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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
VR

AA
GD

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

- Couperuslaan, Bilderdijklaan te Uithoorn 
 en omgeving (225 kranten)
- De Kwakel (160 kranten)

ook 50+ van harte welkom

- Couperuslaan, Bilderdijklaan te Uithoorn 

BEZORGER/STER
 incl. nieuwjaarskaartjes

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

DEEN gourmet mini’s
vlees, wild, vis
of vegetarisch

alle soorten
bakje

1.50
35 soorten

ACTIE IS GELDIG VAN DONDERDAG 1 T/M ZONDAG 4 DECEMBER

Regio - De komst van de nieu-
we McDonalds bij de N201/Zijdel-
weg achter het Shell benzinestati-
on zal door velen die regelmatig ge-
bruik maken van een fastfood res-
taurant met instemming zijn be-
groet. Nu het sinds kort in gebruik 
is genomen blijkt er verkeerstech-
nisch iets niet goed te zijn gegaan. 
Alle plannenmakers en ontwerpers 
van de infrastructuur hebben over 
het hoofd gezien hoe (brom)fi et-
sers veilig bij deze McDonalds zou-
den moeten komen. Daar is name-
lijk geen toegangsweg (fi etspad) 
voor aangelegd, maar uitsluitend 
voor auto’s. De enige manier is via 
het terrein van het Shell tankstation 
langs de tankende automobilisten 
om er te komen en tussen de au-
to’s door op de rijbaan. Dat is wach-
ten op ongelukken. Het gaat hier 
weliswaar over het grondgebied 
van de gemeente Amstelveen waar 
Uithoorn geen zeggenschap heeft, 

maar ook schoolkinderen en vol-
wassenen uit deze plaats bezoeken 
de McDonalds op de (brom)fi ets en 
hoe doen zij dat dan?

Omwonenden blijken volgens be-
richten in de Amstelveense me-
dia de gemeenteraad (van Amstel-
veen) erop te hebben gewezen dat 
er zich intussen al gevaarlijke ver-
keerssituaties hebben voorgedaan 
met fi etsers en bromfi etsers en dat 
er snel maatregelen moeten wor-
den genomen. McDonalds heeft 
sindsdien gezorgd voor verkeers-
regelaars ter plaatse. Zowel de ge-
meentelijke, als provinciale over-
heid, wegbeheerders en projectont-
wikkelaars hebben een fatsoenlijke 
en veilige toegang voor (brom)fi et-
sers naar de McDonalds fi naal over 
het hoofd gezien. Een misser van je-
welste. Ouders in Uithoorn, De Kwa-
kel en verder van wie hun kinderen 
naar bijvoorbeeld het Alkwin Kolle-

ge, Thamen Scholengemeenschap 
en de Praktijkschool gaan, wordt 
erop aangedrongen hun kinderen 
te waarschuwen dat het rijden op 
de fi ets via het Shell benzinestation 
en de toegangswegen naar het par-
keerterrein bij de ‘Mac’ verkeers-
technisch gevaarlijk kan zijn. Goed 
uitkijken is de boodschap. Overi-
gens geldt dat voor iedere (brom)
fi etser die op welk tijdstip dan ook 
naar de McDonalds gaat voor een 
hapje en een drankje.
Intussen schijnen er door de ge-
meente Amstelveen maatregelen 
in gang te zijn gezet om ter plaat-
se heel snel te voorzien in een fi ets-
pad. Gele verkeersborden met de 
tekst ‘Let op, fi etsers op de rijbaan’ 
moeten tot die tijd weggebruikers 
waarschuwen en voor een veili-
ge verkeersafwikkeling zorgen. Wij 
zijn benieuwd hoelang het duurt al-
vorens het fi etspad zal zijn gereali-
seerd.

Fietsers op de rijbaan door 
komst McDonalds

Uithoorn -` Donderdag 13 okto-
ber jl. werd tijdens de raadsverga-
dering door nagenoeg alle politie-
ke partijen gekozen voor de komst 
van de Uithoornlijn. De tramlijn 
die t.z.t. zal worden doorgetrokken 
van Amstelveen-Westwijk naar Uit-
hoorn centrum ter hoogte van het 
Oude Spoorhuis. De raad gaf toen 
aan blij te zijn met het genomen be-
sluit ook al had men daar de nodi-
ge voorwaarden aan verbonden. Tij-
dens het debat die avond werd er 
ook een motie ingediend door de 
oppositie dat het allemaal goed en 
wel was, maar dat het idee van de 
Stadsregio Amsterdam om het Tha-
merlint te gaan gebruiken als route 
voor aanvullend openbaar vervoer 
(buslijn), bij haar niet in goede aar-

de viel. Het onderwerp wilde men 
apart op de agenda zetten om er 
een debat aan te wijden. Dat vond 
tijdens de raadsvergadering afgelo-
pen donderdag 24 november plaats. 
CDA en Ons Uithoorn hadden een 
motie opgesteld waarin zij het col-
lege van B&W opdracht geven in 
bespreking te gaan met de Stads-
regio en aan te geven dat de Prins 
Bernhardlaan en de Thamerlaan 
niet beschikbaar zijn als tracé voor 
het openbaar vervoer (lijnbussen). 
Hoewel beide lanen als een ‘ontslui-
tingsweg’ zijn aangemerkt gaven de 
partijen aan dat er op het Thamerlint 
een 30km/u regime geldt; een inrij-
verbod voor vrachtwagens en lang-
bouwverkeer is; dat deze maatrege-
len in 2012 zorgvuldig zijn ingesteld 

om ongewenste overlast op dit tra-
ject voor aanwonenden te voorko-
men; deze lanen nu (binnen de rou-
tes voor openbaar vervoer, de zgn. 
aanvoerlijnen t.b.v. de Uithoornlijn) 
ten onrechte zijn aangegeven als 
50/80 km/u wegen(!) en regulier 
OV deze lanen extra belast. Voor de 
aanwezige omwonenden op de pu-
blieke tribune een heel verklaarba-
re en logische redenering. De mo-
tie kreeg bijval van de andere oppo-
sitiepartijen Groen Uithoorn en de 
PvdA. Echter de coalitiepartijen za-
gen er niets in en stemden de motie 
tot grote teleurstelling en ongeloof 
van de bewoners aan de lanen met 
12 tegen 9 stemmen weg. 

