk 
dan op www.uithoorn.nl. Blijft op de 
hoogte via www.twitter.com/Gem_
uithoorn (#KoninginMaximalaan) of 
kijk voor updates over werk in uitvoe-
ring op www.uithoorn.nl 

W W W . U I T H O O R N . N L
De gemeente Uithoorn nodigt u van harte uit om mee te praten en mee te denken 
over drie onderwerpen: veiligheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Wat zijn de onderwerpen?
We willen graag met u van gedachten wisselen over drie onderwerpen:
1. Sociaal domein: begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg, 
 de participatiewet (werk&inkomen) en de Wmo. We zijn nu bijna een jaar verder en wij zijn heel 
 benieuwd naar uw ervaringen. 
2. Leefbaarheid: de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt groeit. Hoe zorgen we ervoor 
 dat de betrokkenheid verder toeneemt en welke rol kunt u daarin spelen? 
3. Veiligheid: Het gaat goed met de veiligheid in Uithoorn. Dat willen we graag zo houden. 
 Daar vertellen wij u deze avond meer over. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom horen wij graag 

van u welke thema’s aandacht moeten krijgen de komende jaren. En hoe kunnen we dat aanpakken?

Komt u ook?
U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven door vóór vrijdag 4 december een mail te sturen naar: 
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. bewonersbijeenkomst 10/12/2015. We hopen op uw aanwezigheid!

Uithoorn maken we samen:
Praat u met ons mee?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december van 
19.30-21.30 uur in de raadzaal van de gemeente Uithoorn.



In januari 2016 wordt DUO+ van kracht, het samenwerkingsverband van de gemeenten  
Uithoorn, Ouder Amstel en Diemen. Wat zullen de consequenties zijn voor de inwoners  
van Uithoorn? Gemeenteraadslid José de Robles van de klankbordgroep licht toe. 

“De couleur locale van Uithoorn zal behouden blijven” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

DUO+
José Robles van Partij DUS! 
maakte de afgelopen  
twee jaar deel uit van de 
klankbordgroep DUO+. 
José: “Samen met afgevaar-
digden van aangrenzende 
gemeenten is onderzocht 
welke voor delen een samen-
werkingsverband kon  

opleveren. We begonnen  
het gesprek met vier  
gemeenten, uiteindelijk  
bleven er drie over.” 

Zelfstandigheid
Waar kwam de behoefte 
aan een samenwerking  
tussen gemeenten eigenlijk 
vandaan? José: “Sinds de 

economische achteruitgang 
hebben gemeenten minder 
te besteden. Dan moeten er 
keuzes gemaakt worden: 
waar ga je op bezuinigen, 

José de Robles, Raadslid Partij DUS!

R A A D S A G E N D A

Datum: 26 november 2015 
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 
20.30 uur*

2   Inspreken burgers

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 20.35 uur

4   Ondernemersfonds 
20.40 uur

5   Gemeenschappelijke  
regeling DUO+ 21.15 uur

*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads
vergadering is op dinsdag  
15 december 2015. Alle  
commissievergaderingen 
vinden  plaats op dinsdag  
8 december 2015.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter  
@RaadUithoorn.

onderwerp van discussie. 
Ook vanuit de provincie 
wordt er druk uitgeoefend 
op kleinere gemeenten.  
De wens om zelfstandig  
te blijven is niet altijd  
realistisch. Daarnaast  
zijn er taken van de rijks- 
overheid overgeheveld  
naar de gemeenten.”

Meerwaarde
José: “Er is een inventari satie 
gemaakt van de winst die we 
konden halen uit een samen-
werking tussen meerdere 
kleine gemeenten. Daarmee 
bedoel ik winst op kwaliteit, 
kosten en kwetsbaarheid. 
Veel gemeenten huren apart 
externe specialisten in voor 
anderhalve dag per week. 
Als die ziek worden, is er 
geen interne knowhow om 
dat op te pakken. Bovendien 
is het inhuren van externen 
meestal kostbaarder. Als  
we die uitgaven gebruiken 
om samen een eigen afdeling 

waar wil je in blijven  
investeren? Topics als  
sociale voorzieningen,  
de infrastructuur en  
lokale lasten worden dan 

op te zetten, met twee  
ambtenaren die ook nog  
kennis met elkaar kunnen  
uitwisselen, dan boek je 
winst op alle drie de vlakken.”

Couleur locale
Maar wat zijn de consequenties 
voor de inwoners van  
Uithoorn? José stelt ons  
gerust: “Als het goed is merk 
je er niks van. Juist als we 
géén samenwerking zouden 
aangaan, zouden inwoners 
verschil gaan zien door  
bezuinigingen. Bovendien, 
dit is geen fusie, maar een  
samenwerkingsverband. 
Dat betekent dat wel de  
uitvoerende organisaties  
in elkaar geschoven  
worden, maar niet het 
beleidsapparaat. Zo kunnen 
we als Uithoorn onze  
identiteit en couleur locale 
behouden. Aan de buiten-
kant blijft alles hetzelfde, 
maar onder de motorkap 
verandert er veel.” 

“Alleen onder de motorkap  
verandert er iets” 

“Juist zónder samenwerking zouden 
inwoners verschil merken”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

Coop Uithoorn
Prinses Irenelaan 1-3

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig op de aangegeven dagen.

Kruimige 
aardappelen

2 zakken à 2,5 kilo

2.502 ZAKKEN

5.98

Robijn wasmiddel 
Klein & Krachtig 

color of black velvet
fl acon 735 ml

2.39PER STUK

6.995.99

Honig soep
2 pakjes à 41-112 gram 

naar keuze

Authentieke
slagershamburgers

2 pakken à 2 stuks

1.00

2.502 PAKKEN

2 PAKJES

5.58

2.782.18

Hertog Jan
of Grolsch bier

3 kratten à 16/ 24 fl esjes 
à 300/ 450 ml naar keuze

Coop
appeltaart

vers gebak
ca. 5/6 personen

25.00

1.79

3 KRATTEN

max. 3 kratten 
per klant44.0738.67

4.99
65% KORTING

OP=OP

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol







COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen
Mindfullness
Mindfulness (soms ook achtzaamheid ge-
noemd) is een vorm van meditatie waar-
in men zich op een niet-reactieve ma-
nier bewust is van de fysieke en geestelij-
ke sensaties en situaties van het moment. 
Tenminste als ik Wikipedia moet geloven. 
Op Wikipedia is ook te vinden dat mindfulness verwijst naar een le-
venshouding die zich kenmerkt door de acceptatie van onvermijdelij-
ke negatieve en positieve ervaringen, oftewel aanvaarding. Het bestaat 
al heel lang, maar de laatste jaren is het volgens mij een hele nieuwe 
bedrijfstak geworden. Google maar even op mindfulness en je vindt er 
trainingen, workshops, coaching, testen en nog veel meer.

Toepassingen
Als iets eenmaal bekend is, dan vloeien er altijd meerdere mogelijkhe-
den uit. Zo is er bijvoorbeeld MBCT, aandachtgerichte cognitieve the-
rapie. In deze therapie wordt mindfulness als vaardigheid aangeleerd 
bij de behandeling van met name chronische en terugkerende depres-
sies, maar ook bij fobieën en chronische pijn. Wat is het toch dat mind-
fulness het antwoord lijkt te zijn op zoveel verschillende soorten vra-
gen en problemen?
Sinds kort volg ik zelf ook zo’n training, namelijk mindfull werken. 

MIndfull werken
Want als je werk, ervaar je druk. Soms is dat gezonde stress om een 
klus te klaren. Maar vaker is het hoge werkdruk, overwerken en ner-
gens genoeg tijd voor hebben. Dan wordt werken onplezierig en een 
kwestie van stug doorgaan. Maar daar hebben we de mindfulness, de 
oplossing. Want iedereen kan leren om (nog) beter om te gaan met die 
werkdruk. De oplossing is namelijk om leren soepel en met aandacht 
te schakelen tussen actie en refl ectie. Kun je dat inzetten dan zou je 
als gevolg van de mindfulness je meer ontspannen voelen, veerkrach-
tiger en minder opgejaagd zijn. Ik ben nog niet op de helft van de trai-
ning, dus jullie begrijpen dat ik dit nog niet uit eigen ervaring kan on-
derstrepen.

Automatische piloot
De rooie draad in het geheel is om je weer bewust te raken van jezelf, 
wat je doet, wat je zintuigen ervaren, en hoe plezierige en onplezierige 
ervaringen voor uitwerking hebben op je lijf. Zo kan mijn lijf heel goed 
van alles aangeven, verkrampte schouders en een zere nek tot hoofd-
pijn aan toe staan niet gelijk aan “oh wat heb ik het toch leuk vandaag”. 
Veel bezigheden kun je echter op de automatische piloot doen waar-
bij je niet echt bewust bent van wat je doet, maar ook niet van wat je 
voelt. Hoe vaak ik niet denk “hee wat doen mijn schouders zo hoog 
vlakbij mijn oren?” waarna ik ze weer bewust ontspan. Maar na een 
tijdje kan ik toch stiekem weer bedenken en voelen dat mijn schou-
ders niet ontspannen zijn.

Leven
Het is een zoektocht naar hoe je bepaalde mogelijkheden kunt integre-
ren in je leven. Als het gaat over mindfull werken, denk ik dat het ze-
ker mogelijk is. Alleen wel jammer dat de meeste mensen die zo’n trai-
ning gaan volgen, al tot aan hun nek in de werkstress zitten. Een pre-
ventief aanbod kun je het dan niet meer noemen. Maar mindfulness 
kan wel veel brengen, een onderzoekende houding naar jezelf, je ge-
voelens en wat er om je heen gebeurt. In deze tijd waarin er zoveel ge-
beurt en er zoveel aandacht is voor het slechte nieuws in de wereld, is 
het helemaal niet slecht om je wat meer te focussen op jezelf. Verbeter 
de wereld, begin bij jezelf!
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 

Uithoorn, 0297 567 209, 
www.vitawelzijnenadvies.nl

Kleuren en spelletjes middag
Dinsdagmiddag 1 december 
aanstaande van 13.30 tot 15.30 
uur heeft de Bilderdijkhof een 
gezellige middag met een klein 
Sinterklaastintje. Het momenteel 
zo populaire ‘kleuren voor vol-
wassen’ heeft nu ook de Bilder-
dijkhof geïnspireerd. Deze mid-
dag is bedoeld voor iedereen die 
van kleuren houdt of van spelle-
tjes doen. Leeftijd maakt niet uit 
en de kosten voor deze middag 
zijn 1 euro inclusief kleurmateri-
aal en papier. 

Spellenmiddag
Iedere dinsdag van de maand 
(behalve de 2e dinsdag van de 
maand) kunt u tussen 13.30 en 
16.00 uur in de Bilderdijkhof te-
recht om met elkaar een spel te 
spelen: rummikub, canastra, tri-
ominos, etc. Kosten zijn 1,- ex-
clusief koffi e of thee. 

Biljarten
Elke donderdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur kunt u ko-
men biljarten in de Bilderdijkhof. 
Neem gezellig iemand mee en 
biljart samen.  

Wintermarkt bij 
Zorgboerderij 
Inner-Art
De Kwakel - Vrijdag 27 november 
organiseert zorgboerderij Inner-Art  
wederom binnen-  en buiten op het 
erf een wintermarkt van 16 -21u. 
met live muziek, erwtensoep, over-
heerlijke chocolade appels, cup-
cakes, broodje worst, enz., vorig jaar 
een groot succes. Er zijn veel kra-
men aanwezig, waaronder Rizz Kre-
ations, Hoeve Kazan, korenmolen 
De Leeuw, de Wereldwinkel, Mum-
ami, enz. Ook boerderijwinkel De 
Hooiberg van Inner-Art, cadeau ar-
tikelen gemaakt door de zorgboer-
derij en het Boerenmuseum ‘De 7 
Erven’, zijn geopend.
Mocht u niet met de fi ets of lopend 
kunnen komen, kunt u de auto op 
de links en rechts liggende parkeer-
plaatsen kwijt (loopafstand 5 minu-
ten). Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwa-
kel. 0297-563753.

‘Verjaardagsfeestje’ 
Wereldkeuken goed bezocht
Uithoorn - Op 18 november was 
er weer een Wereldkeuken, en wel 
een bijzondere. Het was namelijk 
een jaar geleden, in november 2014, 
dat de eerste Wereldkeuken was 
in ‘t Buurtnest. Deze keer dan ook 
geen bepaalde keuken op het me-
nu, maar veel verschillende  (bor-
rel)hapjes en bij binnenkomst een 
welkomstdrankje. We kunnen wel 
zeggen dat dit initiatief binnen een 
jaar een succes is geworden, van 
een idee op de ‘tekentafel’ naar een 
maandelijks terugkerend avond-
je uit voor een grote groep mensen. 
Met wat ondersteuning van de ge-
meente bij het opstarten, en mede 
dankzij sponsoring van de Goudrei-

net Zijdelwaard lukt het iedere keer 
weer om met de vrijwilligers en ver-
schillende ‘gastkoks’ voor een klein 
bedrag een lekkere maaltijd neer te 
zetten.
De afgelopen twee keer hebben we 
zelfs vanwege het grote aantal aan-
meldingen niet  Iedereen kunnen 
plaatsen.
Al met al kunnen we terugblikken 
op een geslaagd eerste jaar en kij-
ken we nu al uit naar de volgende 
keer. In verband met de feestdagen 
is dit op 20 januari.
Op het menu staat dan de Afrikaan-
se keuken. We hopen ook volgend 
jaar weer veel mensen kennis te la-
ten maken met nieuwe gerechten.Opbrengst collecte 

Diabetes Fonds
Uithoorn - De opbrengst van de 
Collecte van het Diabetesfonds in 
Uithoorn was 7.183,-  en in De Kwa-
kel 1.218,- . Het totaal van 8.401,- is 
dus weer een prachtig resultaat in 
deze, nog steeds moeilijke, tijden. 
Het zal mede worden aangewend 
voor verder onderzoek en informa-
tie, zie www.diabetesfonds.nl !
In Uithoorn zijn totaal 97 en in De 
Kwakel zijn 21 mensen hiervoor op 
pad gegaan. Er werd volgens een 
gratis meegegeven stappentel-
ler van Boeren Medical, per collec-
tant gemiddeld 6733 stappen gezet; 
een gratis work-out dus! De hoofd-

oorzaak van het licht tegenvallende 
bedrag is dat bewoners vaker geen 
kleingeld meer in huis hebben, maar 
wel per pin een bijdrage zouden wil-
len leveren. Er wordt door diverse 
goede doelen gewerkt aan een an-
der manier van geld  schenken. 
Het Diabetes Fonds (afdeling Uit-
hoorn) bedankt alle vrijwilligers, ge-
vers, middenstand, verenigingen en 
natuurlijk de media en vertrouwen 
erop ook volgend jaar weer een be-
roep te mogen doen op uw steun in 
de strijd tegen diabetes.    
Onze wens is: een “Een toekomst 
zonder diabetes”!

Naailes bij stichting Pavones
Uithoorn - In buurtstudio Pavones 
aan de Arthur van Schendellaan  
worden allerlei integrerende en par-
ticiperende activiteiten georgani-
seerd. Het stichtingbestuur heeft in 
mei  besloten, mede door de vraag 
van de vrouwen, om een naaiproject 
te gaan starten. “Door het volgen 
van naailessen kunnen we de vrou-
wen een vak aanleren, wat ze mis-
schien een stapje dichterbij de ar-
beidsmarkt of richting vrijwilligers-
werk kan brengen”, aldus bestuurs-
lid Giovanna Karsters. “Bovendien 
kunnen ze verstelwerk doen voor de 
mensen in de wijk of bijvoorbeeld 
tassen naaien en verkopen, zodat er 
weer wat inkomsten voor de Buurt-
studio komen, waarmee we dan 
weer nieuwe stoffen kunnen kopen”. 
“We hadden twee oude naaimachi-
ne in de studio en daar kunnen we 

het project natuurlijk niet mee gaan 
draaien. Daarom hebben we voor 
dit project een aanvraag gedaan bij 
het Coöperatiefonds van de Rabo-
bank, die dat hebben goedgekeurd”, 
zo meldt Khadra Ahmad, penning-
meester van stichting Pavones.  
Vanaf dat moment is het bestuur op 
zoek gegaan naar de juiste partner 
om de beste materialen te kunnen 
aanschaffen en die hebben ze ge-
vonden in de heer Gerrit Brouwer 
van Brouwer Fournituren uit Wilnis. 
Zijn zoon Remco, die ook in het be-
drijf werkzaam is,  nam de bloemen 
bij het offi ciële moment dankbaar in 
ontvangst. 
Inmiddels beschikt Pavones over 
perfecte naaimachines en materi-
alen en 2 vrijwilligers die de naai-
les gaan geven. Op dit moment vol-
gen 10 vrouwen naailes.

Gratis concert
Uithoorn - Zaterdagmiddag geeft 
Dimensions junior een gratis con-
cert voor alle kinderen (en hun be-
geleiders).
Dimensions junior bestaat uit zo’n 
vijfentwintig enthousiaste kinde-
ren tussen de 8 en 12 jaar. Ze zin-
gen, dansen en maken er een mooie 
show van. Ze zingen onder andere 

over hun geloof en samen met het 
publiek lossen ze een raadsel op. 
Met het programma Start toeren zij 
door Nederland en zaterdag zijn ze 
te gast in Uithoorn.
Het concert begint om 16.00 uur en 
vindt plaats in de ECG, Herman Gor-
terhof 3. Iedereen is van harte wel-
kom. 

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

   Goed geschoten...

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

Lampionplantje
Met het warme herfst weer konden we nog lang van het mooie lam-
pionplantje genieten. De oranje lampion is een uitgegroeide bloem-
kelk en de bessen zijn eetbaar. In de middeleeuwen werden de rij-
pe bessen samen met de druiven geperst en gegist. De verkregen 
wijn werd gedronken als middel tegen de jicht en blaas- nieraan-
doeningen.

Emmy Clausen

Dwalen door betoverend 
heemgroen
Regio - Op dinsdag 1 december or-
ganiseert IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn een lezing over de Am-
stelveense Heemtuinen. Deze lezing 
wordt verzorgd door Walter Büsse, 
voorman van de heemtuinbeheer-
ders van Amstelveen en IVN –gids. 
De lezing wordt gehouden in het 
NME-centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing 
begint om 20.00 uur. Voor de toe-
gang wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.
 
De heemtuinen en parken van Am-
stelveen zijn vermaard vanwege hun 
grote schoonheid. Je kunt er wande-
len en je ervaart de rust en diversi-
teit van een natuurgebied, maar het 
zijn feitelijk nauwkeurig door men-
sen beheerde parken. Het gebruik 
van kleur, textuur, structuur, diepte 
en lijnenspel in de parken zijn nog 
steeds uniek. En daarmee nemen de 
heemparken een bijzonder plaats in 
de Europese tuingeschiedenis. In 
de parken groeien nog enkele zeer 
zeldzame of zelfs verdwenen soor-
ten. Hierdoor zijn de parken eigen-

lijk een soort van openlucht muse-
um die dit jaar 75 jaar bestaan. Wal-
ter Büsse zal stilstaan bij de ge-
schiedenis van deze parken en hun 
naamgevers en de bijzondere wijze 
waarop de parken worden onder-
houden. Hij neemt u  mee op een 
‘rondje door de parken’ tijdens deze 
mooie presentatie.
Vroeg in het voorjaar zijn delen van 
de heemparken bedekt met de te-
re bloemen van de bosanemonen, 
of het zachte geel van verschillen-
de soorten sleutelbloemen, in de 
zomer zijn er de zeldzame blauwe 
gentianen te ontdekken. In de bo-
men is het geroffel van de grote 
bonte specht te horen. In de winter 
zit de bosuil bezoekers rustig aan te 
kijken…. Kortom: in elk seizoen zijn 
de parken de moeite van een be-
zoek meer dan waard. Ze zijn er nog 
steeds, de planten van toen: de ko-
renbloem, het Klein heksenkruid en 
het grasklokje. En ook planten die 
men nauwelijks meer in het wild 
aantreft, vindt men nog volop in de 
heemparken van Amstelveen.
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Emmauskoor viert jaarfeest 
en huldigt jubilarissen
Uithoorn - Op 22 november is het 
de feestdag van St. Cecilia, de be-
schermheilige van veel koren en 
muziekgezelschappen.
Het koor van de Emmausparochie 
gebruikte die speciale datum om 
enkele van haar leden die al jaren-
lang zingen extra in het zonnetje te 
zetten. Op het einde van de zondag-
viering werden leden die al jaren-
lang actief zijn toegesproken door 
een lid van het parochieteam en uit 
handen van Pastoor Samuel ontvin-

gen zij de eremedaille van de Gre-
goriusvereniging.
Greet van Leeuwen zingt al 25 jaar 
bij het uitvaartkoor, terwijl Herman 
Beijlard al 40 jaar zijn stem verheft , 
aanvankelijk in Hilversum, nu al ja-
ren in Uithoorn. 
Co van Lammeren haalde zelfs de 
zestig jaar als zanger, eerst in Am-
sterdam en de laatste dertig jaar in 
Uithoorn. De huldiging van Hennie 
Verhaar, die al vijftig jaar zingt, zal 
elders plaats vinden.