(Vervolg elders in deze krant)

…straks ook met ‘uitgezonderd autobussen?’…

Coalitie heeft geen bewaar 
tegen OV over het Thamerlint

Uithoorn - Ook dit jaar doet de 
werkgroep Uithoorn/De Kwakel van 
Amnesty International weer mee 
aan de landelijke Schrijfmarathon. 
En net als in 2015 biedt de Gemeen-
te Uithoorn de plaatselijke Schrijf-
marathon gastvrij onderdak. Deze 
vindt plaats op vrijdag 9 december 
in de hal van het gemeentehuis aan 
de Laan van Meerwijk van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Schrijven in het gemeentehuis 
In de hal van het gemeentehuis lig-
gen op vrijdag 9 december voor-
beeldbrieven en groetenkaarten 
klaar met een korte tekst, die u ver-
volgens kunt overnemen. Er staan 
deze Marathon tien mensen cen-
traal voor wie geschreven kan wor-
den en over wie achtergrondinfor-
matie aanwezig is. Ook de burge-
meester en de wethouders zullen, 
als ze in het gemeentehuis aanwe-
zig zijn, langskomen om te schrij-
ven. De brieven en kaarten gaan op 
10 december naar het hoofdkan-
toor van Amnesty waar zij gevoegd 
worden bij al die andere die deze 
dag geschreven worden. Hoe meer 
mensen  aan de Schrijfmarathon 
meedoen, hoe groter onze vuist te-
gen onrecht. . Kom ook in actie tij-
dens Amnesty’s Schrijfmarathon!

Er gebeurt nog meer in december
In het weekend van 3 en 4 decem-

ber zullen op tafels in een aantal 
restaurants in Uithoorn en De Hoef 
weer kaarsen branden van Amnes-
ty. De deelnemende restaurants zijn 
: De Strooppot in De Hoef en in Uit-
hoorn Irodion, Bella Donna, Fran-
sche Slag, La Musette, Het Recht-
huis, Brasserie du Nord, Hertog Jan, 
Il Pappagallo, Mangia e Bevi en Het 
Theehuis. Deze actie wordt gevoerd 
omdat op 10 december 1948 de 
Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens door de Verenigde 
Naties is aanvaard.
Op vrijdag 9 december van 13.00 
uur tot 17.00 uur en op zaterdag 
10 december van 10.00 tot 15.00 
uur staan medewerkers van Am-
nesty Uithoorn in het winkelcen-
trum Zijdelwaard met groetenkaar-
ten. Overal ter wereld zitten mensen 
onterecht vast. Vaak zonder eerlijk 
proces, toegang tot een advocaat of 
medische hulp. Ze kwijnen weg in 
overvolle cellen of helemaal alleen. 
Vergeten en van al hun rechten ont-
daan. Om die mensen een hart on-
der de riem te steken kunt u een 
groetenkaart sturen.
De kaarten zijn al voorzien van 
een postzegel en adressering. Ze 
gaan vergezeld van een persoons-
beschrijving van de gevangene en 
voorbeeldgroeten, waaruit u er één 
kunt kiezen om op de kaart te ver-
melden. Ze kosten (inclusief de 
postzegel) €1,25 per stuk. 

Een vuist tegen onrecht

Ongeval N201
Uithoorn - Een auto is zaterdag-
avond op een vrachtwagen gebotst 
op de N201 bij Uithoorn. De be-
stuurder van de auto raakte licht-
gewond. De brandweer rukte met 

groot materieel uit.  Hoe het onge-
val kon gebeuren is vooralsnog on-
bekend. De weg is afgesloten.
Foto: KaWijKo Media / 
Timo Ossewaarde

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

DEMONSTRATIE
SOUS-VIDE REGELAAR

VAN WARTMAN
VOOR HET SUPER GAREN VAN JE VLEES ETC.

WE HEBBEN EEN MOOIE AANBIEDING
ZATERDAG 3 DECEMBER VAN ± 11.00 T/M 17.00 UUR
EXTRA KOOPAVOND VRIJDAG 2 DECEMBER TOT 21.00 UUR
MAANDAG 5 DECEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

DEMONSTRATIE
JURA UIT ZWITSERLAND

KOFFIEMACHINES
KEUZE IS ENORM EN GROTE AANBIEDINGEN

VRIJDAG 2 DECEMBER
VAN 12.00 T/M 20.00 UUR

EXTRA KOOPAVOND VRIJDAG 2 DECEMBER TOT 21.00 UUR
MAANDAG 5 DECEMBER 10.00 TOT 17.00 UUR



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

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
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
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 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 verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2016. Inzageperiode van 23 

december 2016 t/m 2 februari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 de-
cember 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet 
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlich-
tingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bij-

gebouw. Ontvangen 11 november 2016.
- Achterweg 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuin-

bouwkas, incl laaddock. Ontvangen 21 november 2016.
- Iepenlaan naast 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 23 november 2016.
- Boterdijk 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de eerste verdieping. Ontvangen 16 november 2016.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 4, 6, 8, 12 en Prins Hendriklaan 10 en 12, aanvraag omge-

vingsvergunning voor het herstellen van de fundering van 6 woningen. Ont-
vangen 16 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 18 november 2016.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 26 een-

gezinswoningen. Ontvangen 21 november 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Romefl at 1 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik. Ontvangen 16 november 2016

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Poelweg naast 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

laadkuil.
- Bezworen Kerf 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eenge-

zinswoningen.

 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
- Het Fort 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de 

achterzijde op de 1e verdieping. Bezwaar: t/m 28 december 2016.
- Linie 1c, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: 

t/m 30 december 2016. 
- Vuurlijn 19, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Be-

zwaar: t/m 3 januari 2016.
- Vuurlijn 31, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijge-

bouw. Bezwaar: t/m 30 december 2016.
- Iepenlaan 47, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra West N.V. 

voor het uitbreiden van het MS-net. Bezwaar t/m 2 januari 2017.
Dorpscentrum
- Evenementensteiger, Wilhelminakade, evenementenvergunning voor Winke-

liersvereniging a/d Amstel voor het organiseren van een winterevent ‘Schaat-
sen a/d Amstel’ op zaterdag 26 november 2016. Bezwaar t/m 30 december 
2016.

- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Op eigen verzoek intrekken van de stand-
plaatsvergunning van Breunis Grill voor het innemen van de standplaats op 
donderdagmiddag. Bezwaar t/m 2 januari 2017.

- Koningin Julianalaan 16. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploi-
tant van Café The River voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het 
jaar 2017. Bezwaar t/m 2 januari 2017

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, Schans en Schoolstraat. Evenementenvergunning verleend aan 

FanWork Events voor het organiseren van een Winterbraderie op zaterdag 3 
december 2016. Bezwaar t/m 29 december 2016.

- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar voor URKV Michiel de Ruy-

ter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik Plons Brr... 2017 op 1 januari 
2017 van 12.30 tot 13.00 uur.

- Rotgans 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-
zwaar: t/m 5 januari 2017.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Drank- en horecavergunning en exploitatievergun-

ning horecabedrijf (t/m 22 november 2019) verleend aan de exploitant van Va-
ijra Indian Restaurant. Bezwaar t/m 2 januari 2017. 

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan (nabij nr. 100-d), vergunning kabels en leidingen voor 

Liander Infra West N.V. voor het realiseren van een bouwaansluiting. Bezwaar 
t/m 27 december 2016.

- Arthur van Schendellaan (nabij nr. 100-d), vergunning kabels en leidingen voor 
Stedin Netten B.V. voor het omleggen van gas hoofdleiding in verband met 
nieuwbouw. Bezwaar t/m 27 december 2016.

- Achterberglaan 87, omgevingsvergunning voor het vervangen van een houten 
balustrade door een glazen balustrade. Bezwaar: t/m 28 december 2016.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Industrieweg 7, Instemmingsbesluit voor Koning & Hartman NetworkServices 

i..o. Eurofi ber Nederland B.V. voor het realiseren van een klantaansluiting.
- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een 

Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december 2016 bij RK basisschool De Spring-
schans.

- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kerst-
viering op woensdag 21 december 2016 bij RK basisschool De Springschans.

- Boterdijk 56, instemmingsbesluit kabels en leidingen voor CIF B.V., voor het 
vervangen van een (ingewaterde) telecommunicatiekabel.

- Vergunning verleend aan Centercom voor het plaatsen van tijdelijke reclame-
borden namens de gemeente Uithoorn met betrekking tot het vuurwerk Oud & 
Nieuw 2016. Bezwaar t/m 3 januari 2017.

 VASTSTELLING NOTA VAN RUIMTELIJK-ECONOMISCHE UITGANGS-
 PUNTEN 2016 BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN UITHOORN

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 24 november 2016 
de Nota van Ruimtelijk-Economische uitgangspunten 2016 voor het bestem-
mingsplan bedrijventerrein Uithoorn heeft vastgesteld. Deze nota betreft de actu-
alisatie van de eerder vastgestelde Nota Ruimtelijk-Economische uitgangspunten 
uit 2013. Op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktomstandig-
heden wil de gemeente Uithoorn met de Nota 2016 zorgen voor uitgangspunten 
die die beter aansluiten op de omstandigheden zoals deze nu en in de voorzien-
bare toekomst op ons af komen. Met de aanpassingen blijft het doel van de No-
ta ongewijzigd, namelijk een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor de ge-
vestigde (lokale) ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers. Om een inte-
ressantere vestigingslocatie te kunnen blijven is een aantal uitgangspunten t.a.v. 
bouw- en functiemogelijkheden verruimd op die plekken waar het ruimtelijk en fy-
siek mogelijk en inpasbaar is en het geen negatieve effecten met zich meebrengt.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDDAMMERWEG 11

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Noorddammerweg 11 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPNoorddammerweg11-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingeko-
men verzoek om de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de 
bestemming Wonen en Bedrijf – Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte 
van het perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agra-
risch verwant.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 2 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 december 2016 t/m 12 januari 
2017) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 30 november 2016

 VOORBEREIDINGSBESLUIT BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 2016

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 heeft besloten dat een her-
ziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventer-
rein Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding 
met nummer NL.IMRO.0451.VBBedrijventer2016-VG01. Het voorbereidingsbe-
sluit treedt 23 december 2016 in werking. Het voorbereidingsbesluit en de ver-
beelding liggen met ingang van 23 december 2016 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorberei-
dingsbesluit is ook te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk 
is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDDAMMERWEG 44 EN 
 HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Noorddammerweg 44 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPNoorddammerweg44-VG01 vast te stellen.
Toelichting
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere ver-
keersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een ge-
biedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit. 
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddam-
merweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woon-
bestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai af-
komstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging 
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit 
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het 
perceel een woonbestemming op te nemen.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een besluit heb-
ben genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 60 dB 
als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op de realisatie 
van een bestemmingswijziging van het pand Noorddammerweg 44 te Uithoorn, 
conform het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 44. De verhoogde ge-
luidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan 
en de Noorddammerweg. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktij-
dig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen ziens-
wijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage 
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van vrijdag 2 december 2016 gedurende zes weken 
ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 december 2016 t/m 12 januari 
2017) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 30 november 2016
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Maandag 5 december landelijk 
controlebericht NL-Alert 
Op maandag 5 december zendt de 
overheid rond 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit in heel Nederland. 
Aan de hand van dit controlebericht 
kunnen mensen nagaan of hun mo-
biel juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Om het controlebericht 
aan te kondigen, is een landelijke pu-
bliekscampagne gestart.
NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid. Met NL-Alert kan de over-
heid mensen heel gericht alarmeren 
en informeren tijdens een ramp bij 
hun in de buurt. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat je op dat 
moment het beste kunt doen.
Als je het controlebericht op 5 de-
cember ontvangt, weet je zeker dat 