Senioren Buurtkoffie 
Ochtend
Uithoorn - Nadat ook vorig jaar de 
Senioren Buurtkoffie zeer gewaar-
deerd bleek, wordt dit jaar deze ge-
organiseerd op zondag 13 decem-
ber van 11.00 tot 14.30 uur in de 
Franse Slag. Voorgaande twee jaar 
ging dat onder de vlag van Buurt-
beheer Meerwijk. Dit jaar echter is 
het een bewonersinitiatief dat on-
dersteunt wordt door de gemeente 
uit het participatiefonds.

Op het programma staat een mu-
zikale bingo en is meer gelegen-
heid voor een gesprek met elkaar. 
Dit onder het genot van een hap-
je en drankje. U bent van harte uit-
genodigd! Neem vooral uw senioren 
kennis uit Uithoorn mee! Er kunnen 
maximaal 50 personen zich aanmel-
den via buurtbeheermeerwijk@hot-
mail.com of 06-46391555 (Bianca 
Viveen) Wees er snel bij!

Brieven schrijven tegen 
onrecht
Uithoorn - Op donderdag 10 de-
cember organiseert Amnesty-groep 
Uithoorn de jaarlijkse Schrijfmara-
thon. Dan wordt wereldwijd mas-
saal geschreven voor mensen die 
groot onrecht is aangedaan. Van 
Nieuw-Zeeland tot Ghana en van 
Brazilië tot Japan klimmen men-
sen in de pen. En ook in Uithoorn. 
Iedereen die een bijdrage wil leve-
ren aan Amnesty’s Schrijfmarathon 
in Uithoorn kan op 10 december van 
11.00 tot 17.00 uur terecht in de hal 
van het gemeentehuis. Op de tafels 
liggen voorbeeldbrieven, schrijfpa-
pier en pennen. De leden van B&W 
hebben toegezegd te komen schrij-
ven als zij die dag ‘in huis zijn’.

Thuis meedoen
Mocht u op 10 december niet kun-
nen meedoen, dan is er een alter-
natief. Op de website www.am-
nestyuithoorn.nl vindt u de voor-
beeldbrieven, die geschreven kun-
nen worden en informatie over de-
genen die vastzitten en hun zaak. 
U kunt deze tot en met 9 decem-
ber in de bus doen bij Theo van Vliet 
op Herman Gorterhof 76 of bij An-
ja Brugman op Ebro 185. Amnes-
ty Nederland organiseert dit jaar 
voor de derde keer een Schrijfmara-
thon. De afgelopen twee jaar maak-
te dat enorm veel enthousiasme en 
betrokkenheid los. Vorig jaar wer-
den er vanuit Nederland 70 duizend 
handgeschreven brieven verstuurd. 
Amnesty heeft ervaren dat een brief 
die met aandacht is geschreven, 
waarin een persoonlijke boodschap 
wordt overgebracht, een ijzersterk 

actiemiddel is. Als regeringsleiders 
weten dat de ogen van de wereld op 
hen gericht zijn, zullen zij schendin-
gen van mensenrechten eerder be-
strijden. Dit jaar schrijven we on-
der anderen voor Leyla en Arif Yu-
nus uit Azerbeidzjan. Amnesty volgt 
hun situatie nauwgezet, sinds ze in 
de zomer van 2014 werden opge-
pakt. Op 6 augustus jl. eiste de aan-
klager op basis van verzonnen aan-
klachten respectievelijk negen en 
elf jaar cel. Leyla Yunus had zich on-
der meer kritisch uitgelaten over de 
Europese Spelen in de hoofdstad 
Baku.

‘Ik voel me bevoorrecht’
De brieven die tijdens de Schrijf-
marathon worden geschreven, vor-
men een enorme bron van steun en 
hoop. Tun Aung uit Myanmar, die 
na acties van Amnesty dit jaar ver-
vroegd vrijkwam, bracht dit mooi 
onder woorden. ‘Toen ik vastzat be-
gon ik brieven te krijgen van Amne-
sty-aanhangers. Dat was de eerste 
lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik 
voel me bevoorrecht dat ik deel uit-
maakte van Amnesty’s Schrijfmara-
thon.
De honderden persoonlijke brie-
ven maakten me zeer emotioneel en 
nederig.’ Tun Aung kreeg zeventien 
jaar gevangenisstraf nadat hij twee 
partijen die met elkaar slaags ge-
raakt waren, probeerde te sussen. 
In 2015 kwam hij vrij nadat hij twee 
jaar had vastgezeten. Wilt u meer 
weten over de schrijfmarathon Uit-
hoorn, dan kunt u Bert Schaap bel-
len: 0297-565172.

Karel de Kok en De 
Pakjeskluis van Sinterklaas
Regio - Ook dit jaar weer komt Sin-
terklaas logeren op het kasteel van 
zijn goede vriend Koning Klaag-
maarniet. En dit bezoek staat in-
middels garant voor een doldwaas 
avontuur. Het kasteelpersoneel Ka-
rel de kok, hofdame Frandolien en 
Hoofdlakei Fransiscus proberen 
het bezoek ieder jaar weer in goe-
de banen te leiden, maar of het 
dit keer eindelijk zal lukken is nog 
maar de vraag. Hilarische, klucht-
achtige scenes worden afgewis-
seld met vrolijke muziek, wat deze 
voorstelling uiterst geschikt maakt 
voor het hele gezin. - Vrolijke mu-
ziek en humor voeren de boventoon 
in dit spektakel voor de jonge the-
aterbezoekertjes en hun (groot)ou-
ders. Karel de Kok en De Pakjeskluis 
van Sinterklaas is hét Sinterklaasca-
deau voor jong en oud!

Afterparty
Na de voorstelling is er een uitge-

breide Meet & Greet met Sinterklaas 
en Pieten. Om het feest compleet te 
maken is er na de show van 12.00-
13.00 uur in Down Town Pietengym 
met vele leuke activiteiten voor de 
kinderen (gratis toegang op vertoon 
van het theaterkaartje). Deze gym 
is geregeld door Melissa van Ro-
zendal/Gaaf bij Meliz. Ouders kun-
nen hier onder het genot van een 
kopje koffie/thee (eigen rekening) 
natuurlijk komen kijken.
De prijs voor de voorstelling is 15,00. 
Komt u met 4 personen of meer, dan 
kunt u gebruikmaken van het Fami-
liepakket van 12,75.
Koop uw kaarten op http://www.
crowntheateraalsmeer.nl of bij een 
van de verkooppunten bij u in de 
buurt; Espago, Boekhandel Boek-
huis, Primera in Winkelcentrum 
Nieuw Oosteinde, Ten Hoope Boek 
en Kantoor in Uithoorn, Marskramer 
in Kudelstaart en de Gemakswinkel 
in Leimuiden.

Rick FM tekent 10 jarig huur-
contract met Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Rick FM, de lokale 
omroep voor Uithoorn en De Kwa-
kel, heeft de afgelopen … jaar uit-
gezonden vanuit haar studio in de 
Straatsburgflat.
Deze flat wordt 2016 gesloopt en 
Rick FM moest een andere plek 
zoeken voor haar radiostudio. Rick 
FM had daarbij de voorkeur om een 
nieuwe locatie te hebben die minder 
geïsoleerd zou liggen dan de huidi-
ge in de Straatsburgflat.
Een locatie waar ook andere activi-
teiten plaatsvinden en waar mensen 
ook makkelijker naar de studio toe 
kunnen komen. Na veel zoeken, in 
totaal zijn er ruim 20 locaties de re-
vue gepasseerd, heeft Rick FM ge-
kozen voor het Dorpshuis De Qua-
kel. In het dorpshuis hebben tal van 

verenigingen hun activiteiten, waar 
Rick FM nu al regelmatig over be-
richt. Het dorpshuis De Quakel en 
Rick FM verwachten dat dit door 
vestiging van Rick FM alleen maar 
versterkt zal worden. Hoewel Rick 
FM, ooit als piraat in De Kwakel is 
begonnen, is het niet de bedoeling 
dat Rick FM alleen Kwakels nieuws 
uitzend. Ook Uithoorn blijft centraal 
in de berichtgeving van Rick FM. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het 
programma “Rick FM in de middag” 
dat doordeweeks van 13.00 tot 15.00 
uur wordt uitgezonden. Presentator 
Frank van Agtmaal ontvangt daar 
dagelijks mensen die over hun ac-
tiviteiten in Uithoorn vertellen. Van 
wijkagent tot burgemeester, van 
kinderpostzegelactie tot toneelver-

Biblioperakoor in reünie 
bijeen rond de DVD 
Uithoorn - Op zondagavond 22 no-
vember werd “Het geheim van De 
Hoeksteen” nog eenmaal vertoond. 
De artiesten die op 3 en 4 oktober 
meewerkten aan de openluchtvoor-
stelling op het water bij De Hoek-
steen waren uitgenodigd om samen 
naar de DVD van de voorstelling te 
bekijken. Per slot van rekening had-
den zij van hun optreden nog niks 
gezien en dus waren ze op uitno-
diging van dirigent Ferdinand Beu-
se massaal toegestroomd voor de-
ze reünie in de aula van ’t Startnest. 
Een herbeleving van de spannende 
momenten en spontaan applaus op 
diverse hoogtepunten was het re-
sultaat. Zo oogsten onder andere 
de solisten, maar ook het meisjes-
koor op het drijvende ponton en de 
bijzondere balletscènes enthousias-
te bijval. De slotscène sprong eruit, 
zoals te verwachten was, met: “Het 
geheim dat hier onthuld is raakt Uit-

hoorn nooit meer kwijt!”. Het is Fer-
dinand gelukt om met de beschik-
bare opnames van beeld en geluid 
een sfeervolle DVD te maken, waar-
mee je alle herinneringen aan deze 
onvergetelijke voorstelling nog eens 
kan ophalen.
Ook net op tijd beschikbaar om in 
de decembermaand dienst te doen 
als kadootje aan wie het in dat 
mooie oktoberweekend zo jammer-
lijk hebben gemist. Uiteraard heb-
ben de aanwezige koorleden on-
middellijk een DVD afgenomen. Ve-
le Biblioperafans zijn tegen betaling 
vooraf al verzekerd van een exem-
plaar. Voor de overige belangstel-
lenden worden de laatste exempla-
ren op vrijdag 27 november (tussen 
18 en 20.00 uur) en zaterdag 28 no-
vember (van 11 tot 15.00 uur) op lo-
catie van de bibliotheek aangebo-
den voor 10,- á contant door Stich-
ting De Hoeksteen 50 jaar.

eniging, alles valt te horen bij “Rick 
FM in de middag”. Rick FM is te ont-
vangen via de kabel op 99.0, via de 
ether op 106,3FM en via internet op 
www.rickfm.nl.

Verbouwd
In het dorpshuis is de afgelopen 
maanden een gedeelte van de bo-
venverdieping omgebouwd tot ra-
diostudio. Komende weken wordt 
de radiotechniek verhuisd van de 
Straatsburgflat naar het Dorpshuis 
De Quakel.
Tijdens de verhuizing zullen de uit-
zendingen nog verzorgd wordt van-
uit Studio 2 in de Straatsburgflat. 
Zodra Studio 1 in De Kwakel gereed 
is zullen de uitzendingen vanuit het 
Dorpshuis gaan plaatsvinden. Rick 

FM verwacht dat dit omstreeks half 
december zal kunnen gebeuren. 
De zendmast van Rick FM blijft in 
de Europarei, zodat het luisterbe-
reik niet af zal nemen door de ver-
huizing. 
Donderdag 19 november hebben 
Aad Rekelhof, voorzitter van het 
dorpshuis De Quakel, en Jan Til-
burgs, voorzitter van Rick FM, een 
huurcontract voor 10 jaar getekend. 
Het Dorpshuis heeft hiermee weer 
een vaste huurder en Rick FM kan 
vanuit het dorpshuis weer verder 
bouwen aan haar informerende en 
verbindende functie voor Uithoorn 
en De Kwakel.
Begin januari zal de officiële ope-
ning van de nieuwe studio zijn, 
waarbij iedereen kan komen kijken.

Een van de mooiste en fascine-
rendste natuurverschijnselen die 
ik ken zijn de spreeuwenwolken. 
Die kun je van augustus tot maart 
aan het eind van de dag zien. De 
spreeuwen verzamelen zich dan 
in de buurt van hun slaapplek. 
De hele dag hebben ze in kleine 
groepjes weilanden en grasvel-
den afgestruind, op zoek naar in-
secten en insectenlarven. Of heb-
ben ze van het fruit gegeten dat 
nog aan de bomen en struiken 
hangt. Maar slapen doen ze met 
een hele grote groep bij elkaar, 
bij voorkeur in rietvelden of grote 
bomen. Ook in de stad weten ze 
slaapplekken te vinden en word 
je soms verrast door grote wolken 
spreeuwen boven huizenblokken 
en kantoorgebouwen.
Het mooie aan zo’n wolk is de be-
weging. De wolk danst, golft, pul-
seert, zwenkt, duikt neer en stijgt 
dan weer op. Het lijkt wel één or-
ganisme in plaats van een verza-
meling losse spreeuwen.
Waarom en hoe doen ze dit ei-
genlijk? Daar zijn ‘de geleerden’ 
nog niet helemaal uit. Sperwers 
en slechtvalken jagen op spreeu-
wen en die vinden het moeilijk 
om één exemplaar uit zo’n wolk 
te pikken. Ook zou het een vorm 
van communicatie zijn; ze maken 
er tenslotte ook een boel lawaai 
bij. Dat ze niet botsen zou komen 
doordat een spreeuw de bewe-

gingen van zeven naaste buren in 
de gaten houdt. Bijzonder is dat 
ze altijd op één meter afstand van 
elkaar vliegen en dat er geen lei-
der is. Dit is gebleken uit analyse 
van de vliegpatronen. Ook licht-
inval en thermodynamica zouden 
ermee te maken kunnen hebben. 
Of is het gewoon telepathie? Hoe 
het ook gebeurt, mij maakt dat 
niets uit: ik geniet er gewoon van!
Ook het grote aantal vogels bij el-
kaar fascineert. Hoeveel spreeu-
wen er eigenlijk in zo’n wolk zit-
ten is voor ons menselijke oog 
erg moeilijk te onderscheiden. 
Daarom is er speciale software 
ontwikkeld om spreeuwen in 
een gefotografeerde wolk te tel-
len. Vorig jaar, in het Jaar van de 
Spreeuw, is zo in het oosten van 
het land in één wolk een kwart 
miljoen exemplaren geteld!
En als u in de gelegenheid bent: 
bekijk dan ook eens een enkel 
exemplaar van dichtbij! In de win-
ter zijn ze op hun mooist: zwart 
met een blauwgroene metal-
lic gloed en witte spikkels. Goed 
te zien als je bijvoorbeeld op het 
station in Amsterdam of Utrecht 
staat te wachten. Waar bij sche-
mering ook weer prachtige 
spreeuwenwolken te zien zijn!
(afbeelding: TheFabWeb)

Ineke Bams 
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Zwermende 
spreeuwenwolken 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Uithoorn - De koude december 
maand staat weer voor de deur 
en daarom bereidt het Amstel 
Blazers Collectief, o.l.v. Richard 
Wortel, zicht voor op een aantal 
warme kerst concerten. 

Op de jaarlijks terugkerende 
kerstmarkt De Hoef zijn de Am-
stel Blazers op zondag 13 de-
cember a.s. om 11.50 uur in de 
kerk in De Hoef te beluisteren. Zo 
kunt u helemaal in de kerststem-
ming komen. De entree is gratis 
en meezingen is toegestaan!  Dus 
kom gezellig kijken en luisteren. 

Voor de mensen die op 13 de-
cember verhinderd zijn is er nog 
de mogelijkheid om op zondag 
20 december a.s. het Amstel Bla-
zers Collectief in Uithoorn te aan-
schouwen. Tijdens de eindejaars-

activiteiten van Buurtbeheer Zij-
delwaard in het winkelcentrum 
Zijdelwaard te Uithoorn zal het 
ensemble om 14.30 uur & 15.30 
uur sfeervolle kerstmuziek laten 
horen. 

Het Amstel Blazers Collectief re-
peteert elke maandag avond in 
het Buurtcentrum ‘t Buurtnest in 
Uithoorn. De komende repetitie 
avonden zullen volledig in het te-
ken staan van de kerstconcerten. 
Speelt u een blaasinstrument en 
zou u een keer mee willen doen 
om te zien of het Amstel Blazers 
Collectief ook wat voor u is, neem 
dan even contact op via het email 
adres: abcuithoorn@gmail.com. 
Op dit moment is het ensemble 
vooral op zoek naar muzikanten 
die klarinet, dwarsfluit, trombone 
of bas spelen.

Amstel Blazers Collectief 
bereidt zich voor

op de Kerst
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Veel belangstelling bij de inloopavonden over de tram

Huidige oude spoorbaan bij Langs de Baan

Tracé van de tramlijn door Uithoorn 

Veel inwoners niet blij 
met komst van de tram
Vervolg van voorpagina

Uithoorn - Dat het onderwerp de 
gemoederen danig bezig houdt be-
wijzen de druk bezochte inloop-
avonden, waar je overigens wel 
vaak dezelfde mensen tegen kwam. 
In het Rechthuis gaven rond zeven-
tig personen blijk van hun belang-
stelling, in de Thamerkerk was dat 
naar schatting drie keer zo veel. De 
VVD had het goed georganiseerd; 
De heer Aegon Hogenboom was als 
OV deskundige gevraagd een inlei-
ding te geven over de verandering 
van het openbaar vervoer in de re-
gio Amsterdam in het algemeen en 
waarom een tram naar Uithoorn in 
het bijzonder, maar ook de beper-
kingen (een tram is in zijn baan niet 
flexibel zoals een bus) in relatie tot 
het eventueel doortrekken. Ook de 
investeringen en de exploitatiekos-
ten kwamen daarbij aan de orde. 
Vervolgens konden groepjes aan-
wezigen die dat wilden in beperk-
te aantallen samen met een de vijf 
VVD-fractieleden aan enkele sta-
tafels hun mening en bezwaren op 
een respectvolle manier verkondi-
gen. Soms werden daarbij ook an-
dere oplossingen voor een goed 
openbaar vervoer aangedragen. Al-
le vragen en opmerkingen zijn ge-
noteerd. Die worden verzameld 
en door de VVD-Uithoorn op haar 
website gezet, maar de bedoeling is 
ook ze ter kennis door te geven aan 
de gemeenteraad en de Stadsre-
gio. Overigens is er voor de komen-
de tijd door de gemeente in samen-
werking met de Stadsregio een par-
ticipatietraject ingezet, waarbij met 
betrokken inwoners die langs of in 
de buurt van het tramtraject wo-
nen, over de verdere plannen wordt 
doorgepraat. Daarbij komen ook 
ideeën over maatregelen aan de or-
de om te zien in hoeverre aan de be-
zwaren en klachten van de omwo-
nenden kan worden tegemoetgeko-
men.

Grote moeite met tracé
Vragen en bezorgdheid doen vol-
op de ronde. Zoals of de realisatie 

van de tramlijn ten koste gaat van 
het huidige openbaar vervoer in Uit-
hoorn en wat de rijfrequentie per 
uur van de tram wordt. Maar ook 
over mogelijk geluidoverlast (“zo’n 
tram dendert op korte afstand van je 
woning voorbij”), verlies van de rust 
en aantasting van de groene omge-
ving (“straks kan ik mijn hond niet 
meer op de oude spoorbaan uitla-
ten”), het ontnemen van het uitzicht 
(“komen er geluidsschermen langs 
de spoorbaan?”), verlies van privacy 
(“straks kijken de trampassagiers in 
mijn slaapkamer”), parkeeroverlast 
(“in de woonwijk bij haltes worden 
meer auto’s geparkeerd en komt er 
een fietsenstalling?”) en sociale vei-
ligheid (“criminelen komen vanuit 
Amsterdam nu makkelijker naar Uit-
hoorn”), trillingen (“als er een tram 
langskomt rinkelen de kopjes op ta-
fel”), verkeersveiligheid (“moet je al-
le gelijkvloerse kruisingen van een 
verkeerslicht voorzien of ongelijk-
vloers maken, dat kost wat!”), waar-
devermindering van de woningen 
en aantasting van de gezondheid 
(???) en zo meer. Ook de inpas-
sing van het tramtracé op de voor-
malige spoorbaan was en blijft een 
bron van veel vragen. Bijvoorbeeld 
hoever die af ligt van de woningen. 
Het werd in de Thamerkerk met te-
keningen en ‘gefotoshopte’ afbeel-
dingen aangegeven op grote wand-
platen. De tekeningen vertellen dat 
in de Legmeer langs de Baan en de 
Faunalaan de trambaan op een af-
stand van enerzijds 52 en anderzijds 
33 meter van de huizen ligt. Achter 
enkele woningen van Buitendijks 
ligt het tracé werd erg dicht op de 
gevel: ongeveer 15 meter. Daar zijn 
de bewoners bepaald niet blij mee, 
hoewel er tijdens de verkoopsessie 
van de woningen destijds wel mel-
ding was gemaakt van een eventu-
ele toekomstige bestemming van de 
oude spoorbaan voor het openbaar 
vervoer. Tussen het Burgemeester 
Kootpark en de woningen aan de 
Weegbree wordt het tracé – de hui-
dige busbaan – met een geluids-
scherm afgeschermd. Een groot 
aantal bewoners van de Admiraal 

de Ruyterlaan blijkt eveneens be-
zwaar te hebben tegen de eventue-
le komst van de tram die vlak achter 
hun huizen langs loopt over de hui-
dige busbaan, waarin dan de rails in 
het asfalt ingelaten worden.

Net zoals in de stad. Overigens zijn 
alle tekeningen en artistieke im-
pressies met ingetekende afstan-
den en waarden, voorgestelde ge-
luidsschermen e.d. te zien op de 
website www.stadsregioamsterdam.
nl/uithoornlijn. Opgemerkt zij dat 
degenen die zouden willen kiezen 
voor een bus op een vrije busbaan 
in plaats van een tram, zich dienen 
te realiseren dat halverwege het tra-
cé van Uithoorn naar Amstelveen 
de busbaan ophoudt bij het nieuwe 
opstelterrein voor de tram dat daar 
wordt aangelegd. Dat komt er so-
wieso!. Dan moet de bus weer aan-
takken op de drukke Zijdelweg met 
files en ondervindt dus weer opont-
houd. In dat licht gezien is het door-
trekken van de trambaan dus logi-
scher. “Met een vrije trambaan is 
men vanuit Uithoorn per tram bin-
nen een half uur bij station Zuid wat 
het knooppunt voor de zuidelijke re-
gio wordt. Daar moet men op an-
dere lijnen overstappen, ook om de 
stad verder in te gaan,” aldus een 
woordvoerder van de Stadsregio.

Kind van de rekening
Een van de bewoners van Buiten-
dijks vindt de plannen te belache-
lijk voor woorden en is een tegen-
actie gestart met het laten invullen 
van een petitie waarbij hij oproept 
tegen de Uithoornlijn te stemmen 
omdat dit niet in het belang is van 
de bewoners en het de huidige OV 
uitkleedt. Zie voor verdere informa-
tie de website: http://geenuithoorn-
lijn.petities.nl. Inmiddels hebben 476 
mensen (stand zaterdag 21 novem-
ber) de petitie ondertekend.
Een inwoner heeft zich verdiept in 
de problematiek van de OV in de 
Stadsregio Amsterdam en rond Uit-
hoorn en toont dit op www.OVUit-
hoorn.nl. Hij liet dit ook al zien bij de 
presentatie tijdens de Commissie-

vergadering in de raad. Tevens was 
er ene idee om de tram tot de N201 
te laten rijden, daar af te buigen tot 
achter het Shell tankstation (waar 
straks de Mc Donalds komt) en dat 
als eindhalte te bestemmen. Maar 
of dat idee kans van slagen heeft?... 
Bewoners van Langs de Baan in de 
Legmeer willen de trambaan die 
achter hun woning langsloopt al he-
lemaal niet, zoals Chris van Gispen 
als volgt verwoordt: “De gemeen-
te Uithoorn wordt het kind van de 
rekening vanwege de OV bezuini-
gingen in de regio Amsterdam. Uit-
hoorn moet kennelijk het probleem 
oplossen. Mooi niet. Wij zitten niet 
te wachten op een trambaan achter 
ons huis. We hebben al last genoeg 
van de vliegtuigen die van Schiphol 
opstijgen en met veel lawaai een 
draai maken boven onze wijk. Ver-
der is er dan ook nog het gezoef van 
het verkeer op de N201 vlak naast 
ons. Wij willen er dus geen derde 
lastpak bij. Dikke vinger voor ze!”

Ook positieve geluiden
Uit gesprekken met bezoekers van 
de inloopavonden kan je vaststel-
len dat er drie groepen betrokken 
inwoners zijn die hun zorgen ui-
ten over de (eventuele) komst van 
de tramlijn. Zij die niet à priori te-
gen zijn, maar wel een duidelijk ant-
woord willen hebben op de vele vra-
gen die men heeft en de maatrege-
len die worden voorgesteld om de 
leefbaarheid en de veiligheid van de 
woonwijk te waarborgen; de twee-
de groep heeft zonder meer bezwa-
ren tegen de komst van de tram-
lijn maar zegt met goede argumen-
ten en maatregelen te kunnen leven 
met de uitvoering van de plannen. 
De derde groep wil hoe dan ook 
geen tramlijn over de oude spoor-
baan langs hun huizen en houdt 
het op busvervoer. Dat mag dan wel 
over het tracé zoals dat nu in ge-
bruik is. 
Zijn er dan helemaal geen positieve 
geluiden over de komst van de tram. 
Jazeker wel. Onder de inwoners die 
zich tijdens de inloopavonden op de 
hoogte kwamen stellen van de plan-
studie, waren ook mensen die niet 
tegen de tramlijn zeiden te zijn. In-
tegendeel, men juichte het toe om-
dat het naar hun mening een waar-
devolle aanvulling is op het toekom-
stige OV. Opgemerkt zij hierbij dat 
deze mensen desgevraagd niet na-
bij of in de buurt van het mogelijk 

toekomstige tramtracé wonen maar 
midden in de woonwijken. De wens 
daarbij is dat er wel een ‘netwerkje’ 
van bussen moet blijven vanuit de 
omliggende regio, zoals De Kwakel 
en Mijdrecht, die ook stoppen bij de 
twee of drie tramhaltes om daar op 
de tram te stappen. Opmerkelijk zijn 
de vele voorstanders van de tram 
in De Ronde Venen die het project 
liefst zo snel mogelijk willen zien 
uitgevoerd. Eventueel met doortrek-
king van de lijn naar Mijdrecht. An-
ders gezegd: de tegenstanders wo-
nen aan of dichtbij het tracé; voor-
standers (veel) verder daar van-
daan. De gemeente Uithoorn telt 
28.000 inwoners. De vraag is hoe-
veel tegenstanders zijn er in totaal 
en wie is voor? Dat is niet bekend. 
Want voorstanders laten eerlijk ge-
zegd niet massaal van zich horen 
over dit onderwerp en kwamen ook 
niet met die strekking naar de in-
loopavonden een enkele uitzonde-
ring daargelaten. Alleen de nee-
stemmers. Tachtig bewoners op de 
VVD-inloopavond en naar schatting 
250 in de Thamerkerk geven welis-
waar een beeld van de sterke be-
trokkenheid, maar als meer dan de 
helft van de inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel voor is, zijn dat met 
alle respect peanuts. Het zal ech-
ter niet meer dan correct zijn als 
de gemeente en de Stadsregio Am-
sterdam met een pakket maatrege-
len zouden komen om tegemoet te 
komen aan de bezwaren en leef-

omgeving mocht besloten worden 
om de tramlijn naar Uithoorn cen-
trum door ter trekken. Maar zover 
is het nog lang niet. Op onze vraag 
hoe het verder gaat mocht de ge-
meenteraad van Uithoorn ‘nee’ zeg-
gen tegen de verdere plannen om 
de tram door trekken kwam een 
duidelijk antwoord van de woord-
voerder: “Heel simpel, dan gaat het 
niet door. De afspraak is dat alle 
vier participerende partijen hun fi-
at aan de plannen en de uitvoering 
ervan moeten geven. Stel dat Uit-
hoorn met aanvullende eisen komt 
bij de Stadsregio die daarin niet kan 
meegaan, is het over en uit. Omge-
keerd hetzelfde als de Stadregio be-
sluiten neemt die Uithoorn niet zin-
nen en de gemeenteraad van me-
ning is dat het OV wordt uitgekleed 
waarvan de inwoners de dupe wor-
den, kan zij nee zeggen. Ook dan is 
het over en gaat het hele plan van 
de doortrekking van de lijn vanaf de 
toekomstige opstelplaats naar Uit-
hoorn niet door.”

Maar heb je dan niet een groter OV-
probleem? Want het is dan maar de 
vraag of er een snelbus over de ou-
de spoorbaan gaat rijden en er zul-
len door de bezuinigingsmaatrege-
len minder bussen gaan rijden van-
wege de aanpassing van het streek-
vervoer binnen de Stadsregio. Hier-
uit zou je de conclusie kunnen trek-
ken: kies toch maar voor die tram 
anders heb je straks niks…

De Gouden Schaar nu ook 
in W.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Tot voor kort was De 
Gouden Schaar gevestigd aan de 
Johan de Wittlaan, maar is nu ver-
huisd naar het winkelcentrum Zij-
delwaard waar het een plaats heeft 
gevonden in de centrale passa-
ge naast DenNis. Bij De Gouden 

Schaar kunt u terecht voor al uw 
kledingreparatie en verstelwerk van 
kleding voor dames en heren. Het 
werk wordt uitgevoerd door vak-
mensen. Kleine, en soms ook grote, 
defecten aan kleding blijken vaak 
nog heel goed tegen een aanvaard-

bare prijs en professioneel hersteld 
te kunnen worden. Zeker bij duur-
dere kleding is een vakkundige re-
paratie altijd het overwegen waard. 
Alle adviezen zijn gratis. Meestal 
wordt juist de betere kleding ter re-
paratie aangeboden. Maar ook alle-

daagse kleding en werkkleding zijn 
welkom. Het pas maken en repare-
ren van gedragen kleding verhoogt 
de duurzaamheid van uw kleding 
en levert op deze wijze een bijdra-
ge aan een beter milieu. Ook lede-
ren en suède kleding kan hersteld 
worden.
 
Maar er is meer, want ook alle soor-
ten gordijnen kunt u hier laten ma-
ken en vermaken. Op verzoek zelfs 
(onzichtbaar) langer, inclusief het 
aanbrengen van een loodveter. 
Desgewenst komt men daarvoor bij 

u aan huis om de gordijnen op te 
meten en eventueel op te hangen. 
Indien men bij De Gouden Schaar 
nieuwe gordijnstof koopt wor-
den de gordijnen gratis gemaakt. 
Behalve gordijnen kan men hier 
ook terecht voor meubelovertrek-
ken, wiegbekledingen, hemelbed-
den, tafelkleden, servetten, bedden-
goed etc. Kortom, alle soorten wo-
ningtextiel. Tevens is men gespe-
cialiseerd in het maken van boot-
kussens. Voor alle specifieke werk-
zaamheden staat het team van vak-
mensen speciale computergestuur-

de (naai)machines ter beschikking. 
Verder kunt u bij De Gouden Schaar 
u al uw kleding, ook leer en suède, 
laten reinigen en stomen. Daaron-
der ook bruidskleding! Tevens gor-
dijnen, dekbedden, lakens, dekens 
enz. Ook deze winkel blijkt een aan-
winst te zijn voor het winkelcen-
trum. Zeker gezien de prettige prij-
zen die men hanteert! Meer weten? 
Kijk op de website: www.degouden-
schaaruithoorn.nl. Tel. 0297-548238. 
Openingstijden: ma. 11.00-18.00 u; 
di t/m do, 09.00-18.00 u, vrij van 
09.00-20.00 u en za. 09.00-17.00 uur.



Groot feest bij Spel en Sport
De Ronde Venen - Zo’n 350 deel-
nemers waren vrijdagmiddag 20 no-
vember naar De Boei gekomen om 
het 25-jarig jubileum van Spel en 
Sport te vieren. Ook oud-bestuurs-
leden en oud-docenten vierden het 
feest mee. Het was, zoals je dat ver-
wacht van Spel en Sport, een be-
weeglijke, sportieve en gezellige 
middag.
De grote hal vulde zich langzamer-
hand met bezoekers, die konden 
luisteren naar het smartlappenkoor 
Licht het Anker. Ze werden ook ver-
rast door Chris Bordet, de Zwitserse 
tafelgoochelaar, die de meest won-
derlijke trucs liet zien. De hele mid-
dag door zorgde hij voor veel verba-
zing bij de deelnemers.
De voorzitter, Piet Mosch, was blij 
met de grote opkomst en bedankte 
de vele mensen, die elke week weer 
zoveel sportieve beweeglessen mo-
gelijk maken. Wethouder Spil van 
Welzijn roemde de activiteiten van 
Spel en Sport: “Dat senioren fit blij-
ven, is voor hen zelf belangrijk, maar 
ook voor de gemeente. Zo kunnen 
zij ook langer voor zichzelf blijven 
zorgen, en dat is goed voor ieder-
een.” 

Actieve middag
Vervolgens waren er vele moge-
lijkheden om actief bezig te zijn. In 
de grote hal werd stoelhonkbal ge-
speeld. De teams van Spel en Sport 
deden het voor, en heel wat men-
sen waagden ook een gooi. In de 
Demmerikzaal probeerden tiental-
len mensen het Line Dance uit. Bij 
de eerste ronde bleven velen nog 
even kijken, maar het werd steeds 

drukker! In de sporthal was van al-
les te doen: de drie sjoelbakken 
trokken veel deelnemers en de ene 
na de andere groep speelde het 
verjaardagspel. Kub, voor velen een 
nog onbekend spel, bleek ook in de 
smaak te vallen. En er was ook veel 
belangstelling voor het reactiespel: 
de cirkels op de muur snel aantik-
ken zodra ze lichtgeven. En dan wa-
ren er nog drie workshops Djem-
bé. Onder leiding van de Djembik-
kéls konden telkens 30 mensen lek-
ker drummen. Even oefenen en dan 
er tegenaan. Ze kwamen er stralend 
en met rode handen vandaan.

Drums Alive
Met al deze activiteiten vloog de 
middag om. Rond half 5 verzamel-
den allen zich in de sporthal voor 
een knallende afsluiting. Dertig 
‘skippy’ ballen lagen daar op der-
tig plastic emmers en alle docenten 
lieten zien hoe je daarmee Drums 
Alive kunt maken. Steeds meer Spel 
en Sporters sloten zich aan, drum-
den er op los en gaven hun stok-
jes weer door. Na dit zeer geslaag-
de jubileumfeest kreeg de jubileum-
commissie een hartelijk applaus van 
de aanwezigen. Spel en Sport dankt 
ook alle sponsors, die op allerlei ma-
nieren deze middag mogelijk maak-
ten, en ook bijdragen aan het sym-
posium Bewegen op recept, dat op 
maandag 23 november is gehouden. 
Spel en Sport groeide in 25 jaar van 
1 naar 40 groepen, van 20 naar 700 
deelnemers, van 1 naar 14 soorten 
lessen, en Spel en Sport gaat door 
om zoveel mogelijk senioren zoveel 
mogelijk te laten bewegen!

Goud, 2x zilver en brons 
voor GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 21 november 
was het zover. De meisjes van Se-
lectie turnen deden voor het eerst 
mee aan de teamwedstrijden. Bij 
deze wedstrijd turnen de meisjes in 
een groepje waarbij de groepsco-
re bepalend is. Wel vier van de vijf 
groepjes stonden op het podium. 
Een resultaat om trots op te zijn. 
De dag was verdeeld in twee wed-
strijdrondes. Bij wedstrijd 1 moch-
ten de jongste hun oefening laten 
zien. Stefanie Plooij, Isa de Jong en 
Nynke Bouwman eindigde als twee-
de. Het groepje van Karlijn Hoorn-
weg, Grace Makungu, Danique Pap-
pot, Lisa Nieuwkoop en Tess van 
Vugt mochten met zijn vijven samen 
in een team. Op elk toestel deden 
vier turnsters hun oefening waar-
bij de drie hoogste scores mee tel-
de voor de teamscore. En wat heb-
ben zij het fantastisch gedaan! De 
choreografische oefeningen voor de 
spiegel hebben heel goed geholpen! 
Wat had Danique een mooie artis-
tieke houding! De meiden mochten 
op het hoogste podium gaan staan 
en ontvingen de eerste prijs! Tij-
dens wedstrijd 2 mochten onze D1 
meisjes laten zien wat ze allemaal al 
konden. Marit Zwemer, Jessica Hel-
mer en Lynn van den Bosch eindig-
de op de derde plaats en het twee-
de blok werd gevuld door Luna van 
Sijll, Chalisa Bocxe en Rosalien Sja-
rifudin. Lisa van Nobelen, Nellian-
ne Meijer en Iris Koppenol behaal-

den een prachtige zesde plaats. In 
wedstrijd 2 was het de beurt aan Iris 
Koppenol, Nellianne Meijer en Lisa 
van Nobelen. De meisjes begonnen 
op brug. Bij inturnen ging het nog 
niet zo heel goed, maar toen ze voor 
het echt moesten ging het wel goed. 
Ze lieten wel een paar steekjes val-
len, maar ze zetten een mooie oefe-
ning neer.
Na de brug gingen de meisjes naar 
het onderdeel balk. Balk was niet 
het favoriete onderdeel, maar on-
danks de spanning ging het wel 
goed. Iris maakte een mooie ach-
teruit salto van de balk en Nellianne 
deed een hele mooie salto af. Lisa 
deed een hele mooie losse rol op de 
balk, zij had hier veel voor geoefend. 
Na balk gingen ze naar vloer. Bij in-
turnen ging de salto nog niet zo heel 
goed, maar toen ze het voor de ju-
ry moesten doen ging de salto he-
lemaal goed! Iris, Nellianne en Lisa 
deden een hele mooi oefening. Toen 
ze deze onderdelen hadden gehad, 
hadden ze een ronde rust. In de rust 
deden ze een leuk spel met z’n al-
len. Na rust was het tijd voor sprong. 
Lisa van Nobelen begon, ze sprong 
een goeie sprong met plank. Daarna 
was het de beurt aan Iris Koppenol 
en Nellianne Meijer, ze sprongen 
beide een hele mooie sprong met 
plank. Toen de wedstrijd voorbij was 
kwam de prijsuitreiking. De meiden 
hadden helaas geen prijs, maar ze 
hadden heel veel plezier gehad.