jouw mobiel juist is ingesteld. In het 
bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een controlebericht gaat en 
dat je niets hoeft te doen.
NL-Alert is al meer dan 130 keer in-
gezet. Met name bij grote branden is 
NL-Alert veelvuldig gebruikt, maar 
ook bij explosiegevaar en onver-
wacht noodweer is NL-Alert ingezet 
om mensen in de directe omgeving 
te waarschuwen.
Steeds meer mobiele telefoons zijn 
automatisch ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Op sommige toestel-
len, zoals de iPhone, moet je dit zelf 
doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl, 
stel je mobiel in en help ook anderen 
met instellen.

Wilt u een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en een hoge-
re woningwaarde? Via het Energie-
loket kunt u eenvoudig een huis-
scan doen en krijgt direct een per-

soonlijk advies welke energiebespa-
rende maatregelen voor uw woning 
het meest geschikt zijn. Ook vindt u 
hier goede vakspecialisten. Kijk voor 
meer informatie op www.uithoorn.nl

Online Regionaal 
Energieloket geopend

Stel, er is een brand in de buurt  
waarbij giftige rook vrij komt. 

Als jij in de directe omgeving van een 
noodsituatie bent, ontvang je een 
tekstbericht op jouw mobiele telefoon.

In het tekstbericht staat precies  
wat er aan de hand is en wat je  
het beste kunt doen.

biep

NL-ALERT

Giftige rook bij 
brand ChemWerk.
Blijf binnen, sluit 
ramen en deuren.
Stem af op Omroep

NL-Alert 
Direct informatie bij een noodsituatie

Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in
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Koetjes en kalfjes

Het is weer de tijd van het jaar, de 
gezellige donkere tijd van feest-
dagen maar ook de dure tijd van 
zorgverzekeringen. De afgelopen 
weken kwamen de reclames weer 
bij bosjes voorbij. Miljoenen wor-
den besteed om ons over te halen 
over te stappen. Persoonlijk vind 
ik het belachelijk dat men zorg-
geld hiervoor inzet, maar de klei-
ne 40 miljoen is maar een fractie 
van de bedragen die in de zorg 
omgaan. Wat me veel meer irri-
teert is het doolhof van verzeke-
ringen en aanvullingen waaruit 
je zogenaamd kan kiezen. Kie-
zen is natuurlijk goed, zolang je 
weet wat je kan kiezen en waar-
om je bepaalde keuze wel of niet 
zou moeten maken. Helaas is dat 
bij zorgverzekering meestal niet 
inzichtelijk. Veel mensen kiezen 
op basis van prijs, angst (verkeer-
de raadgever) of op basis van re-
clame advies (vaak misleidend). 
Om deze reden zijn er veel men-
sen niet juist verzekerd, vaak zelfs 
enorm over verzekerd. En een 
groep onderverzekerd die een 
enorm eigen risico nemen maar 
dit niet kunnen betalen. Als je je 
een beetje verdiept in de basis-
verzekering zal je uitvinden dat 
de meeste kosten voor zorg daar-
uit vergoed worden. Alleen kos-
ten zoals alternatieve genees-
kunde, tandarts. Of Fysiothera-
pie moeten aanvullend worden 
verzekerd. Nou ja moet, het kan 
goedkoper zijn die paar keer zelf 
te betalen ipv maandelijks de kos-
ten voor de verzekering die soms 
wel 60 euro is te betalen. dat gaat 
ook op voor tandarts enz. Nu is 
daar wel een kleine valkuil. Men-
sen met een kleine beurs kunnen 
een risico van extra kosten zoals 
20x fysio of het eigen zelf geko-
zen eigen risico van 875 euro of 
een ingreep zoals een wortelka-
naalbehandeling bij een tandarts 
niet betalen. Dan kan een rela-
tief goedkope verzekering en een 
laag eigen risico toch handig zijn. 
Zo zie je het blijft lastig. 
Nog lastiger wordt het als je rond-
uit wordt voorgelogen of mini-
maal misleid. Dit jaar gaan de 
kosten voor zorg aanzienlijk om-
hoog. Gemiddeld hebben we 
het over een 100 euro (9�) op 
de basis verzekering. Daarover 
wordt sussend door verschillen-
de instanties en verzekeraars ge-
zegd, ja dat is zo maar de afge-
lopen 10 jaar is de prijs niet ver-
hoogd en vergeleken met het ou-
de particulier en ziekenfonds sy-
steem zelfs goedkoper dan het 
was. Dit is niet waar en minstens 
zeer misleidend zo niet totaal on-
juist en gelogen. Men rekend dan 
voor gemak namelijk met een in-
fl atiecorrectie van 1.9� over de af-
gelopen 10 jaar. (Dit is feitelijk al 
net zo onjuist als de 4� die de be-
lastingdienst rekend over spaar-
geld). Maar zelfs als dat getal zou 
kloppen en je met 1.9� rekend 
gaat deze niet hoger Daan oud 
systeem theorie, alleen maar op 
voor mensen die particulier ver-
zekerd waren (voornamelijk ho-
gere inkomens en zelfstandige) 
en mensen die toraal geen zorg-
kosten hebben. Want het eigen ri-
sico wordt voor het gemak maar 
even vergeten. Deze kosten die 
het ziekenfonds niet kende is de 
afgelopen jaren gestegen van 150 
naar 385 per jaar, voor een grote 
groep mensen die niet kunnen 
kiezen of ze wel of geen zorg ge-
bruiken maar er van afhankelijk 
zijn is de zorg dus minimaal 385 
euro per jaar duurder. (Uitgaande 
van de onware 1.9� infl atiecorrec-
tie) dat is een stijging in zorgkos-
ten van bijna 40� tov 2006 boven-
op de infl atiecorrectie van 1.6�, 
want als we die meetellen zitten 
we op bijna 60�. Heb ik het nog 
niet eens over het fenomeen dat 
ouderen standaard hogere pre-
mie betalen dan jongeren. 
Nu weet bijna iedereen dat de 
zorgkosten in ons land elk jaar ho-
ger worden en dat daar wat aan 
moet gebeuren. Als chronisch zie-

ke door een ongeval weet ik dat je 
er niet voor kiest om dagelijks gif 
in je lijf te stoppen om enigsinds 
normaal te kunnen bestaan. Door 
het hebben van een ziekte is vaak 
je inkomen al lager, om dan ook 
nog fi nancieel gepakt te worden 
onder het motto de gebruiker be-
taald is niet solidair en vanuit ons 
polderstelsel verwerpelijk. Kun-
nen de kosten omlaag is dan de 
vraag? Ja dat kan. Elk jaar is een 
een groep van 350.000 nederlan-
ders die geen zorgpremie betaald 
om welke reden dan ook. Deze 
kosten moet dus worden opge-
bracht door de andere verzeker-
den. Het excuus niet kunnen be-
talen gaat voor mij dan vaak niet 
op, aangezien de laagste inko-
mens een subsidie krijgen voor 
deze kosten. Vaak is het dan ook 
onwil, of verkeerde keuze door ei-
gen risico te hoog of verslaving 
of verzin maar een reden. Dit kan 
vrij simpel opgelost worden naar 
mijn mening. Iedere Nederlan-
der is verplicht zich te verzekeren 
voor de basiszorg. Als de overheid 
daar nu een basis bedrag voor 
vaststeld in overleg met de verze-
keraars, deze kosten bijvoorbeeld 
€99,- word maandelijks van inko-
men of uitkering afgetrokken. Zo-
dat de basiskosten zijn voldaan. 
Voor aanvullende verzekering en 
vrije zorgkosten enz. Kan je je dan 
bijverzekeringen bij de zorgver-
zekeraars. Betaal je daar je premie 
niet, vervalt je aanvullende zorg 
en val je terug op de basis. Denk 
je dat je een eigen risico van 875 
euro kan veroorloven, dan betaal 
de de premie vooraf, zodat je later 
jiet een ander met jou keuze op-
zadelt.
Verder zou ik iedereen aanra-
den een s goed te kijken wat je 
nu daadwerkelijk denk te gebrui-
ken aan zorg en wat je gebruikt 
hebt. De afgelopen jaren. Vaak is 
een aanvullend pakket echt niet, 
nodig omdat daar dekkingen in-
zitten die je niet nodig hebt. Een 
echtpaar van 70+, heeft niets aan 
een dekking voor kraamzorg. Of 
anticonceptie, of therapie tegen 
acne. Maar ook mensen in een 
verpleegtehuis waar vaak de ziek-
tekosten incl.Tandarts al vanuit de 
WGZ wordt betaald hebben geen 
aanvullende verzekering nodig. 
De basispolis vergoed vrijwel al-
les wat huisarts. Specialist of me-
dicatie aangaat. En het is allemaal 
al duur genoeg. Ons zorgstelsel 
is op zich een mooi stelsel, ech-
ter het wordt er de afgelopen ja-
ren niet beter op. Het solidaire 
gedeelte waar de sterke schou-
ders de zwakkere steunen ver-
toond barsten. De “IK” mentali-
teit en egoïsme komt steeds meer 
boven drijven. Misbruik of foutief 
gebruik van de zorg, komt ook 
steeds vaker voor. Neem de be-
richten dat ziekenhuizen via de 
eerste hulp vollopen met oude-
ren die door nieuwe beleid ner-
gens meer terecht kunnen. Behal-
ve schrijnend is dit ook gevaar-
lijk en kostbaar. Gevaarlijk omdat 
er geen bedden zijn voor “ech-
te” zieken zijn en kostbaar om-
dat een ziekenhuisbed een veel-
voud kost dan dat van een verzor-
gingshuis. Ik hoop dat deze co-
lumn mensen wakker zal schud-
den eens te kijken naar de eigen 
verzekering. Maar ook eens na te 
denken welke kant het op gaat 
met de zorg en of de kosten die 
je zelf maakt wel echt nodig zijn. 
een fysiotherapeut is geen sport-
school en een bril afnemen om-
dat het kan, niet omdat het moet, 
zoals de brillen zaken je via recla-
mes proberen aan te praten is niet 
zoals het zou moeten. Onze hui-
dige verzorgingsstaat is er een, 
waar misbruik, egoïsme en bu-
reaucratie elke dag terein winnen. 
Terwijl nuchter Nederlands beleid 
dit zo snel weer op orde zou kun-
nen krijgen.ik heb vertrouwen in 
het solidaire instinct van de Ne-
derlander, de ogen moeten alleen 
open.
JWK