Argon levert wanprestatie 
tegen Velsen
Mijdrecht - In tweede ronde van 
de districtsbeker heeft Argon tegen 
tweede klasser Velsen een wanpres-
tatie geleverd. De ploeg van coach 
Loenen speelde slordig en onge-
concentreerd wat vooral in de eer-
ste helft duidelijk werd. Na ruim een 
half uur spelen werd Argon op ach-
terstand gezet en net voor het rust-
signaal van scheidsrechter Kee werd 
het zelfs 0-2 voor de club uit Velsen. 
In de tweede helft probeerde Argon 
nog wel het tij te keren maar gebrek 
aan nauwkeurigheid brak de ploeg 
op, er werd niet meer gescoord.

Weinig mogelijkheden
Argon heeft eigenlijk de gehele 
wedstrijd geen enkele goede mo-
gelijkheid gehad om maar enigszins 
de wedstrijd naar zijn hand te zetten. 
In de beginfase zagen en afzwaai-
er van Wouter Winters en het duur-
de daarna een half uur eer Lorenzo 
Zorn een kopbal produceerde rich-
ting doel. Velsen was echter feller en 
ging steeds meer in de aanval zo-
dat Argon teruggedrongen werd op 
de eigen speelhelft. Eerst zagen een 

schot van Sander Loogman dat van 
richting werd veranderd maar Ar-
gonkeeper Edwin Pieterse kon nog 
ingrijpen. Dat kon hij een minuut la-
ter niet toen chaos in de Argonde-
fensie genadeloos werd afgestraft 
door Donny Koning 0-1. Een poging 
van Patrick Castricum namens Vel-
sen kon Pieterse nog ten koste van 
een hoekschop onschadelijk maken. 
Vlak voor het rustsignaal werd het 
zelfs 0-2 voor de tweede klasser uit 
Velsen, ook nu liet de Argondefensie 
forse steken vallen en ex-Argonaut 
Erik Metgod profiteerde goed door 
in te schieten.
De tweede helft probeerde Argon 
wel de bakens te verzetten maar, on-
danks wissels en in het laatste kwar-
tier een paar omzettingen bleef Vel-
sen gemakkelijk op de been. Argon 
produceerde wel een paar afstands-
schoten maar Fernando Piqué, Lo-
renzo Zorn en ook twee maal Abdel-
hamid Rida konden doelman San-
der van der Lugt niet in verlegen-
heid brengen. Zaterdag speelt Ar-
gon thuis tegen concurrent FC ’s-
Gravenzande. 

Atlantis F1 pakt punten
Mijdrecht - Zaterdagochtend 
21 november mocht Atlantis F1 
(gesponsord door Eis & Co) in 
Mijdrecht aantreden tegen Groen 
Geel F1 uit Wormer. Deze tegen-
stander was onbekend voor onze 
F1 dus dat was spannend. De spe-
lers uit dit sterrenteam zijn: Simon 
Brand, Flore Dominicus, Puck Eisen, 
Shenna van der Helm & Louise van 
Koeverden Brouwer. Zij worden ge-
coached door Amy Loman en Davey 
van Putten. Groen Geel ging voor-
spoedig van start en wist de stand 
snel op 0-3 te brengen. Onze F1 
moest even warm draaien. Simon 
wist als eerste het gat in de korf te 
vinden en bracht de stand op 1-3. Er 
werd door beide ploegen hard ge-
vochten. Het werd 6-6 door doel-

punten van Puck, Shenna en Loui-
se. Vanaf dat moment nam Atlantis 
de wedstrijd over en liep het team 
verder uit naar 10-6 door doelpun-
ten van Shenna en Puck. Groen Geel 
had helaas geen superspeler dus 
het team moest met 4 spelers ver-
der. Groen Geel wist ook nog 2 keer 
te scoren maar door een laatste 
doelpunt van Louise werd het 11-8. 
Het jongste team van Atlantis gaat 
steeds beter spelen en dat is te mer-
ken in de wedstrijden. Al 2 weken 
op rij weet dit Eis & Co team te win-
nen! Volgende week mag het team 
naar Ookmeer voor de wedstrijd te-
gen Rohda. Deze tegenstander is al 
een bekende van de buitencompeti-
tie. Dit zal ook een spannende wed-
strijd worden.

Welkom op de informatieavond voor ouders! 

Dinsdag 8 december 2015 
Ronde 1, 19.15 uur in de aula locatie Mijdrecht 
De Eendracht • Proostdij • Hofland • Molenland • 
St. Jozef • De Pijlstaart • De Schakel • Vlinderbos •  
‘t Kockenest 
 

Ronde 2, 20.15 uur in de aula locatie Mijdrecht 

Driehuis • Twistvlied • De Fontein • De Trekvogel •  
Willespoort • Prinses Beatrix • St. Antonius • Koningin 
Juliana • de Kajuit • de Springschans • het Duet •  
de Kwikstaart • ‘t Startnest • Toermalijn  

  
Belangstellende ouders van andere scholen zijn natuurlijk 
ook welkom. Graag aanmelden via de administratie van 
de school (elb@hetvlc.nl). 



De Kwakel - Op 14, 20 en 21 no-
vember heeft toneelvereniging Ge-
nesius in dorpshuis De Quakel het 
stuk “De Laatste Ronde in De Ge-
lukkige Mandarijn” gespeeld. Ge-
schreven door Frank Houtappels en 
geregisseerd door Sylvia Broos.

De Mandarijn
Langzaam maar zeker komen vijf 
oud medewerkers van restau-
rant De Gelukkige Mandarijn bin-
nendruppelen in het al 10 jaar ge-
sloten restaurant. Ze hadden alle-
maal een uitnodiging gekregen om 
die dag te komen. Na een wat on-
gemakkelijke hereniging van Wen-
dy (Marga Westerbos) en Fred (Erik 
Zaal) volgen ook Marie (Truus Zel-
denthuis), Christine (Iris de Waal) 
en Bonnie (Floortje Broos). Al snel 
wordt duidelijk dat het restaurant 
gesloten was na een brand waarbij 
een collega – Claire – onder myste-
rieuze omstandigheden om het le-
ven is gekomen. De man die daar 
10 jaar gevangenisstraf heeft gekre-
gen, Tommy Bunkerman, blijkt ook 
nog eens de verloofde van Christine. 
In de loop van het stuk wordt dui-
delijk dat ieder van de vijf oud me-
dewerkers wel een rol hebben ge-
had in de aanloop naar de brand 
op die avond 10 jaar geleden. Voor 
de pauze wordt duidelijk dat Bon-
nie Claire consequent rohypnol toe-
gediend heeft nadat Claire haar had 
betrapt op diefstal. Fred is haar let-
terlijk naar de keel gevlogen nadat 
ze dreigde aangifte te gaan doen 
omdat hij een “relatie” had met Si-
mon, een jongen die een geestelij-
ke beperking heeft. Regelmatig lijkt 
de geest van Claire aanwezig te zijn. 
Na een heftige woordenwisseling 
tussen Wendy en Marie is er pauze. 
Een goedgeplaatst moment waar-
door de kijker even op het verkeer-
de been wordt gezet. Na de pauze 
komt Marie er voor uit dat ze Clai-
re eerst gezoend heeft, om haar 
vervolgens met een koekenpan op 
haar hoofd te slaan. Wendy vertelt 
dat Claire het met haar vader had 
aangelegd. De avond van de brand 
heeft ze op het punt gestaan om 
haar een mes in de rug te steken tot 
ze afgeleid werd door de lucht van 
wasbenzine. Christine was de oor-
zaak geweest van die lucht, ze had 
het Claire in haar gezicht gespo-
ten omdat ze Tommy zo slecht be-
handelde. Uiteindelijk blijkt er nog 
een zesde persoon aanwezig, vol-
gens Christine is het Claire. Wendy 
lijkt dit te bevestigen als ze met een 
bebloed mes het podium opkomt en 
vertelt dat ze Claire heeft doodge-
stoken. Het lichaam wordt er bij ge-
haald, en het blijkt dat het niet Clai-

re is geweest, maar Tommy, verkleed 
als Claire om de groep bang te krij-
gen. Bang genoeg om hun aandeel 
in die noodlottige avond toe te ge-
ven. Hij was uiteindelijk degene die 
de uitnodiging had verstuurd. Ver-
volgens was hij van plan het restau-
rant deze keer grondiger af te bran-
den, met de vijf nog in het restau-
rant, inclusief zijn verloofde Christi-
ne. Om dit nieuwe geheim ook echt 
geheim te houden, besluiten ze om 
de wasbenzine opnieuw een kans te 
geven.

Lovende kritiek
Al met al hebben een kleine 350 be-
zoekers het stuk gezien. Reacties 
vanuit het publiek waren zeer po-
sitief. Over het prachtige decor, dat 
door Steef Verlaan, Piet de Jong en 
Jaap Drost opgebouwd is. Over het 
verhaal, het onverwachte plot en de 
manier waarop de regisseuse het 
over heeft laten brengen. Over de 
geloofwaardig neergezette karak-
ters, het samenspel van de vijf spe-
lers en de energie die van het podi-
um afstraalde.

Jeugd
Op zaterdag 21 november speelde ’s 
middags eerst nog de jeugd. “Was ik 
maar de eerste!”, een stuk geschre-
ven in 2000 door Rosemarijn de 
Jong naar een boek van Tony Ross; 
Zij is altijd de eerste. Het verhaal is 
herschreven en geregisseerd door 
Floortje Broos. Aangezien het stuk 
zich afspeelde in een kasteel, moest 
De Gelukkige Mandarijn tijdelijk om-
gebouwd worden naar een kasteel. 
(Bedankt Fred Spek voor je hulp!)

Prinsessen
Prinses de Tweede is al haar he-
le leven jaloers op haar zus, Prinses 
de Eerste. Op allerlei manieren pro-
beert ze om haar zus uit de weeg 
te ruimen. Van het paard laten gooi-
en, op laten eten door de boze wolf, 
laten trouwen met één van de be-
ren die altijd smeren, in de put la-
ten gooien door de kikker in de put 
of door de kokkin laten verwerken 
in allerlei prinsessen gerechten. Uit-
eindelijk wordt ze betrapt en be-
paalt de koning dat ze om beurten 
de eerste mogen zijn. En op zon-
dag is dan iedereen de eerste. De 
jonge spelers kregen flink wat zeer 
verdiende complimenten. Daar-
naast brachten ze met elkaar van-
uit de entree nog 150 euro op voor 
het goede doel Het Vergeten Kind. 
Genesius wil iedereen bedanken die 
geholpen heeft om van alle voorstel-
lingen weer een succes te maken! 
Foto’s van de voorstellingen vindt u 
op www.genesius-dekwakel.nl

Succesvolle voorstellingen 
van Genesius

Koken met 
Willemijn Visser

De Nieuwe Meerbode presenteert vanaf vandaag een nieuwe, maan-
delijkse rubriek. Inwoonster Willemijn Visser stuurde een mail met 
de vraag of er in de krant misschien plaats is voor een kookrubriek. 
“Omdat ik veel van koken hou en vaak uit mijn omgeving de vraag 
krijg om recepten, ben ik voor mijn plezier een blog begonnen: www.
whatsthatsmell.nl. Schrijven en koken zijn voor mij een fijne afwisse-
ling op mijn drukke (maar ontzettend leuke) baan. En ik zou het ge-
weldig vinden om middels een bijdrage in de krant wellicht ook wat 
meer mensen te leren kennen.” Zo gezegd, zo geregeld: Koken met 
de Meerbode dankzij Willemijn! Op de blog van Willemijn staan ove-
rigens regelmatig nieuwe recepten. 

Hoofdgerecht, 8 kommen 
Bereiden: 15 minuten 
Koken: 2 uur

Ik ben dol op het sinterklaas-
feest. De liedjes, de gezellig-
heid, de tradities. Met z’n al-
len rondom een wasmand ca-
deautjes zitten, lachen om el-
kaars gedichten, potje thee bij 
de hand en een stukje roombo-
ter banketstaaf van de bakker in 
de pan. Héérlijk! Maar pakjes-
avond kan niet beginnen zon-
der een kom oer-Hollandse erw-
tensoep. Veel mensen zien er te-
genop dit zelf te maken maar als 
je eenmaal weet hoe, wil je niet 
anders meer. De instructies zijn 
doodeenvoudig, de ingrediën-
tenlijst kort, het enige wat deze 
soep van je vraagt is een beetje 
aandacht en geduld. Echt waar, 
iedereen kan het. Fijne 5 decem-
ber alvast!

Dit heb je nodig:
500 gram spliterwten
Een halve knolselderij
5 grote uien
1 flinke prei
1 grote winterpeen
1 aardappel
2 liter kraanwater
4 runderbouillonblokjes
200 gram spekreepjes
1 rookworst 
2 laurierblaadjes
Peper en zout naar smaak

Zo maak je het:
-  Zet een grote pan op het vuur 

en doe hier het water en de 
bouillonblokjes in.

-  Snipper de uien, snij de prei 

Oer-Hollandse erwtensoep

in ringen en de aardappel en 
winterpeen in blokjes.

-  Schil de halve knolselderij en 
snij in blokjes. 

-  Gooi alle groente samen met 
de spekreepjes, laurierblaad-
jes en spliterwten in de pan.

-  Laat de soep circa 2 uur op 
laag vuur koken. Regelmatig 
even kijken en roeren.

-  Bijna klaar? Proef op zout en 
peper en voeg desgewenst 
van beiden iets toe.

-  Snij vlak voor serveren de 
rookworst in plakjes en kook 
5 minuten mee met de soep.

-  Serveer in grote kommen, 
vergezeld door plakjes rog-
gebrood met katenspek of 
kaas, mmm!

Oh ja:
- Voor het optimale smaak-

resultaat: laat de pan soep 
1 nacht buiten staan, in de 
vrieskou.

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de 
tijd van het jaar. 

Sinterklaas surprisekienen
Uithoorn - Voor de 44ste keer wordt 
in Buurthuis Ponderosa het jaarlijkse 
Sinterklaas Surprisekienen georgani-
seerd. Dit jaar komende zaterdag 28 
november. Sint en Piet hebben weer 
vele kilometers afgelegd om een mooi 
prijzenpakket voor u samen te stellen 
en zij hebben ze allemaal feestelijk in-
gepakt. Heb je prijs: kies zelf een van 
de dozen, daarin zit een mooie prijs, 

maar wat deze prijs is, blijft een ver-
rassing tot het einde van de kienron-
de. De kosten zijn 1,- per blaadje. Het 
kienen begint om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom, maar komt u wel 
op tijd, want vol is vol! Gratis warme 
chocomel en speculaas staan voor u 
klaar! Buurthuis Ponderosa is geves-
tigd aan de Plesmanlaan 27.

Aanhanger met grond 
gekanteld Drechtdijk
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
raakte een trekker met aanhanger 
op de Drechtdijk in De Kwakel van 
de weg en belandde in de naast-
gelegen sloot. Door nog onbeken-
de oorzaak raakte de chauffeur met 
de rechterwielen in de berm en daar 
zakte de zwaarbeladen aanhanger 
zover weg dat deze omviel en deels 
in de sloot belandde. Op Facebook 
deed al snel het verhaal de ronde 
dat de chauffeur meer met zijn tele-
foon zat te spelen dan op de weg te 

letten maar of dat ook hier de oor-
zaak was is niet bekend. De politie 
die ter plaatse was zei hier verder 
geen onderzoek naar te willen doen, 
omdat het lastig zou zijn om dat te 
bewijzen. De aannemer heeft de la-
ding uit de aanhanger geschept, 
waarna het met een kraan is gelukt 
om het gevaarte weer op het asfalt 
te zetten. De schade viel mee en de 
chauffeur kon zijn reis naar de Bo-
terdijk vervolgen. Foto: Ton Kam-
minga

DUS!-tas voor vrijwilligers 
St. de Hoeksteen 50 jaar
Uithoorn - De Bibliopera ‘Het ge-
heim van de Hoeksteen’ was het 
daverende hoogtepunt van de vie-
ring van 50 jaar Hoeksteen. Het be-
gon met een wild idee in 2013 waar-
op Bob Berkemeier, Marleen Deroo 
en Hanneke Bruinsma een stichting 
vormden. Met als resultaat open 
huis tijdens de Open Monumen-
tendag, een jubileumboek en de Bi-
bliopera. Het werk van de stichting 
zit er bijna op. Wat er met het mar-
kante gebouw gaat gebeuren is nog 
niet bekend maar de wethouder van 
cultuur trekt hard aan het behoud 
van de Hoeksteen als culturele in-
stelling.
De afgelopen twee jaar heeft het 
drietal geweldig veel werk verzet. 
Marleen Deroo: “Het begon met 
plannen maken, maar dan moet je 
helpers vinden, heel veel sponsoren, 
specialisten die zorgen voor tech-
niek, een samensteller van het ju-
bileumboek, musici en zangers, en-
zovoort.” “Ja”, vult Bob Berkemei-
er aan: “Ieder die erbij kwam bracht 
weer nieuwe ideeën mee, prach-
tig maar het moet wel passen; en 
vooral betaalbaar zijn.” “Ik heb best 
wel eens slapeloze nachten ge-

had, hoor. Maar het was de moei-
te waard. Het was voor mij zelf ook 
een verdieping, een kennismaking 
met Rietveld, zijn levensverhaal en 
zijn werk,” aldus Deroo. 
 
Uniek
De Bibliopera is uniek: geheel ge-
schreven voor de Hoeksteen met 
prachtige teksten op bekende melo-
dieën, de oude Rietveld die door het 
gebouw dwaalt, het toneel op het 
water en zangers die komen aanva-
ren vanaf de Wieger Bruinlaan. Zo is 
het in Uithoorn nog nooit vertoond.
Twee tastbare herinneringen blijven. 
Het jubileumboek is bijna uitver-
kocht, maar binnenkort verschijnt 
de dvd van de opera, te verkrijgen 
via www.hoeksteen50jaar.nl. U kunt 
dus de gehele bibliopera terugkij-
ken. De dvd moet goed verkocht 
worden om het tekort weg te wer-
ken want het lukte net niet om alles 
financieel rond te krijgen.
DUS! (GroenLinks en D66) waar-
deert de inzet van het stichtings-
bestuur, ze verdienen het om in het 
zonnetje gezet te worden. Daarom 
is deze keer de DUS!-tas met loka-
le en fairtrade producten voor hen.

Huurcontract voor de 
kinderboerderij ondertekend
Uithoorn - Op donderdag 19 no-
vember was het zover! Om 08.30 
uur zat namens de gemeente, de 
heer Hans Bouma, wethouder Wo-
nen, Leefomgeving en Financiën en 
het bestuur van de Stichting Kinder-
boerderij De Olievaar, te weten Erik 
Wolbers, Klaas Wijbrandi en Willem 
Körnmann aan tafel om het huur-
contract van de kinderboerderij te 
ondertekenen.
Vanaf voorjaar 2014 hebben de par-
tijen verschillende gesprekken ge-
voerd en heeft het langer geduurd 
dan gedacht om tot de uiteindelijke 
overeenkomst te komen. Zo is ge-
werkt aan een intentieverklaring, is 
de initiatiefgroep overgegaan in een 
stichting en is een uitgebreid plan 
van aanpak opgesteld. Ook juridisch 

moest het een en ander worden uit-
gezocht en heeft het contract vele 
varianten gekend. Maar de intentie 
was voor beide partijen altijd duide-
lijk; we komen eruit! De handteke-
ningen staan onder een uniek docu-
ment, een historisch moment. Want 
voor het eerst is er een contract met 
een stichting die ontstaan is uit een 
burgerinitiatief. Stichting Kinder-
boerderij De Olievaar draait volledig 
op vrijwilligers en giften. Wij kunnen 
nu echt van start gaan! Maar om het 
tot een succes te maken hebben wij 
hulp van de inwoners nodig! U kunt 
ons helpen als vrijwilliger, donateur 
of sponsor. Kijk op onze site voor 
meer informatie http://olievaar.nl. 
Bij voorbaat dank voor uw belang-
stelling en medewerking!