Zorgverzekering

Valse brief in omloop in Uithoorn
Ceres haalt wel gratis 
goederen bij u op!
Uithoorn - Afgelopen week ontving 
een groot deel van de Uithoorn-
se bewoners deze tekst op een a4 
tje door de brievenbus: Geachte be-
woners, Wat er al niet weggegooid 
wordt is soms niet te geloven! Terwijl 
wij uw afgedankte spullen een lan-
ger leven kunnen beloven!
Dus heeft u nog bruikbare kastjes, 
bestek, speelgoed of banken, kle-
ding, alstublieft gooi het niet weg. 
De kringloopwinkels willen de spul-
len niet eens meer gratis ophalen, 
daarom rijden wij elke week een 
rondje en u hoeft niets te betalen”, 
was getekend, Alex Kring Care
De directeur van Kringloopcentrum 
Stichting Ceres uit Uithoorn rea-
geerde direct: “Bijgaande brief is bij 
een gedeelte van de bevolking van 
Uithoorn door de brievenbus ge-
gooid. Deze brief is niet objectief 
en bevat verschillende onwaarhe-
den. Onder andere het feit dat wij 
geen artikelen meer gratis ophalen. 
Dat doen wij zeker wel. Wij zijn juist 
heel blij met alle goederen die aan 

onze Stichting worden geschonken. 
Als offi ciële kringloopwinkel in Uit-
hoorn kan deze brief ons behoor-
lijke schade toebrengen. Wij zijn 
ANBI erkend en als Stichting heb-
ben wij onder andere in onze sta-
tuten staan, dat jaarlijks eventuele 
opbrengsten worden geschonken 
aan landelijke en plaatselijke goe-
de doelen. Door dit soort ‘cowboys’ 
wordt ons werk in een kwaad dag-
licht gesteld en dat is voor alle doel-
groepen waarvoor wij werken niet 
goed. Ik denk ook dat de bevolking 
van de gemeente Uithoorn de goe-
deren liever schenkt aan een ver-
trouwde en erkende kringloopwin-
kel (aangesloten bij de Branchever-
eniging Kringloopbedrijven Neder-
land), dan aan dit soort personen. 
Uiteraard hebben we ook de ge-
meente Uithoorn (verantwoordelij-
ke personen van de gemeentewerf)
op de hoogte gesteld”.
Dus heeft u goederen bel gerust Ce-
res 0297-31370527 en zij halen het 
bij u op

Garage Mur grossiert in 
dinercheques
regio - Beter gezegd: Garage Mur 
grossiert in klanten, van wie er 
maandelijks één via loting door ga-
rage-eigenaar Cees Mur een di-
nercheque krijgt overhandigd. Al-
dus was dit keer Jeroen Boots uit 
De Hoef de gelukkige prijswin-
naar. Joost is eigenaar van kweke-
rij Pluk de Dag aan De Hoef West-
zijde, vlakbij de brug over de Krom-
me Mijdrecht in de Oude Spoor-
baan. Joost is volgens zijn zeggen 
met twee auto’s al meer dan 12 jaar 
een tevreden klant bij garage Mur 
aan de Oosterlandweg. “We hebben 
voor zakelijk gebruik een Jeep en 
voor privé een Mazda en beide au-
to’s zijn hier in onderhoud,” vertelt 
Jeroen. “Ideaal, dicht bij huis, goe-
de service en korte lijntjes. Je weet 
bij Cees altijd waar je aan toe bent. 
Hij is een goed vakman op vrijwel 
alle gebieden waar het auto’s be-
treft, ongeacht het merk en dat is 
erg knap. Een allround monteur zou 
je kunnen zeggen. Bovendien zijn 
de facturen altijd heel duidelijk en 
vooral keurig in prijs. Cees zal je 
nooit beduvelen, hij is altijd erg eer-
lijk en vooral recht voor zijn raap als 
er tijdens een onderhoudsbeurt of 
APK door hem gebreken aan de au-
to worden geconstateerd.”
Jeroen was dus de gelukkige die 
maandagmiddag uit handen van 
Cees Mur de dinercheque van 75 
euro kreeg uitgereikt, te besteden 
bij Rendez Vous. De eigenaar van 

het gelijknamige garagebedrijf aan 
de Oosterlandweg verloot dit jaar 
telkens een dergelijke prijs onder 
zijn klanten die bij hem hun auto 
APK laten keuren en/of een onder-
houdsbeurt laten uitvoeren. Joost 
was speciaal naar de Oosterland-
weg was gekomen om de cheque 
in ontvangst te nemen en het tra-
ditionele bloemetje voor zijn vrouw. 
Jeroen: “Het was voor mij een he-
le verrassing dat Cees mij belde en 
zei dat ik de dinercheque had ge-
wonnen. Daar ga ik lekker met mijn 
vrouw en kinderen van eten bij Ren-
dez Vous. Verder is de Jeep die dit 
keer aan een onderhoudsbeurt toe 
was, door Cees weer weer tip-top in 
orde gemaakt. Dat is voor mij wel-
iswaar geen verrassing want daar 
kan je op rekenen bij Cees, maar ik 
blijf er altijd wel een goed gevoel bij 
hebben als je weet dat de auto dan 
weer geruime tijd veilig mee kan,” 
aldus een tevreden ogende Jeroen. 
Met deze leuke geste wil Cees Mur 
aan een stukje klantenbinding doen. 
Hij is bar trots op de groep auto-ei-
genaren die hun wagen voor APK, 
onderhoud en/of reparatie al jaren-
lang aan hem toevertrouwt. Om die 
reden wil hij ook een keer iets te-
rug doen. De actie nadert het einde 
van een jaar lang waarbij nog maar 
enkele klanten van Cees Mur in de 
prijzen kunnen vallen door de over-
handiging van een ’smakelijke’ di-
nercheque.