Uithoorn - In de nacht van maan-
dag 23 op dinsdag 24 november 
is een auto te water geraakt naast 
de N201 ter hoogte van Amstel-
hoek. De politie was snel ter plaat-
se en heeft de twee inzittenden op 
het droge geholpen. Beiden wa-
ren goed aanspreekbaar en hebben 

Dames Legmeervogels 
missen te veel kansen
Uithoorn - De wedstrijd tegen Zee-
burg was een wedstrijd tussen twee 
teams die nog ongeslagen waren. 
Het zou dus een spannende wed-
strijd worden. Zeeburg speelt al een 
aantal jaar op dit niveau en zijn iets 
verder dan de Legmeervogels da-
mes, willen dit jaar dan ook kam-
pioen worden. Beide teams waren 
voor wat betreft het spel behoorlijk 
aan elkaar gewaagd. Snelle aanval-
len en goede verdediging,maar na-
tuurlijk ontstaan er altijd kansen 
voor de speelsters. De thuisploeg 
kon daar helaas niet veel van ma-
ken, de mooiste kansen werden ge-
mist en het duurde dan ook lange 
tijd voordat men kon scoren. Zee-
burg kon het doel wel vinden, hun 
snelle opbouw werd regelmatig af-
gerond en het verschil werd direct 

Hé, doe mee met het oer volk 
stoer volk in het Libellebos!
Uithoorn - Heb jij met je school-
klas onder leiding van Emilie Zand-
vliet van ‘Natuur is een Feest’ 
ook zo genoten van Het oer volk 
stoer volk programma in het Libel-
lebos en kun je er niet genoeg van 

krijgen? Of heeft jouw klas (nog) 
niet meegedaan en wil jij ook lek-
ker aan de slag met uitdagende op-
drachten in de natuur? Wil jij met 
bladeren en takken een mini-in-
dianendorp maken of met natuur-

lijke materialen een echte totem-
paal, jezelf camoufleren, leren slui-
pen en op jacht gaan met een zelf-
gemaakte katapult? Of brouw je 
liever je eigen brandnetelthee en 
een medicijn tegen brandnetel-

prikken? Maak jij een tekening 
van bloemenverf en aarde of ga je 
mee op zoek naar kriebelbeestjes 
voor de zieke kraai? Meld je dan nu 
aan! Voor wie? Voor stoere kinderen 
van 6 - 12 jaar, die het echte oer-
gevoel willen ervaren of er niet ge-
noeg van kunnen krijgen. Dit alles 
vindt plaats op maandag 30 novem-
ber van 15.30 tot 16.30 uur of dins-
dag 8 december van 15.30 tot 16.30 
uur. De start is bij het Trefpunt Ka-
belbaan speelplaats Libellebos (ver-
lengde Arthur van Schendellaan). 
De kosten: 5.- per keer. Meer in-
formatie en aanmelden bij Emilie 
Zandvliet, e-mail: amsteln@tiscali.
nl onder vermelding van December-
activiteit Libellebos, je naam, leef-
tijd, voorkeursdatum, telefoonnum-
mer en e-mailadres.

Auto te water geen letsel opgelopen. De twee in-
woners van België zijn door de me-
dewerkers van de ambulance ter 
plaatse onderzocht en bleken on-
gedeerd. De auto liep blik- en wa-
terschade op. De wagen is later uit 
de sloot getakeld. De twee inzitten-
den zijn voor verdere afhandeling 
en droge kleren meegenomen naar 
het politiebureau.

in het begin gemaakt. Bij de stand 
0-7 (!) na 18 minuten werd er pas 
voor het eerst gescoord door Leg-
meervogels. Niet dat het klassever-
schil zo groot was, maar de ballen 
wilden er gewoon niet in! Toen het 
doel eenmaal gevonden was viel er 
een last van de schouders en kwa-
men er meer doelpunten, wat een 
ruststand van 5-9 tot gevolg had.
De tweede helft lukte het aanvan-
kelijk wat beter om de kansen om 
te zetten in doelpunten, maar de te-
genpartij scoorde ook mee en het 
verschil werd niet kleiner. Maar 
ook nu bleef het spel goed en ble-
ven de dames van Legmeervogels 
er vol voor gaan. Toch werkte de 
grote achterstand niet echt mee en 
uiteindelijk ging het afmaken ook 
weer wat minder aan het eind van 
de wedstrijd. Zeeburg kon nog iets 
weglopen waardoor de eindstand 
12-18 was.
De uitslag was gezien het spelbeeld 
wel wat vertekend. Het spel was ze-
ker niet slecht, maar Legmeervogels 
moet wat beter met de kansen om-
gaan. 
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Inloopspreekuur 
Gemeentebelangen
Uithoorn - Het jaar 2015 is het eer-
ste jaar waarin gemeenten verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering 
van de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning. Hoewel 2015 als over-
gangsjaar wordt gezien, zullen er 
voor vele ouderen al veranderingen 
hebben plaatsgevonden. De fractie 
van Gemeentebelangen organiseert 
op dinsdag 1 december 2015 een 
inloopspreekuur voor iedereen die 
met de veranderingen in de zorg te 
maken heeft. Uitgangspunt van de-
ze middag is met ouderen en ande-
re betrokkenen te praten over wat er 

het afgelopen jaar is veranderd en 
wat dat voor u betekent. Een afvaar-
diging van de ouderenbonden uit 
Uithoorn en De Kwakel zullen deze 
middag ook aanwezig zijn. Door het 
gesprek met u aan te gaan horen zij 
graag wat er voor ouderen is veran-
derd in de zorg, hoe uw ervaringen 
met deze veranderingen zijn en wel-
ke zaken er voor u nog niet duidelijk 
zijn. De bijeenkomst is tussen 14.15-
16.15 uur in het restaurant van het 
Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan 
29 in Uithoorn. Aanmelden is niet 
nodig, u kunt gewoon binnen lopen.

Indrukwekkend requiem 
met Amicitia
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
konden we in de Burght in Uithoorn 
genieten van een schitterend con-
cert door het Oratoriumkoor Ami-
citia onder leiding van Toon de 
Graaf. Het koor werd begeleid door 
Het Promenade Orkest. Dat laatste 
bleek een goede keuze want koor 
en orkest wisselden elkaar goed af 
en vulden elkaar aan. Tussen beide 
partijen was er zowel voor als na de 
pauze een goede balans. De keu-
ze om te beginnen met de Ode on 
St. Cecilia’s day van G.F. Händel was 
een goede. In de ouverture hoorden 
we het statig koningsritme, gevolgd 
door een vrolijk menuet door voor-
namelijk strijkers. De toon was ge-
zet! Tijdens het recitatief waarin de 
natuur bezongen werd door de tenor 
Jean Léon Klostermann, klonk juist 
op dat moment een klap onweer met 
geruis van harde regen. Händel ge-
bruikte heel hoge tonen om het ont-
staan van het universum uit hemel-
se harmonie te verklanken. De so-
pranen hadden hier geen moeite 
mee en de hoge tonen werden dan 
ook spatzuiver getroffen. De aria die 
hierop volgde werd voorafgegaan 
door een mooie cellosolo, begeleid 
door het kistorgel bespeeld door de 
vaste repetitor Eric Jan Joosse.

Sopraan
De sopraan Leonie van Veen leek 
in het begin wat moeite te hebben 
met de hoogte, maar al snel vulde 
zij met haar stem makkelijk de ruim-
te. En toen klonk er trompetgeschal: 
Te wapen! De tenor zong strijdlustig 
en het koor herhaalde al even strijd-
lustig “Hoort, de vijand nadert”. De 
trom ondersteunde het strijdgevoel. 
De mars die hierop volgde klonk na 
al dit geweld wel heel liefelijk. Zou 
Händel heimelijk een beetje spijt ge-
had hebben van deze oorlogsklan-
ken? Of was het vast een opstapje 
naar de volgende aria waarin orgel 
en fluit mooi samenvlochten bij de 
zang van de sopraan. Bij de tenora-
ria die daarop volgde vielen de dui-
delijke dynamische verschillen op. 
In het slotstuk wilde bij de vlugge 
nootjes het orkest net even iets snel-
ler dan het koor, maar dat loste zich 
voor het eind weer goed op zodat 
het geheel mooi afgesloten werd. 

Na de pauze refereerde voorzitter 
Peter Lucas aan het feit dat Amici-

Diamanten bruiloft voor 
Cor en Jo Endhoven
De Kwakel - De jongere generatie 
moet het nog maar zien te halen in 
hun huwelijk, maar Cor en Jo End-
hoven-van de Vlugt hebben hun zo-
veelste mijlpaal in het huwelijksle-
ven al bereikt: 60 jaar met elkaar ge-
trouwd zijn! Diamant dus! Een heel 
eind en dan nog zo vief en levens-
lustig. Daar mag je dankbaar voor 
zijn. Cor en Jo vierden het in kleine 
kring met hun kinderen, hun echt-
genoten en de huisgenoten van Jo 
op de (kerkelijke) huwelijksdag af-
gelopen maandag in de ontvangst-
ruimte van Groepswonen Gloxinia 
in Aalsmeer. Daar verblijft Jo sinds 
haar man Cor de zorg voor haar niet 
meer alleen op zich kan nemen. Wat 
wil je ook op die leeftijd. Ter plaatse 
werd door het bruidspaar een heu-
se bruidstaart aangesneden, waar 
ook alle aanwezigen van mochten 
meesmullen. Cor werd geboren op 
12 februari 1929 in De Kwakel en Jo 
zag het levenslicht op 7 mei 1928 in 
het gebied wat ‘De Banken’ wordt 
genoemd, gelegen tussen Vrou-
wenakker en Kudelstaart, behoren-
de tot De Kwakel. Ze trouwden voor 
de wet in het gemeentehuis van Uit-
hoorn op 5 september 1955 en voor 
de RK Kerk op 23 november 1955. 

In hun huwelijk werden Cor en Jo 
verblijd met de komst en geboorte 
van een tweeling, Charles en Dia-
ne. Intussen zijn er drie kleinkinde-
ren. Het echtpaar heeft altijd in De 
Kwakel gewoond, eerst aan de Mgr. 
Noordmanlaan, later in het ‘zwar-
te dorp’ aan de Traverse. Omdat Jo 
meer zorg nodig had en Cor dat niet 
kon bolwerken, woonde Jo eerste 
een poosje in het Hoge Heem. La-
ter verhuisde zij naar Groepswonen 
Gloxinia in Aalsmeer. Cor heeft zijn 
woonadres nog altijd aan de Traver-
se. 

Zingen favoriete bezigheid
Cor en Jo kwamen elkaar in hun 
jonge jaren tegen op een toneel-
avond die toen nog bij Leenders 
werd georganiseerd. De vader van 
Cor was volgens Jo een voortreffe-
lijk toneelspeler, maar ook Cor zelf 
kon er wat van. Zingen was hun fa-
voriete bezigheid in hun leven. Sa-
men hebben ze lange tijd deel uit-
gemaakt van het RK Gemengd 
zangkoor St. Caecilia in De Kwakel. 
Jo vijftig jaar en Cor al 75 jaar (...) en 
hij zingt nog steeds! Cor en Jo heb-
ben hun leven lang hard gewerkt. 
Cor ruim veertig jaar bij bloem- en 

plantkwekerijen in De Kwakel en 
Jo in diverse functies bij modehuis 
Blok. Samen hebben ze voor hun 
kinderen gezorgd en zijn inmiddels 
zestig jaar verder in hun huwelijk. 
Achterom kijkend is het volgens Jo 
snel gegaan, maar als je eraan be-
gint lijkt het nog eindeloos ver weg. 
Het huwelijksfeest met familie en 
vrienden is zondag 22 november ge-
vierd. Eerst in de St. Johannes Ge-
boortekerk met een dienst en koor-
zang, daarna in Dorpshuis De Qua-
kel. Wethouder en loco-burgemees-
ter Ria Zijlstra verving burgemees-
ter Cornelis Mooij die niet aanwezig 
kon zijn en kwam het echtpaar per-
soonlijk feliciteren. Zij nam als ca-
deautje een fraai ingelijste penteke-
ning mee van (oud)Uithoorn aan de 
Amstel. Op het postadres van Cor 
zullen ongetwijfeld de gebruikelij-
ke felicitaties zijn binnengekomen 
van het Koningspaar en de Com-
missaris van de Koning in Noord-
Holland. De redactie van deze krant 
sluit zich graag aan bij deze geluk-
wensen en feliciteert het bruidspaar 
van harte met deze mijlpaal in hun 
leven. Mocht de gezondheid zo blij-
ven kunt u nog jaren van elkaar ge-
nieten. Wij duimen alvast voor u!

kregen. Het orkest zette sterk in, het 
koor fluisterde als het ware de eer-
ste woorden Requiem aeternam. De 
vraag om gebedsverhoring werd als 
het ware uitgeschreeuwd om daar-
na in het pianissimo verder te gaan. 
In het offertorium wisselden koor en 
bariton Peter-Paul van Beekum el-
kaar af. Hier had het koor hier en 
daar wat moeite met de zuiverheid, 
maar bij het daarop volgende Sanc-
tus klonk het weer als een klok. Het 
Pie Jesu werd door de sopraan bij 
de herhaling nog indringender ge-
zongen dan de eerste keer. Schitte-
rend! Bij de volgende gedeeltes van 
dit requiem bleef het koor heel dui-
delijk de aanwijzingen van de diri-
gent volgen. Bij het laatste deel “In 
paradisum” tingelde het orgel heel 
mooi en helder boven het koor uit 
tot de laatste tonen van het koor 
wegstierven. Deze uitvoering verge-
ten de koorleden nooit meer. En zij 
zijn vast niet de enigen!

tia vorige maand het Requiem van 
Fauré in de Madeleine in Parijs ge-
zongen heeft. Toen nog zoveel on-
bekommerde vrolijkheid, nu zoveel 
doden te betreuren. Na deze indruk-
wekkende woorden werd eerst de 
Cantique de Jean Racine gezongen. 

Harp
Tijdens het hele lied was de harp 
heel duidelijk te horen in een soort 
golvende beweging. Het koor zong 
heel beheerst, soms klonk er een 
duidelijk forte om daarna weer te-
rug te gaan naar piano. Het stuk 
eindigde heel mooi verstild. Daar-
na volgde het Requiem van Fauré 
dat door de gebeurtenissen in Parijs 
wel een heel aparte lading had ge-
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Luidluchtig hartenvrouw
Uithoorn - Kwam het door de aan-
staande storm dat het zo luidruch-
tig was op dinsdagmiddag 17 no-
vember of hadden de dames ge-
woon veel te vertellen? De 31 aan-
wezige paren hebben hun best ge-
daan. Dat pakt niet altijd goed uit. 
Soms valt het leed achteraf ook erg 
mee. De strijd werd in 6 rondes ge-
streden en de uitslag is als volgt. In 
de A op nummer 1 Geke en Margot, 
59,72%, ze stonden op degraderen 
maar sleepten zich weer omhoog 
naar de 5de plaats, het kan verke-
ren dames. Op de tweede plaats 
Elly van Nieuwkoop en Jessie Pie-
kaar op twee met 58,75% en de der-
de plaats combipaar An van Schaick 
en Alice Oostendorp met 58,33%. In 
de B lijn deden Bep Verleun en Hans 
Warmenhoven het het best met 
62,50% de top van vandaag, tweede 
plaats voor Lies de Bruin en Henny 

Jansen met 59,23% Voor Marja en 
Sandra viel de score mee, derde met 
58,93%.
De tussenstand na drie sessies is in 
de B: eerste plaats Tina Wagenaar 
en Bibeth Koch (58,00%), op de hie-
len gezeten door Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders 
(56,97%) en Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot (56,61%). In de A 
1 Ted Brand & Alice Oostendorp 
(57,22%) 2 Kitty van Beem & Janny 
Streng (54,31%) en 3 Trudy van den 
Assem & Refina van Meijgaarden 
(53,63%). Het gaat hier maar om 
de tussenstand. Volgende keer een 
misser en je duikt weer naar bene-
den of een top en je vliegt omhoog.
Wilt u ook kijken of u in de top van 
de A of B kunt komen? Neem con-
tact op met onze secretaresse San-
dra Raadschelders 0297569910 of 
hartenvrouw2015@gmail.com.

Er op of er onder bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Met nog één zitting te 
gaan wordt het voor de bovenste 
en onderste paren alles of niets! 
In de A- lijn consolideerden Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister zeer 
waarschijnlijk de eind zege door de-
ze voorlaatste avond met 59,38% 
tweede te worden. Renske & Kees 
Visser waren goed op dreef en ein-
delijk eens een ieder de baas met 
61,40% als eerste. Heleen & Mees 
van der Roest hadden het licht ge-
zien door met 58,42% keurig derde 
te worden. Of dit genoeg is om de 
B- lijn te kunnen ontlopen blijft ech-
ter de vraag. Ook André van Herel 
& Cora de Vroom hadden een aan-
sprekend resultaat nodig en met 
hun 54,53% als vierde lijkt dat wel 
binnen bereik gekomen. Joop van 
Delft & Frans Kaandorp bevestigden 
hun klasse door met 53,78% als vijf-
de door te komen, zij eindigen on-
veranderd hoog in het klassement. 
In de B- lijn zetten An & Jan van 
Schaick een reuze stap naar promo-
tie door met maar liefst 64,58% een 
ieder het nakijken te geven. Ma-
rijke & Ger van Praag bedwongen 
de commotie uit een ander vereni-
gingsverslag bekwaam en scoorden 
knap ook een zestiger van 60,76%. 
Froukje Kraaij & Rini Tromp volg-
den als derde met 55,56%, maar 
beide genoemde paren blijven wel 
in de middenmoot. Anders ligt het 
voor Cor Hendrix & Wim Röling en 
Sonja & Hans Selman die door hun 

55,21% en 52,08% als respectieve-
lijk vierde en vijfde de kans om te 
stijgen naar de top lijn volledig be-
houden. In de C- lijn trokken Mie-
neke Jongsma& Anneke Wijmans 
met de top score van de avond van 
67,50% aan het langste eind. Promo-
tie kan ze normaal gesproken niet 
meer ontgaan. Marianne & Huub 
Kamp werden tweede met 57,50% 
maar lijken totaal toch wat tekort te 
komen. Dat geldt ook voor de derde 
plaats met 53,33% voor Ria Verkerk 
& Anneke de Weerdt. Voor Wim Har-
ding was de vierde plek van 52,92% 
echter de derde avond op rij dat hij 
weer “voor de kramen langs kon”! 
De laatste plaats in deze lijn is zo 
inmiddels verlaten, wat een bijspij-
kercursus al niet teweeg kan bren-
gen. Adrie & Ko Bijlsma kwamen 
met 51,67% op vijf uit en dat resul-
taat doet ze de kans op promotie 
als vierde paar behouden. De ande-
re promovendi Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers en Tonny & Otto 
Sreegstra vielen zich geen buil aan 
deze avond en gaan vrijwel zeker 
een stapje hoger. Wilt u getuige zijn 
van deze ontknoping en alle volgen-
de kom dan bridgen bij de inmid-
dels 40 jarige Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond in Dans 
& Party centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Legmeervogels mogen 
niet gaan onderschatten
Uithoorn - Zondag 22 november 
was voor Legmeervogels een vrije 
dag. Er was geen inhaalwedstrijd en 
ook geen bekerverplichtingen. Leg-
meervogels zijn immers uitgescha-
keld door top-klasser AFC. Het was 
een eervolle 4-2 nederlaag waar 
achteraf misschien wel meer had in-
gezeten. Nu er geen bekerverplich-
tingen meer zijn dit seizoen kan 
Legmeervogels zich helemaal gaan 
richten op de competitie. 
Voor dat de winterstop in gaat staan 
er nog een 3-tal competitie op de 
rol; Zilvermeeuwen uit, FC Abcoude 
thuis en de FC Weesp uit. Drie ploe-
gen welke zich bevinden in het lin-
kerrijtje. Dit zijn dan juist de elftallen 
die nog even voor het ingaan van de 
winterstop een betere positie op de 
ranglijst willen veroveren. De eerste 
tegenstander van deze drie, is laag-
vlieger FC Weesp, op dit moment 
de hekkensluiter in de 2e kl. B. Er 
zijn er maar weinig die hadden ver-
wacht dat de FC Weesp op deze po-
sitie zou bivakkeren? Maar met het 
vertrek van spits Jesse van Huisste-
de heeft het elftal wel scorend ver-
mogen ingeleverd. Maar dit wil niet 
zeggen dat de FC Weesp er niet alles 
aan gelegen zal zijn om Legmeervo-
gels de eerste nederlaag van dit sei-
zoen toe te brengen. Het zal niet de 
eerste keer zijn dat de nummer laat-
ste juist tegen Legmeervogels be-
ter voor de dag komt als wordt ver-
wacht. Legmeervogels moet dit duel 
tegen de FC Weesp zeker niet gaan 
onderschatten anders kan het wel 
eens van een koude kermis thuis 
komen. Wil Legmeervogels dit sei-
zoen een gooi doen naar de koppo-
sitie dan zal er ook gewonnen moe-
ten worden tegen de op papier min-
dere tegenstanders.