De nieuwste onthulling 
van wethouder Polak
Nog voordat de bezwaarproce-
dure Verkeersbesluit Koningin 
Máximalaan is afgerond (en het 
advies van de bezwaarschriften-
commissie nog niet openbaar is) 
maakte VVD wethouder Polak in 
een speciaal daarvoor georgani-
seerde persbijeenkomst bekend 
dat onderdelen uit het Master-
plan zullen komen te vervallen 
dan wel gewijzigd zullen worden. 
Dit omvat echter ook onderdelen 
welke in de bezwaarprocedure 
aan de orde zijn gesteld en waar 
juist op grond van dat Masterplan 
het verweer van de gemeente is 
gebaseerd! Ook met zijn mede-
deling: “het dorpscentrum is dan 
ook niet langer meer het hoofd-
winkelcentrum” draait de wet-
houder eigenhandig Winkelcen-
trum Amstelplein de nek om (al 
is de gemeente daar, door middel 
van de “treiterstoplichten” bij de 
voetgangersoversteekplaats, al 
bijna een jaar mee bezig!). Wel-
licht is het handig om de wethou-
der op het volgende te wijzen:
In de Handreiking Verkeersbe-
sluiten van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), 
dus ook voor de gemeente Uit-
hoorn, staat in artikel 1.6 Belan-
genafweging: De Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) vereist zorg-
vuldigheid en belangenafwe-
ging bij totstandkoming van be-
sluiten, dus ook verkeersbeslui-
ten en schrijft voor dat het be-
stuursorgaan de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten en de 
af te wegen belangen vergaart. 
En ook: Om de rechtsreeks bij 
het besluit betrokken belangen 
goed af te kunnen wegen ver-
dient het aanbeveling om, voor-
al in omstreden en complexe si-

tuaties, een openbare voorberei-
dingsprocedure op grond van de 
Awb te volgen. De procedure om 
te komen tot een besluit wordt 
hierdoor wel wat langer. Belang-
rijk voordeel is evenwel dat de 
besluitvorming op een zorgvuldi-
ge wijze tot stand komt. Dat kan 
zijn vruchten afwerpen tijdens 
bezwaar- en beroepsprocedures. 
Wethouder Polak kan evenwel 
opnieuw niet langer wachten en 
kiest ervoor juist niet een open-
bare voorbereidingsprocedure te 
volgen en negeert daarmee op-
nieuw, evenals bij het eerder ge-
noemd verkeersbesluit, (waar-
tegen o.a. ook alle aangrenzen-
de gemeenten een bezwaar-
schrift hebben ingediend) de 
door de VNG bepaalde algeme-
ne regels en richtlijnen. Om zich 
vervolgens, evenals bij genoemd 
verkeersbesluit, aan haar al eer-
der verweten tunnelvisie vast te 
klampen, waardoor honderddui-
zenden euro’s gemeenschaps-
geld over de balk zijn gegooid. 
Ook voor de nieuwe opzet van het 
dorpscentrum is wederom reeds 
aan een stedenbouwkundig bu-
reau opdracht gegeven om vol-
gens door de gemeente aange-
geven richtlijnen een schets hier-
van te maken. Fijntjes voegt de 
wethouder hier nog aan toe dat 
de gemeenteraad uiteindelijk nog 
haar goedkeuring moet geven. 
Omdat deze raad ook instem-
de (niet unaniem) met het door 
58 bezwaarmakers (vermoedelijk 
succesvol) bestreden verkeers-
besluit, lijkt het nuttig en raad-
zaam om alsnog eerst een -door 
de VNG aanbevolen- openbare 
voorbereidingsprocedure te vol-
gen.

W. Wahlen uit Uithoorn

Winkelcentrum Amstelplein 

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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Uithoorn - Henk Hardeman heeft 
afgelopen zaterdag tijdens een sig-
neersessie bij de Bruna op het Am-
stelplein voor liefhebbers zijn Bom-
melboek “Het Lastpak” van een per-
soonlijke noot en een handtekening 
voorzien. Heer van stand, Ollie B. 
Bommel, was persoonlijk meegeko-
men en alle gasten, groot en klein, 
werden hartelijk ontvangen door het 
tweetal en het team van de Bruna. 
Voor kinderen was er een Bommel-
speurtocht uitgezet waarmee een 
leuk prijsje te verdienen was.
Het boek “Het Lastpak” is zoveel 

mogelijk geschreven in de geest van 
Marten Toonder en bevat dezelfde 
dosis fi jnzinnige humor en gezonde 
maatschappelijke kritiek. In dit nieu-
we Bommel-verhaal draait alles om 
een geheimzinnig pak dat ont-last. 
Maar het pak van Obbe Zwavel van 
de Geestgronden is niet geheel zon-
der gevaar... Oude vertrouwde per-
sonen zoals o.a. huisknecht Joost, 
burgemeester Dicker Dack, en na-
tuurlijk Tom Poes staan heer Ollie 
weer bij met raad en daad! Het boek 
is te koop bij de Bruna op het Am-
stelplein Uithoorn voor 14,99

Bommelmiddag bij Bruna 
groot succes

Uithoorn - Er zijn weer Ierse klus-
jesmannen actief in de regio. De-
ze zogenaamde travellers bieden 
hun diensten aan om werkzaamhe-
den aan het huis te verrichten voor 
een klein geldbedrag. Bij het afre-
kenen is de rekening plots veel ho-
ger en wordt agressief gehandeld 
om de klant te laten betalen. Ook is 
het voorgekomen dat er betaald is 
voor een uit te voeren klus en de-
ze wordt niet of nauwelijks ter hand 
genomen. 
Donderdag 24 november rond half 
vijf in de middag meldde een klus-
ser zich bij een bewoner in de 

Meerwijk. De Engels sprekende 
man vertelde dat er een dakpan 
scheef lag. Hij kon dit regelen voor 
160 euro, maar het zou meer kun-
nen worden. Met z’n drieën gingen 
de mannen het dak op. De klus liep 
niet helemaal gesmeerd. Er viel een 
dakpan naar beneden op een au-
to. De schade bedroeg 1.200 euro, 
maar de Ierse klussers hadden zich 
al uit de voeten gemaakt. De politie 
raadt aan vooral niet in zee te gaan  
met dit soort aanbieders. Mankeert 
er iets aan de woning, tuin, schuur, 
schoorsteen of het dak? Vraag een 
offerte bij een erkend bedrijf!