Thuis
Na het duel tegen de FC Weesp 
staat een week later de thuiswed-
strijd tegen de FC Abcoude op het 
programma en dan de laatste wed-
strijd voor het ingaan van de win-
terstop is uit tegen Zilvermeeuwen. 
Drie wedstrijden tegen tegenstan-
ders die er vol voor zullen gaan. Wat 
hebben zij immers te verliezen? De 
FC Weesp,tegenstander voor aan-
staande zondag, wijkt bij afgelasting 
van het grasveld uit naar een kunst-
grasveld. De inhaalwedstrijd welke 
op het programma stond voor zon-
dag 22 november 2015, tussen ZS-
GOWMS en Zilvermeeuwen werd 
afgelast. Het programma voor de 
komende zondag 29 november:
FC Weesp - Legmeervogels 
SCH’44 - ZSGOWMS
NVC - Hoofddorp 
Zilvermeeuwen - Pancratius
VVA/Spartaan - DCG
Houten - Elinkwijk
Abcoude - Kampong
Alleen het duel van VVA/Spartaan 
begint om 14.30 uur alle overige du-
els beginnen om 14.00 uur 

Ranglijst
De ranglijst van de 2e klasse B is:
01. ZSGOWMS  9 – 22
02. Legmeervogels 10 – 22
03. SCH’44  10 – 20
04. Kampong  10-18
05. Elinkwijk  10 – 18
06. DCG  10 – 14
07. Houten  10 – 14
08. Pancratius  10 – 13
09. NVC  10 – 12
10. Hoofddorp  10 – 9
11. Abcoude  10 – 9
12. Zilvermeeuwen  9 – 7
13. VVA/Spartaan  10 – 7
14. FC Weesp  10 - 5

Klaverjassen Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag 27 november is 
het alweer de laatste vrijdag van 
de maand november en dit bete-
kent dan dat de maandelijkse kla-
verjasavond bij Legmeervogels weer 
op het punt van beginnen staat. De 
kantine is al omgebouwd tot het pa-
leis van Sinterklaas en dit kan voor 
de klaverjassers alleen maar sfeer 
verhogend werken. Wie wil er nu ei-
genlijk niet klaverjassen in het pa-
leis van Sinterklaas? Iedereen wil 
dit toch heel graag? Veel cadeautje 
en heel, heel veel pepernoten om je 
heen. De klaverjasavond op vrijdag 
27 november begint deze keer iets 
later dan anders en wel om 20.01 
uur. De vorige keer waren er ruim 42 
man/vrouw aanwezig. Gaan wij de-
ze keer het record verbeteren? Het 
is geen competitie klaverjassen. El-
ke speelavond staat op zichzelf. Ge-
lijk na de 4e ronde de prijs uitrei-

king. Tussen het kaarten door wor-
den er weer de overheerlijke hapjes 
van Keur Slager Bader, o a te vin-
den in het winkelcentrum Zijdel-
waard in Uithoorn, geserveerd. Ver-
der kunt u genieten van de peper-
noten en misschien wel stukjes cho-
colade letters?
Dan is het nog maar even en het 
oliebollenklaverjastoernooi staat 
ook weer op de rol. Dit is een toer-
nooi waar je als klaverjasser niet 
mag ontbreken. Nu als wordt er in 
diverse provincies over dit toernooi 
gesproken. Alleen men wist de da-
tum nog niet. Nu, de klaverjascom-
missie heeft dan eindelijk de datum 
vrij gegeven. Het in de provincies 
Noord-Holland, Zuid Holland en 
Utrecht over bekend oliebollenkla-
verjastoernooi wordt gehouden op 
zondag 27 december 2015 en be-
gint dan die middag om 13.59 uur.

Welk contract leverde nu 
de meeste punten op?
Uithoorn - Bij Bridgeclub ABC 
werd donderdagochtend de 4e ron-
de van de 2e zitting gespeeld in 
het Buurtnest. In de B lijn was ta-
fel 3 met de spellen 11 en 12 een 
leuke tafel voor de spelers. Bij spel 
11 was de vraag: Moet je 3 Sans of 
4 harten bieden, zit er wel of geen 
slem in? Is het goed kunnen hoofd-
rekenen hier handig bij om een juist 
besluit te nemen? Even meereke-
nen dan: 3 Sans +2 levert 460 pun-
ten op, 4 harten + 1 geeft 450 pun-
ten, maar haal je +2, dan heb je 480 
punten. Henny & Lucas die het in dit 
spel blijkbaar aandurfden 6 harten 
te spelen, gingen echter één down 
en hebben een minscore helaas. Bij 
spel 12 was het kiezen tussen een 
ruiten of harten contract en wel of 
geen slem? Ook hier even rekenen: 
Zes harten gaat down, jammer Ton-
ny & Jany, 4 harten +1 (650 punten) 
zit er in, maar ook een 6 ruiten con-
tract! Twee paren boden wel ruiten, 
maar Nel & Jos bleven jammer ge-
noeg steken op 4 ruiten en maak-
ten +2 (170 punten). Corry & Net-
tie maakten 5 ruiten +1 (620 pun-
ten) en dan levert een 4 harten con-
tract +1 toch weer meer punten op. 

A lijn
In de A-lijn werd bij spel 15 door vijf 
paren 4 schoppen + 3 gehaald. Was 
er dan niemand die een slem aan-
durfde? Ada & Roelie hebben wel 
een slem-poging gedaan maar durf-
den blijkbaar niet verder te gaan, zij 
haalden 5 schoppen +1. De verde-
ling en het puntenaantal was daar 
waarschijnlijk de oorzaak van. Als 
eerste in de A-lijn eindigden Ci-
ny & Hetty weer met 64,17%. Els & 
Alice en Miep & Madelon finishten 
met 56,25% op respectievelijk de 2e 
en 3e plaats. Addie en Jeannet wer-
den 4e met 53,75% en Ria & John 
5e met 52,92%. Op de 1e plaats In 
de B-lijn kwamen Arna & Gerda 
met 57,92%, snel gevolgd door Bert 
& Wim met 57,50%. Corrie & Lenie 
werden 3e met 55,83%, Henny & Lu-
cas 4e met 55,00% en Riet & Wim 
5e met 52,92%. Ciny & Hetty blijven 
hoog scoren en staan nog steeds op 
de 1e plaats in de competitierang-
lijst met een ruime voorsprong. Kun-
nen we daar nog iets aan doen A-
lijn bridgers? Ook meespelen met 
De Amstelbridgeclub? Voor infor-
matie kunt u bellen naar onze se-
cretaris telefoon 0297-564729

De koploper lijdt verlies
Regio - Het was al weer drie gele-
den dat de teams onderling speel-
den en dus weer tijd voor een (bijna) 
volledige bekerronde. Geen divisies 
maar lekker alles bij elkaar en laten 
zien wat je kunt. 
Dat laatste deed the Peanutbar te-
gen de Springbok 1. De Springbok 
had in de beker tot nu toe slechts 
een partij in hoeven te leveren, op 
papier dus een flinke uitdaging voor 
the Peanutbar. In de praktijk was 
dat echter helemaal anders. Hans 
Bak (de Springbok) kreeg nog een 
kans op een gelijkspel (liet die lig-
gen) maar dat was de enige van de 
Springbokken die nog in de buurt 
van een punt kwam. Met liefst 0-9 
ging de wedstrijd naar the Peanut-
bar! Een mooi uitzege. Bij Bar Adel-
hof 1 tegen de Merel/Heerenlux 2 
speelden Richard Schreurs en Piet 
Best een spannende pot. Richard 
maakte de partij in de 30e beurt 
uit maar Piet had de nabeurt. Piet 
maakte er in de nabeurt 5 maar voor 
een gelijkspel hadden dat er 6 moe-
ten zijn en dat is jammer. De ande-
re drie partijen waren overtuigend 
voor de Merels, 2-7. ASM 1 ontving 
team 2 van Bar Adelhof. Die bleken 
deze keer een maatje te groot voor 
ASM 1. Henny Versluis (ASM) won 
wel van Henk de Vries (Bar Adel-
hof) maar voor het inzamelen van 
punten was dit het enige wapenfeit 
van ASM, 2-7. De Kuiper/Stee Inn 
liet zien dat zij ook zonder Kees de 
Zwart in staat zijn om wedstrijden te 
winnen. In de thuiswedstrijd tegen 
CenS moest alleen Pieter Coenen 
(de Kuiper/Stee Inn) zijn punten bij 
Sander Pater (CenS) inleveren maar 
Nico Koster, Toine Doeze en Marcel 
Kuiper wisten wel te winnen, 7-2. 
De Merel/Heerenlux 1 red-
de het thuis niet tegen de Krom-
me Mijdrecht 2. Er werden meer 
dan voldoende caramboles ge-
haald om het extra punt te verdie-
nen maar in drie van de vier par-
tijen was de Kromme Mijdrecht 2 

toch te sterk. Goed om te zien dat 
de dames ook tonen dat zij het bil-
jartspel prima beheersen! Laura van 
de Graaf (Kromme Mijdrecht) legde 
deze week de hoogste serie, 11 ca-
ramboles (37,93%), op tafel. De Me-
rel/Heerenlux 3 deed het tegen de 
Kromme Mijdrecht 3 een stuk be-
ter. Allen Eric van de Bosch (Krom-
me Mijdrecht) was in staat 2 punten 
binnen te slepen.
Wim Berkelaar, Caty Jansen en Cor 
van Wijk (de Merel) trokken de an-
dere drie partijen en het extra punt 
naar zich toe, 7-2. Stieva/Aalsmeer 
riep de zegenreek van de Spring-
bok 2 een halt toe. Jack Baak (de 
Springbok) was de enige speler die 
overeind wist te blijven en 2 punten 
in de biljarttas kon stoppen, de an-
dere 7 waren voor Stieva/Aalsmeer. 
Bar Adelhof 3 doet zowel in de com-
petitie als in de beker goed boven-
in mee. Ook deze week tegen ASM 
2 was het weer raak.
Ondanks een flink verzet van Jim 
van Zwieten (ASM), hij won zijn 
partij in 21 beurten en kwam slecht 
1 carambole te kort voor de hoogste 
serie van deze week, was het toch 
Bar Adelhof dat over de wedstrijd 
aan het langste eind trok. Eindstand 
6-3. De Biljartmakers mocht tegen 
DIO aantreden. Hier was het een 
wisselende wedstrijd, om-en-om 
de winst in de partijen. Koos Zwer-
ver (DIO) deed wel heel erg zijn best 
om het extra punt voor DIO binnen 
te slepen. In slechts 17 beurten leg-
de hij zijn 38 caramboles op tafel en 
won daarmee niet alleen zijn partij 
maar dat was meteen ook de kort-
ste partij van de week en een flinke 
bijdrage bij het binnenhalen van het 
extra punt. Dat ging dan ook naar 
DIO en daarmee, met 4-5, de winst 
in de wedstrijd.
De laatste wedstrijd, Lutis/de 
Springbok tegen de Kromme 
Mijdrecht 1, kon wegens omstan-
digheden niet doorgaan en wordt 
op een later moment ingehaald.

Meester Ruud 
slaagt voor 
4e dan Judo
Uithoorn - Op zondag 22 novem-
ber  is Meester Ruud van Judo Ryu 
Kensui geslaagd voor 4e dan ju-
do. Na een intensieve voorberei-
ding moest Ruud in Goirle diver-
se technieken demonstreren. Maar 
het was het waard want hij slaag-
de met goede cijfers en prachti-
ge commentaren van zowel exa-
minatoren als medekandidaten. 
Een mooie prestatie voor Ruud van 
Judo Ryu Kensui. Wilt u meer we-
ten over Judo? Kijk dan eens op 
www.judoryukensui.nl voor infor-
matie over onze leuke judoschool. 
Op de foto staat meester Ruud met 
zijn leraar Mas Blonk (8e dan). 

Lorena Wiebes crost goed 
in Hilversum
Uithoorn - Zaterdag 21 novem-
ber stonden weer een heel aan-
tal UWTC leden aan start bij de cy-
clocross wedstrijd in Hilversum. 
In de bossen bij Anna’s Hoeve lag 
weer een mooi parcours met klim-
metjes, afdalingen, mooie bospa-
den en modderstroken. Lorena Wie-
bes werd 8e bij de dames, hiermee 
was ze 4e bij de junior vrouwen. Bij 
de amateurs/sportklasse werd Bas 
de Bruin 10e, Luuk van Vliet 26e 
en Dennis Moolhuijsen kreeg een 
dnf. Ook een mooie 10e plaats voor 
Menno van Capel bij de junioren. 
En bij de elite/beloften werd Tommy 
Oude Elferink 21e.

Clubcross
Uitslag clubcross bij UWTC op 22 
november: 40-: 1 Roberto Blom, 2 
Robin Leijgraaf, 3 Michael v Meer-
land, 4 Lars Wiebes. 40+; 1 Frans 
v Heeteren, 2 Maarten de Jong, 3 
Harry v Pierre, 4 Cock Fangmann, 5 
Peter Wiebes, 6 Piet Rewijk, 7 Joop 
Winter, 8 Leen Blom, 9 Timo Winter, 
dnf Jan v Zon. Jeugd 8-10 jr: Bo Ver-
steeg, 2 Jasmijn Wiegmans. Jeugd 
11-14 jr: 1 Flip v Walraven, 2 Jesse v 
Hattum, 3 Jesse Versteeg, 4 Raoul v 
Zijl, 5 Joost Burgers 

ACC de Weeren
Zondag 22 november was het ACC 
circus beland bij ARC Ulysses in 
Amsterdam-Noord. Bij de jeugd wa-
ren de meeste stukken nog redelijk 
te berijden, maar nadat de hele gro-
te groep 40+ van start was gegaan 
kwam er meer en meer modder op 
het parcours. Een aantal jeugdleden 
van UWTC doen trouw mee aan de 
ACC en kunnen zo de technieken 
die ze leren bij de training goed in 
praktijk brengen. Mike Derogee was 
dit maal de sterkste en werd twee-
de bij de jeugd A. Duuk vd Haagen, 
op zijn opvallende gele fiets, streed 
voor wat hij waard was en eindigde 
net buiten het podium op de vier-
de plaats. Mike en Duuk trainen al 
een hele tijd bij UWTC, maar komen 
nu nog uit voor de Bataaf. In 2016 
zullen zij het oranje verruilen voor 
UWTC groen. Teun Wahlen werd 
13e en Sen Haasbroek 16e.
Ook bij de jeugd B wordt de groep 
deelnemers iedere week iets groter, 
ditmaal 22 renners. Sven Busker-

molen en Danny Plasmeijer zijn hier 
meestal goed aan elkaar gewaagd. 
Danny, al aardig gewent aan zijn 
nieuwe fiets, reed naar een mooie 
5e plaats en Sven zat hier vlak ach-
ter en werd 8e. 

Veertig plus
Bij de 40+ reden Sjon vd Berg en 
Peter van Capel beide in de punten. 
Wekelijks staan in deze wedstrijd-
klasse een 70-80 renners aan de 
start. Peter is de man van de lange 
adem, want Sjon reed bijna de he-
le wedstrijd voor Peter maar moest 
aan het eind toch toelaten dat Peter 
hem voorbij kwam. Peter werd 23e 
en Sjon 27e. 
Ook bij de 40- staan de laatste wed-
strijden steeds minimaal 60 renners 
aan de start. UWTC-er Bart de Veer, 
leider in het tussenklassement, was 
vandaag erg goed weg en wist als 
eerste renner het veld in te gaan. Hij 
werd echter al snel voorbij gestoken 
door een ontketende Jasper Ocke-
loen uit Arnhem, die uitkomt voor 
het Parkhotel Valkenburg Cycling 
Team . Profrenner Dylan Groenewe-
gen, weer in training na zijn bles-
sure, kon lang met Bart opfietsen. 
Dylan rijdt nu nog voor Team Room-
pot maar komt in 2016 uit voor de 
Lotto/Jumbo ploeg. Uiteindelijk was 
Dylan op de weggedeeltes toch te 
snel voor Bart en moest Bart hem 
laten gaan. Maar Bart kon met zijn 
derde plaats tevreden op het podi-
um plaatsnemen naast deze twee 
sterke renners. Tommy had zijn dag 
niet helemaal en was absoluut niet 
tevreden over zijn wedstrijd. En ook 
Menno van Capel reed vandaag ver-
der naar achteren dan de voorgaan-
de wedstrijden. Misschien hadden 
beide renners de wedstrijd van Hil-
versum nog in de benen zitten. Tom-
my werd 12e en Menno 15e.
Bij de nieuwelingen/dames ston-
den 30 renners aan de start. En in 
de zware modderstukken hadden zij 
het zwaar. Stijn Ruijter reed naar de 
11e plaats en Ian vd Berg werd 25e. 
Volgende week is de ACC op een 
parcours bij de Ouderkerker plas. 
Voor publiek een hele leuke wed-
strijd om te zien. De jeugd start om 
10.00 uur, de 40+ op 11.00 uur en 
de 40- en dames/nieuwelingen om 
12.00 uur.

LMV C1 tegen de Wijdbroeken
Uithoorn - Omdat er geen com-
petittiewedstrijd op het programma 
stond, had elftalleider Wouter een 
oefenwedstrijd in en tegen RKAV 
Volendam geregeld. In de schaduw 
van het stadion van de plaatselij-
ke FC, in het dorp bekend van de 
palingsound en de klederdracht, 
mocht LMV aantreden tegen de 
C2. Waar de laatste wedstrijden ti-
mide werd begonnen, liet LMV nu 
iets heel anders zien.
Opbouwend vanuit de verdedi-
ging, snel het middenveld overste-
ken en de spitsen aanspelen, maar 
vooral de bal het werk laten doen. 
Het leek wel voetbal uit een cur-
susboek, zo mooi om naar te kijken 
!  Drie kansen werden niet benut, 
de eerste aanval van de tegenpar-
tij was helaas meteen raak. Al gauw 

ging LMV op zoek naar de gelijk-
maker, uit een dieptepass liep Mi-
ka zijn verdediger eruit en plaats-
te de bal keurig in de rechterbe-
nedenhoek voor de verdiende ge-
lijkmaker. Na rust had RKAV zijn 
sterkste fase, die ook resulteerde 
in 2 doelpunten. De strijd leek ge-
streden, echter LMV voelde er niets 
voor om met lege handen te vertrek-
ken uit het vissersdorp. Er werd een 
schepje bovenop gedaan en RKAV 
werd op eigen helft vastgezet. Na 
enkele gemiste kansen, wist Ben-
jamin door te breken en omspeel-
de de keeper voor de Anschluss-
tor. Vlak voor tijd was Jordan attent 
bij een door een verdediger gemis-
te bal en schoof de bal keurig ge-
timed onder de keeper door voor de 
3-3 eindstand.
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Echtparen op kop bij BVK
Uithoorn - De overwinning in de 3 
lijnen waarin de BVK parencompeti-
tie is verdeeld werd op de 2e speel-
avond van de 2e cyclus opgeëist 
door 3 echtparen en in de A en de B 
lijn werd ook de 2e plaats door echt-
paren ingenomen. Het is een gege-
ven waar je verder niets mee kunt, 
maar je moet ergens mee starten. 
In de A lijn werden Kitty en Huub 
van Beem vorige week 2e met een 
score van 61,11% en met exact de-
zelfde score werden zij deze avond 
1e. Geke en Jaap Ludwig waren vo-
rige week 1e en nu 2e met 57,57% 
en de 3e plaats was net als vorige 
week voor An van der Poel, dit keer 
met invalster Janny Streng . Hun 
score bedroeg 55,21%. Onderin vin-
den we ook een aantal echtparen 
en daarvan spanden Matty en Kees 
Overwater de (negatieve) kroon. Dat 
leverde hen dus de 15e en darmee 
laatste plaats op. In de B lijn de top-
score van de avond en die was voor 
Corrie en Ruud van der Peet. 67,22% 
was hun score en dat was aanzien-
lijk meer dan de toch ook niet ver-
keerde 58,82% van Emmy en Gerard 
van Beek. Rie Bezuijen en Gerbrand 

van Nigtevegt blijven verbazen met 
opnieuw een top 3 notering. Deze 
week 3e met 57,92%. Greet de Jong 
en Jan van der Knaap hebben dit 
seizoen als combipaar wel eens be-
ter gescoord dan deze keer, want zij 
eindigden op de 15e plaats en daar 
stond verder niemand meer onder. 

Na de geweldige uithaal van vori-
ge week gingen Tiny en Han Mann 
gewoon door op de toen ingeslagen 
weg en zij werden in de C lijn op-
nieuw 1e, nu met een ‘bescheiden’ 
61,46%. Voor Hans Elias was het 
weer eens de hoogste tijd om op ta-
fel te mogen klimmen om een aan-
sprekend resultaat te vieren en dat 
mocht deze keer. De ‘klik’ met part-
ner Ben Terra lijkt er inmiddels te 
zijn en dat werd onderstreept met 
hun 2e plaats met 60,94%. Piet van 
der Poel wilde niet teveel onderdoen 
voor wederhelft An in de A lijn en 
dus werd hij met partner Gerard de 
Kuijer ook 3e en wel met 56,88%.  
Volgende week de 3e speelavond 
en dan zal er wel al wat tekening in 
de strijd voor promotie en tegen de-
gradatie komen. 

Bieden een ingewikkelde 
klus bij het bridgen!
Uithoorn - Dinsdagmiddag werd de 
eerste ronde van de tweede compe-
titiezitting gespeeld bij bridgeclub 
Sans Rancune in de Schutse. 
Er zaten leuke spellen bij met mo-
gelijke slemcontracten. Maar ja als 
de partner, van een sterk geboden 
2 schoppen, met 13 punten slechts 
antwoordt met een 3 Sans, wordt 
daarop gepast! Zo misten Wies & 
Hetty met 32 punten samen de slem! 
Gelukkig was dit meer gebeurd bij 
dit spel. Bij spel 2 in de A-lijn werd 
slechts één keer 6 schoppen gebo-
den en gemaakt door Theo & Her-
man. De andere paren behaalden 
wel 4 schoppen +2, dus klein slem 
zat hier duidelijk in. Pech voor de te-
genstanders van Theo & Herman. 
Een interessante bieding bij spel 
12 leverde een leuke top op. Bij vier 
paren werd er rondgepast, één paar 
wist er nog een 2 schoppen contract 
uit te halen, maar één paar pres-
teerde het in dit spel 2 schoppen + 
2 te maken! Goed bieden is dus heel 
belangrijk. Paren die in een 2 ruiten 
contract of 3 harten contract blij-
ven hangen, terwijl er ruim 3 Sans in 
zit, halen een 0 score, eeuwig zon-

de toch? Zelfs wanneer je 26 pun-
ten (spel 24 in de B-lijn) in je han-
den krijgt, kun je beter met 2 klave-
ren openen, dan gelijk 3 Sans te bie-
den, wie weet heeft je partner nog 
wat voor je mee en zit er een slem 
in! Trust your partner bridgers! 

De uitslag:
A-lijn
1. Frank & Lijnie 69.17 %
2. Greet & Theo 57.08 %
3. Jo & Nel 55.83 %
4. To & Ellie 53.33 % 
5 Herman & Theo 52.92%

B-lijn 
1. Thea & Ria 67.50 %
2. Lia & Fred 62.08 %
3. Grace & Greet 57.08 %
4. Anneke & Ina 56.25 %
5. Rie & Wim 54.17 %
6. Truus & Henny 54.17 %

Verrassend zijn het paar Jo en Nel, 
een beetje nerveus gestart in de A-
lijn, zijn ze derde geworden!
Informatie over deze club kunt u 
krijgen bij Lijnie, telefoon 0297-
561126

Clinic voor E-jeugd Legmeervogels handbal
Uithoorn - Op woensdag 2 decem-
ber houdt Legmeervogels handbal 

voor alle spelers van de e-jeugd een 
clinic over de nieuwe handbalregels.

KDO trekt aan het langste eind
De Kwakel - Zondag was het zo-
ver, volgens de statistieken een 
van de meest spannende wedstrij-
den dit seizoen. RKDES- KDO. Vo-
rig seizoen werden de punten bei-
de wedstrijden gedeeld. Opdracht 
voor de wedstrijd van zondag was 
een sterke dekking neerzetten. In 
een goed gevulde Proosdijhal kon 
de wedstrijd beginnen. RKDES wist 
snel de leiding te nemen deze wed-
strijd. KDO kon de voorsprong be-
perken tot enkele punten en bleef 
terug vechten. Op deze manier ging 
de eerste helft met ups en downs. 
KDO wist een aantal keer goed te-
rug te komen, maar RKDES wist een 
voorsprong te houden. Vlak voor 
rust was daar gelukkig de aanslui-
tingstreffer. Met een stand van 10-9 
werd er gerust. Een stand waarmee 
de wedstrijd nog alle kanten op kan.

Strijdlust
Strijdlustig kwamen de dames de 
kleedkamer uit, na de aansluitings-
treffer in de eerste helft wilde KDO 
deze lijn doorzetten. RKDES liet dit 
echter niet gebeuren, en bleef aan 
de leiding. Naar mate de wedstrijd 
vorderde volgden overtredingen el-
kaar op, de man in het geel liet veel 
toe. KDO liet zich hier niet door lij-
den en had slechts een doel voor 
ogen, de punten. Er werd gevochten 

voor ieder doelpunt KDO wist ervoor 
te zorgen dat RKDES de voorsprong 
niet veel kon vergroten. 
Enkele minuten voor het einde van 
de wedstrijd was het dan eindelijk 
zover, KDO kwam op gelijke hoogte 
bij een stand van 16-16. De verdedi-
ging dicht houden was nu de groot-
ste uitdaging. Door een nare bles-
sure aan de kant van RKDES heeft 
het spel even stil gelegen in de laat-
ste minuut. Met nog 29 seconden 
op de klok en nog steeds een stand 
van 16-16 werd het spel hervat. Het 
was “de dood of de gladiolen”. KDO 
ging de aanval in met de weten-
schap dat er gewacht moest wor-
den op een 100% kans. Dit verhoog-
de de druk fl ink bij de dames uit de 
Kwakel, er werd afgewacht wie het 
zou durven. Wie zou de aanval af-
ronden. Kim Voorn verloste alle aan-
wezigen van de spanning, met een 
onverwacht en hard schot kwam 
KDO voor het eerst in de wedstrijd 
op voorsprong 16-17. Wat een ont-
lading! RKDES deed vanaf eigen 
helft nog een poging tot de gelijk-
maker maar deze ging ver over. De 
een noemt het Duits, een ander zal 
zeggen dat KDO zichzelf heeft be-
loond voor het harde werken. Feit 
is dat ploeg uit de Kwakel na deze 
wedstrijd naar een 4e plaats klimt in 
de 2e klasse. 

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel -Vrijdag 11 december 
2015 wordt er voor de derde keer 
een voetbalquiz georganiseerd in de 
kantine van KDO. Onder leiding van 
de enthousiaste quizmasters Theo 
en Hein Leliveld zal er deze avond 
worden bepaald wie zich de groot-
ste voetbalkenners uit de regio mo-
gen gaan noemen! Voor 5,- per kop-
pel kun je samen met je beste voet-
balvriend (-in) vrijdag de 11e van-
af 20:30 uur meestrijden om deze 
felbegeerde titel en kans maken op 
de leuke prijzen. Er zullen acht ron-
des gespeeld gaan worden, waar-
bij de focus zal liggen op nationale 
en internationaal gerelateerde voet-
balvragen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar alles kan aan bod 
komen tijdens deze spraakmaken-
de avond. Van spelregelvragen, het 
raden van clublogo’s tot en met de 
WK-historie van het Nederlands elf-
tal. Om zeker te zijn van je deelna-
me op deze avond, kun je je hiervoor 
per direct als tweetal aanmelden via 
de website van KDO. Door te klik-

ken op de grote banner die centraal 
op de homepage staat, kun je je 
eenvoudig verzekeren van een plek-
je als koppel in de kantine.
Op de avond zelf is het ook mogelijk 
om je aan te melden. Het inschrijf-
geld zal vrijdag 11 december ter 
plekke betaald dienen te worden.
Wacht dus niet langer, schrijf je 
snel in en zorg ervoor dat je goed 
voorbereid in de kantine komt deze 
avond. Wij zijn ervan overtuigd, het 
gaat een fantastische avond wor-
den!

Wanneer?
Vrijdagavond 11 december 2015
Waar?
In de kantine van KDO (Vuurlijn 51, 
1424 NN De Kwakel)
Hoe laat?
Inloop vanaf 20.00 uur, de quiz be-
gint om 20.30 uur. 
Kosten?
Slechts 5 euro per koppel.
Opgeven?
Via www.kdo.nl.

An & Bert Pronk zijn weer 
helemaal terug
Uithoorn - Met de topscore van de 
avond (67,67%) lieten An & Bert voor 
de tweede maal zien dat ze het nog 
niet verleerd zijn. Maandag 23 no-
vember wonnen ze ook de twee-
de zitting in de C-lijn van de derde 
parencompetitie bij de BVU. Tineke 
de Roij & Rob Fasten werden twee-
de met 58,58% en Ellen Hengeveld 
& Yvonne Splinter eindigden nipt 
voor Ludy Bonhof & Anneke Bus-
kermolen op plaats 3. In de totaal-
stand is de volgorde van deze paren 
omgekeerd, achter onze Pronkstuk-
ken natuurlijk. Tineke & Rob staan 
in de B-lijn genoteerd. Hier wonnen 

Tini Lotgerink & Marja Baris met 
een prachtig percentage van 66,3%. 
Wim Baars & Marcel Dekker werden 
alweer tweede met 64,67% en Cees 
Harte & Jos van Leeuwen derde met 
59,24%. Wim & Marcel staan nu 1, 
Tini & Marja 2 en Cees & Jos 3.
In de A-lijn stelden Hans Wagen-
voort & Nico van der Meer orde 
op zaken met 62,5%. Greet & Henk 
Stolwijk werden nu tweede met 
56,25% en Marineke Lang & Martin 
Kok derde met 54,69%. Hans & Ni-
co staan nu 1, Greet & Henk 2, maar 
plaats 3 wordt ingenomen door Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems.

Kwaliteit van leven vooruit-
gegaan dankzij shiatsu
Regio - Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het spuug-
zat. Denise van der Zee besloot een 
behandeling te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: shiatsu mas-
sagetherapie. Nu voelt ze zich niet 
alleen fi tter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en menstru-
atieklachten.
Als een ander het haar zou vertel-
len, zou ze het niet kunnen geloven. 
Maar Denise van der Zee (45) heeft 
het zelf ervaren en nu zweert ze bij 
shiatsutherapie. “Ik las er voor het 
eerst over in een artikel in de krant”, 
vertelt ze. “Ik vond het een interes-
sant stuk en heb het uitgeknipt. Wat 
me vooral aansprak, was dat het een 
zachte behandeling is. Een soort 
massage, maar zonder gekraak of 
getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap in 
Aalsmeer was meteen een schot in 
de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen de 
plekken waar ik pijn had. Een aan-
gename warmte is dat, die net wat 
dieper gaat dan die van een kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al na 
twee behandelingen van vermoeid-
heid af. Nog verbazingwekkender: 
de therapie hielp na enkele maan-
den ook tegen kwaaltjes waar ze 

niet voor kwam. “Ik heb af en toe 
erge hooikoorts. Dat zag ik als iets 
waar ik nu eenmaal mee moest le-
ven. Zo ook mijn heftige menstrua-
tieklachten. Petra zei, toen het toe-
vallig ter sprake kwam: ‘Daar kan ik 
iets aan doen’. Hoe ze het gedaan 
heeft weet ik niet, maar ik heb nu 
van allebei veel minder last. Het is 
nu draaglijk.”
Shiatsu is een oosterse behandel-
wijze. Een klacht – zoals pijn of ver-
moeidheid - betekent in deze leer, 
dat er een blokkade zit in de ener-
giebanen (‘meridianen’) in het li-
chaam. Die blokkade (zeg maar: de 
oorzaak) zit niet altijd op de plek 
waar iemand de klacht ervaart. 
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat 
kan ontstaan door een klap op je 
hoofd. Maar ook omdat je je schou-
ders te veel aanspant. Of je boven-
benen. De shiatsutherapeut spoort 
de blokkades op en laat de lichaam-
senergie weer stromen, zodat de 
klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens de 
behandeling. Al snap ik er soms niet 
veel van, het is voor mij bewezen dat 
het werkt. Vanwege mijn menstrua-
tieproblemen was ik twee weken 
per maand niet mezelf. De  huis-
arts zei doodleuk dat er niets aan te 
doen was. Wel dus. De kwaliteit van 
mijn leven is er een stuk op vooruit-
gegaan.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? San-
baopraktijk.nl.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Op 15 september 2015 organi-
seerde de Gemeente Uithoorn 
een informatieavond betreffende 
het nieuwe bouwproject ‘De Riet-
kraag’. Even google-en leverde 
een jubelende ontwikkelaar op: 
www.Bosch-Slabbers.nl de Kwa-
kel 13-10-2014 “Aanbesteding De 
Kuil (Uithoorn) gewonnen! “
Hierna verscheen in de editie van 
14 oktober 2015 van de Nieuwe 
Meerbode namens KDO de pu-
blicatie over het overleg wat de 
gemeente al had gehad met het 
bestuur van sportvereniging KDO 
sinds juni 2014!! ( het volledige 
artikel in de digitale Meerbode 
Uithoorn.) En nu zijn, al het over-
leg en zelfs een voorstel tot per-
ceelruil ten spijt, de plannen ge-
bleven zoals ze waren en de wo-
ningen al in de verkoop gedaan! 
 Ondanks alle argumenten , zo-
als onder andere het wekelijks 
bereiken van het sportcomplex 
door honderden lopende (voor-
al schoolkinderen) en fi etsende 
gebruikers en bezoekers via de 

enige veilige route (tot nu toe), 
de Fresialaan – welke zo smal is 
dat niet eens voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig is voor de 
bewoners ervan- , zal deze route 
in de toekomst dagelijks worden 
doorkruist door minstens 100 ex-
tra motorvoertuigen. Ook dit feit 
wordt dus door de gemeente ge-
negeerd. 
En dan zo’n uitnodiging: Praat u 
met ons mee? Aan de Gemeen-
te Uithoorn een vraag: Rouwt 
u straks met ons mee? Maakt 
u zich ook zorgen over dit be-
leid van de Gemeente Uithoorn, 
dan bent u op 10 december van 
19.30u tot 21.30u in de raadzaal 
van de gemeente Uithoorn in de 
gelegenheid uw mening te laten 
horen of mee te luisteren. Meld u 
dan nu aan (maar vóór 4 decem-
ber) door een mail te sturen naar: 
Gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. be-
wonersbijeenkomst 10/12/2015 
Tot 10 december.

W. Wahlen, De Kwakel 

Praat u met ons mee? (2)

Deze uitnodiging stond in de 
editie van 11 november in de-
ze krant, evenals op de websi-
te van de Gemeente Uithoorn. 
De Gemeente Uithoorn nodigt u 
van harte uit om mee te praten en 
mee te denken over 3 onderwer-
pen: veiligheid, leefbaarheid en 
het sociaal domein. Heel merk-
waardig, zo’n uitnodiging, zeker 
als het gaat om leefbaarheid en 
veiligheid, zo blijkt uit het volgen-
de. Onlangs publiceerde de Ge-
meente Uithoorn een mededeling 
van de volgende strekking:

Het stukje N196 tussen de Prin-
ses Irenebrug en de Thamer-
laan wordt afgesloten voor land-
bouwvoertuigen. De Gemeente 
Uithoorn vindt het weren van dit 
doorgaand verkeer noodzakelijk 
om de leefbaarheid en de veilig-
heid van de inwoners te waarbor-
gen. Hiermee doelt de gemeente 
kennelijk op de inwoners van de 
plaats Uithoorn want de beoog-
de oplossing voor het weren van 
deze voertuigen loopt dan vol-
gens de gemeente via de Vrou-
wenakkerse brug. De leefbaar-
heid en de veiligheid van de in-
woners van Vrouwenakker wordt 
hiermee dus volledig buiten be-
schouwing gelaten! (de inwoners 
van Amstelhoek weten al hoe dat 
voelt). Bovendien betekent ‘via de 
Vrouwenakkerse brug’ ook dat 
een groot deel van dit landbouw-
verkeer de doorgaande route 
door de dorpskern van De Kwa-
kel zal kiezen om via de Watson-
weg op de N196 of op de Zijdel-
weg te komen. Samengevat komt 
er dus op neer dat de Gemeen-
te Uithoorn ervoor wil kiezen om 
de 150 meter weg tussen de Prin-
ses Irenebrug en de Thamerlaan 
af te sluiten voor landbouwvoer-
tuigen om de leefbaarheid en vei-
ligheid van de inwoners te waar-
borgen. Dit gaat echter (door een 
omweg van 10 Km waarvan 2500 
meter door de bebouwde kom) 
ten koste van de leefbaarheid en 

veiligheid van de inwoners van de 
Hoef, Vrouwenakker en de Kwa-
kel! Bovendien blijkt uit publica-
ties in de Nieuwe Meerbode van 
25 februari en 7 oktober 2015 (di-
gitale Meerbode Uithoorn) dat 
het besluit over de herinrichting 
van dit gebied stamt uit 2008(!) 
en afhankelijk is van de haal-
baarheid van de (her)ontwikke-
ling van het Amstelplein. Gezien 
de huidige, fors afnemende vraag 
naar winkelruimte (oorzaak inter-
netwinkelen, dus onomkeerbaar) 
is het uiterst onzeker of een ont-
wikkelaar gevonden wordt die dit 
plan kan en wil realiseren. En zo 
ja, dan duurt het nog jaren alvo-
rens dit actueel wordt. Mogelijk 
zal dan de N201 uitkomst bieden!
Tot die tijd kan dus de N196, die 
al meer dan 50 jaar geschikt en 
veilig is gebleken voor dit ge-
bruik, met aangepaste verkeers-
lichten verkeersluw maar vrien-
delijk gebruikt blijven worden.
De realiteit is echter dat de wet-
houder vastberaden zijn stem-
pel lijkt te willen drukken op het 
door zijn voorganger gelanceerde 
maar, met de kennis van nu, tot 
mislukken gedoemd project. Hij 
kan hierdoor in ieder geval niet 
worden beschuldigd van het to-
nen van voortschrijdend inzicht 
en realistisch handelen.

En dan zo’n uitnodiging:
Praat u met ons mee?
Maakt u zich ook zorgen over 
dit beleid van de Gemeente Uit-
hoorn, dan bent u op 10 decem-
ber van 19.30u tot 21.30u in de 
raadzaal van de gemeente Uit-
hoorn in de gelegenheid uw me-
ning te laten horen of mee te luis-
teren.
Meld u dan nu aan (maar vóór 4 
december) door een mail te stu-
ren naar: 
Gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. be-
wonersbijeenkomst 10/12/2015 
Tot 10 december. 

W. Wahlen, De Kwakel

Praat u met ons mee? (1)

centraal staan en niet het resultaat. 
Kinderen willen bewegen en daar-
om moet verdedigen gericht zijn op 
het weer in balbezit komen en niet 
op het voorkomen van doelpunten. 
Daarom zijn de regels voor handbal 
voor kinderen van 9 en 10 jaar ver-
anderd. Vanaf dit seizoen wordt er 
bij de E-jeugd met 5 veldspelers en 
een herkenbare keeper gespeeld. 
Ieder team moet verplicht minimaal 
2 keepers per wedstrijd gebruiken.
Omdat nieuwe regels nu eenmaal 
gewenning betekenen, is er voor 
de spelers en speelsters, maar ook 
voor de scheidsrechters en coaches 
een aparte trainingsavond georga-
niseerd. 
Hier wordt zowel de theorie uitge-
legd, als wordt er gespeeld. Ook 
anderen die de nieuwe spelregels 
willen leren kennen worden uit-
genodigd om mee te komen doen 
of kijken. De clinic vindt plaats op 
woensdag 2 december, van 17:30 
tot 19:00 uur in De Scheg, Arthur 
van Schendellaan 100 in Uithoorn. 
Informatie via (0297) 533767 (Luuk 
Heijlman) of mail naar egmeervo-
gels@handbal.nl.

Kinderen handballen voor plezier 
en spelvreugde. Ontwikkeling moet 
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Programmaoverzicht DecemBer 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Woensdag 2 dec Winkelmiddag Action Aalsmeer 13.00 uur € 7,-
Donderdag 3 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 4 dec Pannenkoeken eten De Lage Vuursche 10.30 uur € 17,-
Maandag 7 dec Boodschappenmiddag Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Dinsdag 8 dec Tuincentrum Global Garden Zwaanshoek 10.00 uur € 15,-
Woensdag 9 dec Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,-
Vrijdag 11 dec Bibliotheek Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Dinsdag 15 dec Kerstdiner Van der Valk Alphen a/d Rijn 15.30 uur € 7,-
Woensdag 16 dec Plusbus Diner De Fransche Slag Uithoorn 16.30 uur € 3,-
Donderdag 17 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 18 dec Winterland Nederzandt Noordwijk 12.30 uur € 15,-
Woensdag 23 dec Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,-
Woensdag 23 dec Rondvaart  Amsterdam 12.45 uur € 27,-
Donderdag 24 dec Kerstconcert in De Janskerk Mijdrecht 09.30 uur € 5,-
Donderdag 24 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 13.15 uur € 5,-
Zaterdag 26 dec Vrolijke Meezingmiddag Wilnis 12.30 uur € 13,-
Dinsdag 29 dec Bibliotheek Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Donderdag 31 dec Boodschappen + markt Mijdrecht 10.00 uur € 5,-

aanmelden: tussen 10.00-12.00 uur via telefoonnummer 0297-760260.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.
Redactie Anna Oostrom, met medewerking van Pim Jongsma & Hanno Zaal.

eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 7 en 21 december. Het begint om 17.00 en 
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aan-
melden via: 06-12888962 / hetpruttelpotje@gmail.com. 
mantelzorgsalon De ronde venen
Op maandag 21 december “Kerst” We maken iets 
leuks voor de Kerst. Met verschillende soorten pasta/
verf maken we een kerstkandelaar. Waar? Buurtkamer 
Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag begint om 
13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
open tafels
In december is er geen Open Tafel.
repair café mijdrecht 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 
10 december (niet op 24 dec.) is het Repair Café van 
14.00-16.00 uur open om samen te repareren! Loca-
tie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 
(0297) 288 466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop 
thee of koffie staat voor u klaar! U hoeft niet aan te mel-
den, het is een open inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 21 december. Elke 3e maandagochtend van 
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Het rollatorspreekuur is op 9 december in Zuiderhof, 
Vinkeveen. Bent u niet in de gelegenheid om naar het 
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt 
u contact opnemen met Angélique Davis van Tympaan-
De Baat. Tel. 0297-230280.

De nieuwste vacatures vrijwilligerswerk t/m 
18 november 2015 in uw buurt!
- Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt gezellige 

vrijwilligers voor het koffie uurtje GW2, vacature-
nummer: 15157, ook zoeken zij wandelvrijwilligers 
voor hun bewoners. (vacaturenr: 14536)

-  Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt tevens vrij-
willigers voor de spelletjesmiddag op de dinsdag-
middag. (vacaturenr: 14534)

-  hou je van bakken of speel je graag spelletjes? 
En lijkt het je leuk om iets te betekenen voor ouderen 
verzorgingshuis Gerardus Majella uit Mijdrecht wil je 
dan graag leren kennen. (vacaturenr: 14529)

-  Lijkt het je leuk om vrijwillig te assisteren in het 
restaurant van verzorgingshuis Gerardus Majella uit 
Mijdrecht. (vacaturenr: 14533) 

- Ook zoekt de Gerardus Majella nog een vroege vo-
gel die kan ondersteunen tijdens het ontbijt. (va-
caturenr: 14285)

-  Wie vindt het leuk om vrijwillig te komen helpen 
met bloemschikken samen met de ouderen bij Ge-
rardus Majella uit Mijdrecht. (vacaturenr: 14284)

- Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt nog een 
vrijwilliger die kan ondersteunen bij kopieerwerk-
zaamheden. (vacaturenr: 14091)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht 
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

  Buurtkamers De ronDe venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma 
   (Wilnis/De Hoef/Mijdrecht), 
   0297-230280
   Coördinator Annemarie Keja 
   (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€5,-)
mijdrecht, tuinderslaan 4 tel. 0297-230280 
(Karin van Dierendonck Bloemen). Elke 2e en 4e woens-
dag open inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie bij 
Pim Jongsma, p.jongsma@stdb.nl of bel.
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: 1x per maand, laatste donderdag van de 
maand €5,- euro en 4x per jaar eten in de Boei €8,50 
(incl. drankje) 12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

BelastinGvriJWilliGers Gezocht
Tympaan-De Baat zoekt vrijwilligers voor de belasting-
hulp. Ouderen worden geholpen door vrijwilligers bij hun 
jaarlijkse belastingaangifte tegen een kleine vergoeding. 
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen met een ver-
standelijke beperking, psychosociale problematiek of 
lichamelijke beperking, die hulp krijgen van onze vrijwil-
ligers. We bieden niet alleen hulp bij de aangifte inkom-
stenbelasting, maar ook bij aanvragen en/of problemen 
bij de huur-/zorgtoeslag. De klanten worden thuis be-
zocht door de vrijwilligers. Als vrijwilliger is het belangrijk 
dat u zelfstandig een aangifte en een aanvraag zorg-/
huurtoeslag kan doen. Er is elk jaar een bijscholing door 
de belastingdienst, waarin de laatste ontwikkelingen en 
veranderingen besproken worden. Daarnaast moet u 
goed om kunnen gaan met de computer. De belasting-
hulp draait niet alleen om cijfers, maar ook om mensen. 
Geduld en inlevingsvermogen zijn net zo belangrijk als 
kennis van belastingzaken. Vrijwilliger zijn bij Tympaan-
De Baat heeft ook leuke bijkomstigheden; u kunt deel-
nemen aan het uitstapje en de eindejaarsborrel, u kunt 
gratis cursussen voor vrijwilligers bijwonen en u heeft 
altijd een coördinator waar u met uw vragen terecht 
kunt. Uiteraard worden uw onkosten vergoed. Als dit u 
allemaal aanspreekt kunt u contact opnemen met Susan 
Pelsmaeker, belasting coördinator bij Tympaan-De Baat. 
0297-230280 of s.pelsmaeker@stdb.nl.

kerstinn De ronDe venen! 
aanmelden voor de kerstinn kan via servicepunt De 
ronde venen, tel: 0297-587600 of kom persoonlijk 
langs of digitaal via kerstinndrv@gmail.com. Dat 
kan tot maandagochtend 21 december 12.00 uur, 
maar wacht niet tot het laatste moment! hoe eerder 
je je aanmeldt, hoe beter.
Zie je er tegenop om de kerstdagen in je eentje door te 
brengen? Kun je de eindjes moeilijk aan elkaar knopen 
en wil je van kerst toch een feest maken? Wil je kerst 
vieren zoals het eigenlijk bedoeld is, een gezellig sa-
menzijn met gelijkgestemden? Kom op 25 december 
dan naar KerstInn De Ronde Venen, de herberg waar 
op eerste kerstdag altijd plaats is. Kom alleen, met een 
vriend of vriendin, met de buren of met je gezin. Het 
wordt weer supergezellig! Vanuit allerlei organisaties en 
instellingen worden er kerstvieringen georganiseerd, 
maar op eerste kerstdag zelf staat de kerstviering in 
familie- of vriendenkring centraal. Juist voor die groep 
mensen die niet (meer) beschikken over een groep 
mensen om hen heen om kerst mee te vieren, is er Ker-
stInn De Ronde Venen. Met de hulp van vele vrijwilligers 
en de gulle medewerking van sponsoren is het mogelijk 
om in 2015 alweer de vierde editie van de KerstInn te 
organiseren. Net zoals vorig jaar worden alle deelne-
mers aan de KerstInn op 25 december vanaf 17.00 uur 
gastvrij onthaald bij Walraven aan de Industrieweg 5 in 
Mijdrecht. Daar wordt hen in het bedrijfsrestaurant een 
feestelijke maaltijd plus ontspannen vermaak aangebo-
den. De KerstInn sluit de deuren weer rond 22.00 uur.
kosten en vervoer
Het deelnametarief voor de KerstInn is €20,- per per-
soon, voor zowel gasten als vrijwilligers. Deze bijdrage 
dient vooraf voldaan te worden. Vervoer van en naar 
de KerstInn is beschikbaar! Bij de aanmelding kun je 
aangeven of je daar gebruik van wilt maken.
Wil je vrijwilliger zijn?
Vele handen maken licht werk... Vrijwilligers zijn dan 
ook zeker welkom! Neem contact op met Adriana 
Kegley (06-539 02 920 of via kerstinndrv@gmail.com) 
om erachter te komen waarbij ondersteuning nodig is.
KerstInn De Ronde Venen is een onafhankelijk initiatief 
en separaat onderdeel van Stichting Tympaan-De Baat 
Bankrekeningnummer: NL 51 RABO 0181 9780 24

activiteitenoverzicht DecemBer 2015
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum (0297) 760 260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.

agenDa
alzheimer café vinkeveen
Op woensdag 9 december in De Boei, Vinkeveen van 
19.30-21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Gast-
spreker is Drs. Bernadette Willemse van het Trimbos 
Instituut. Onderwerp: “Begeleiden van mantelzorgers?”
Brunch in de kweektuin
In november is er geen brunch. De eerstvolgende is op 
zondag 6 december vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin, 
Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag 
van de even maanden is er voor 65+ers uit De Ronde 
Venen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in 
Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor vervoer te 
zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 uur. Kosten 
€5,-. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u dit tevens 
melden. Voor €3,- kunt u dan door de PlusBus worden 
opgehaald en weer thuisgebracht. Aanmelden vanaf 14 
november.

Bij een nieuw logo hoort een 
vernieuwd winkelcentrum
Vinkeveen - Toen Sint Nicolaas 
met zijn Pieten op zaterdag 14 no-
vember in De Ronde Venen aan-
kwam, werd bij Zuiderwaard door 
wethouder Anco Goldhoorn samen 
met afgevaardigden van de winke-
liersvereniging en eigenaar Aegon 
het nieuwe logo van het winkel-
centrum onthuld. Voorstellende een 
zwaan, gerelateerd aan het naast-
gelegen Zwanenpark. Daarmee is 
symbolisch een volgende stap gezet 
in de afronding van de renovatie die 
het winkelcentrum ondergaat. Bin-
nen is het vrijwel klaar, maar bui-
ten moet er nog het nodige aan ge-
daan worden. Dat speelt overigens 
al een poosje. We vroegen aan Vin-
cent Schuijt van supermarkt Jum-
bo wat nu de planning is. Hij heeft 
al vaker als woordvoerder voor de-
ze krant zijn zegje gedaan. “Na de 
zomer van 2014 is men begonnen 
met de verbouwing, ook al met het 
oog op de vergroting van de Jum-
bo supermarkt. Een deel waar vroe-
ger het Kruidvat zat en het reisbu-
reau zijn toen bij de Jumbo getrok-
ken. De entree aan de Plevierenlaan 
is daardoor verdwenen. Op de hoek 
zit nu het Aziatisch specialiteiten 
restaurant Royal Ocean en de Fiet-
senwinkel Vinkeveen Luc & Ella met 
elk een eigen ingang. We hadden 
het graag dit jaar allemaal nog afge-
rond gezien, maar je hebt niet alles 
in de hand,” vertelt Vincent. “In prin-
cipe is men nog volop bezig waar-
bij de nadruk ligt op het opknappen 
van de hele buitenkant. Omdat het 
nu najaar is en dat weertype minder 
geschikt is om allerlei buitenwerk-
zaamheden te kunnen verrichten, is 
het naar volgend voorjaar verscho-
ven. Dan worden de muren aange-
pakt want sommige stukken moe-
ten echt onderhanden worden ge-
nomen. Als dat klaar is komt er een 
coating overheen in andere kleu-
ren dan het huidige geel. Maar om-
dat we verder willen, hebben we al-
vast maar het nieuwe logo onthuld. 
Daarmee aangevend dat we ook de 
volgende stappen blijven zetten. Zo-
dra het klaar is kan het winkelcen-
trum toch weer minstens 10 jaar of 
langer mee,” aldus Schuijt die op 
dit moment nog niet kan aangeven 
wanneer alles achter de rug is en de 

officiële opening van het vernieuw-
de winkelcentrum kan plaatsvinden.

Alle seinen op groen
Winkelcentrum Zuiderwaard telt 
een aantal nuttige winkels die een 
gevarieerd aanbod ten toon sprei-
den. Behalve het reeds genoemde 
Aziatische specialiteitenrestaurant 
en de fietsenwinkel zijn daar Won-
ders kledingboetiek, Bloemenkiosk 
John, de schoenmaker annex four-
niturenwinkel van Ab Smit, Alexan-
derhoeve kaas & noten, Slijterij en 
drankenzaak Vreeland, het Kruid-
vat, The Readshop (met postagent-
schap), Blokker, Ambachtsbakker 
De Kruijf, keurslagerij Stefan van 
Kreuningen en als trekker de gro-
te supermarkt Jumbo (met tevens 
een Kiala breng- en afhaalpunt voor 
pakjes). Aan de Dodaarslaan zitten 
dan nog kapsalon Hairlife en Kwa-
litaria Vinkeveen. Bij de verbouwing 
is naast de Jumbo nog een lege 
ruimte ontstaan die als winkel kan 
worden verhuurd en ingericht. Ma-
kelaardij Witte is daarvoor gevraagd 
invulling te zoeken. De ruimte van 
de vroegere videotheek aan de Ple-
vierenlaan 39 staat eveneens nog 
leeg. Dus daarvoor worden ook ge-
gadigden gezocht om er een goede 
bestemming aan te geven. “Als de 
buitenkant van het winkelcentrum 
eenmaal is opgeknapt wordt het al-
leen maar aantrekkelijker voor een 
winkelier of ondernemer om aan 
een van de leegstaande ruimten een 
bestemming te geven. De economie 
trekt aan en we zien en merken dat 
de omzet in de winkels een stijgen-
de lijn vertoont. Dat moet toch een 
uitnodigende gedachte zijn om snel 
toe te happen. We zijn dus echt niet 
bang dat ze leeg blijven. Alle seinen 
staan op groen,“ geeft Vincent aan.

Ter gelegenheid van de onthulling 
van het nieuwe logo heeft het win-
kelcentrum vanaf 14 november een 
feestelijke actie gestart die nog 
loopt tot en met zaterdag 5 decem-
ber. Bij elke aankoop van 10 euro 
per winkel krijgt elke klant één ac-
tiesticker. Die moeten op een kaart 
worden geplakt. Bij een volle kaart 
van 8 stickers ontvangt men op vrij-
dag 4 december van 12 tot 18.00 uur 

en zaterdag 5 december van 10.00 
tot 16.00 uur een gratis Bigshop-
per van de Pietjes en winkelcentrum 
Zuiderwaard. Met de kaart maakt 
elke klant van 7 t/m 19 december 
iedere dag bovendien kans op een 
gratis gevulde Bigshopper of kan 
men andere mooie prijzen winnen, 
zoals een fiets, dinercheque of gra-
tis boodschappen!

Koopgedrag verandert
Tijdens de zondagsopenstelling is in 
winkelcentrum Zuiderwaard uitslui-
tend de Jumbo supermarkt open. 
Vincent is blij met het besluit wat 
een tijd geleden door de gemeen-
te is genomen om winkels de kans 
te geven op zondag open te zijn. 
“Wij hebben heel veel klanten die 
op zondag hun boodschappen doen 
omdat ze zeggen door de week 
geen tijd hebben vanwege werk-
zaamheden. Die gingen altijd naar 
AH Jos van den Berg in Uithoorn. 
Nu komen ze hier. Ik kan je zeggen 
dat het meer dan een slok op een 
borrel scheelt als je naar onze om-
zet kijkt. We constateren dat we ook 
een ander publiek op zondag in huis 
hebben, want het zijn andere ge-
zichten die je ziet. Ik adviseer mijn 
collega’s die een winkel hebben ook 
wel eens met het idee om op zon-
dag ook open te gaan en op maan-
dag en dinsdagochtend gesloten te 
zijn. Gegarandeerd dat je op zondag 
dan meer omzet pakt dan op maan-
dag en dinsdagmorgen samen. Het 
hangt natuurlijk mede van het aan-
bod en assortiment in je winkel af 
of je dit kan doen. Maar het koop-
gedrag van mensen verandert en 
schuift steeds meer op naar het 
weekend. Buiten het feit dat het niet 
meer van deze tijd is kun je je het als 
ondernemer niet meer permitteren 
op zondag dicht te zijn,” laat Vin-
cent Schuijt wellicht ten overvloe-
de nog even weten. Kortom, u bent 
in winkelcentrum Zuiderwaard als 
een zeer gewaardeerde klant altijd 
van harte welkom. Niet alleen dank-
zij het nieuwe logo en de aantrekke-
lijke acties op zijn tijd, maar op ieder 
moment. De klantvriendelijke win-
keliers zullen hun gevarieerde aan-
bod in het gezellige winkelcentrum 
graag bij u aanprijzen.

Nieuwe 
winnaars 
Slimness 
Mijdrecht

Mijdrecht - Afvallen in groepsver-
band bij Slimness Mijdrecht was 
weer een succes! Hier zijn de win-
naars van de ochtend en avond-
groep weer het levende bewijs van. 
In de ochtendgroep waren dit keer 2 
winnaars. Linda uit Aalsmeer en In-
grid uit Mijdrecht verloren beide 7,5 
kilo. Petra uit ‘s-Gravenland is tij-
dens de cursus van 10 weken 13,4 
kilo afgevallen. De meeste resul-
taten van de groepen met de voor 
en na foto staan op de website. De 
nieuwe cursussen starten weer op 
13 januari 2016 en er zijn nog en-
kele plekjes zowel in de ochtend als 
avondgroep.
Opgeven kan via de website slim-
ness.nl ga naar afvallen in groeps-
verband en vul daar het formulier in 
of bel 0297-765027
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