Ga niet in zee met travellers

Scouts Admiralengroep 
bedanken Deen Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 26 no-
vember 2016 waren de scouts van 
de Admiralengroep te vinden in de 
Deen Supermarkt. Zij waren uitge-
nodigd om de uitslag van de Jeugd 
Sponsor actie te horen. Uit handen 
van assistent bedrijfsleider de heer 
Karel ontvingen de jongste leden de 
cheque, met daarop het sponsorbe-
drag van � 971,08. Op de vraag waar 
het geld gebruikt voor zou worden, 

riepen ze in koor “voor het nieuwe 
clubhuis!”. De scouts willen hier-
bij de Deen en alle klanten die de 
uitdaging aangegaan zijn om ons te 
steunen hartelijk bedanken. Scou-
ting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activitei-
ten waarmee meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich persoonlijk 
te ontwikkelen. U kunt ons vinden 
op www.admiralengroep.nl
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Kom naar de open dag 
van Slimness Mijdrecht
Regio - Afvallen is meer dan een 
goed voornemen. Wil jij je goede 
voornemen werkelijkheid laten wor-
den? Slimness is inmiddels dé er-
varingsdeskundige op het gebied 
van afvallen. Slimness heeft name-
lijk een mini cursus samengesteld 
met nuttige informatie om effectief 
en efficiënt af te vallen. Deze cursus 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars zelfs vergoed! Reserveer daar-
om op zaterdag 17 december 2016 
van 10.00 tot 14.00 uur een plekje 
in je agenda, want dan organiseert 
Slimness een open dag. Hier kun 
je kosteloos je BMI en middelom-
trek laten meten, krijg je informa-
tie over gezond afvallen en is er de 
mogelijkheid om je op te geven voor 

de groepscursus. Deze nieuwe cur-
sus ‘afvallen in groepsverband’ gaat 
18 januari 2017 weer van start. Indi-
vidueel en met z’n tweeën afvallen 
is ook mogelijk. Dat kan op elk mo-
ment. Voor alle duidelijkheid: Slim-
ness werkt niet met eiwitshakes, 
zakjes of met pillen dus geen jojo-
effect, maar blijvend resultaat. Bij 
Slimness leer je je voedingspatroon 
aanpassen oftewel afvallen zonder 
poespas. Wil jij afvallen? Kom dan 
17 december alvast je voedingsdag-
boek ophalen, of kom je opgeven, 
want vol = vol. Laat je goede voor-
nemen werkelijkheid worden! 
Slimness, Bozenhoven 19a 
Mijdrecht, tel. 0297 765027, slim-
ness.nl

Mantra’s zingen met Carla
Uithoorn - Een Mantra is een hei-
lige tekst, gebed of religieuze zin 
uit een lied dat gezongen of gereci-
teerd wordt. Het kalmeert de geest, 
geeft helderheid en bevrijdt je van 
(storende) gedachten. OM- deze 
klank wordt meestal aan het begin 
van de mantra gezongen en is be-
kend als “seed sound”. Een zaad-
klank is zeer krachtig en geeft ex-
pressie aan een bepaalde energie. 
Een vertaling ervan schiet altijd te-
kort en is eigenlijk onmogelijk. OM 
is het geluid van het 6e chakra, ook 
wel bekend als “het derde oog”. Het 
is hier waar mannelijke en vrouwe-

lijke energie elkaar ontmoeten. We 
zingen Mantra’s uit alle delen van 
de wereld, in allerlei talen en met 
diverse muziek. Tussen de Mantra’s 
zijn we stil. Afsluitend doen we een 
(geleide) meditatie. Je hebt geen 
ervaring of goede stem nodig. Kom 
met alles wat er in je is en voel je 
welkom! Datum: vrijdag 9 decem-
ber 2016 op locatie: Multatulilaan 7, 
1422 BN Uithoorn. Tijd: inloop vanaf 
19.30, aanvang 20.00 uur en afron-
ding 21.30.Vooraf aanmelden: 0297-
56 77 73 of: 06- 226 08 327. carla-
debrave@gmail.com Kosten: 5 euro 
p.p. (gepast betalen aub).

‘Ons Uithoorn’ trotse winnaar 
PvdA KroegKwis-competitie
Uithoorn - De vijfde en laatste ron-
de van de PvdA KroegKwis-com-
petitie 2017 werd een overwinning 
voor ‘Ons Uithoorn’. Daarmee ver-
drongen zij ‘We rotzooien maar wat 
an’ van de eerste plaats in de eind-
rangschikking en mogen zij zich dit 
jaar de beste noemen.
Met acht teams begon de PvdA 
KroegKwis-competitie 2017 aan zijn 
laatste ronde. De uitslag van deze 
avond zou bepalend zijn voor wie 
de eindwinnaar zou worden. ‘We 
rotzooien maar wat an’ voerde de 
ranglijst aan, op een half puntje ge-
volgd door het team van ‘Ons Uit-
hoorn’. Ook het team van ‘PvdA Uit-
hoorn’ maakte nog kans op de eind-
zege. Direct bij de eerste serie van 
twee keer tien vragen nam ‘Ons Uit-
hoorn’ met een maximale score de 
leiding. Drie teams volgden op korte 
afstand. Na de tweede serie was de 
voorsprong wat geslonken en waren 
‘We rotzooien maar wat an’, ‘Herstel 
Team 2’ en ‘PvdA Uithoorn’ de kop-
loper tot op één punt genaderd. In 
de derde serie beantwoordde ‘PvdA 
Uithoorn’ alle vragen goed en be-
haalde daardoor de maximaal haal-
bare score. Hun voorsprong op ‘Ons 

Uithoorn’ bedroeg echter slechts 
één puntje. De laatste serie van 
twee keer tien vragen zou de door-
slag moeten geven. 

Kasteel
‘Hé een kasteel’ scoorde in deze se-
rie zijn slechtste resultaat van de 
hele avond en viel daardoor ver te-
rug. ‘Ik trap op mijn fietsje’ deed het 
een stuk beter, maar de beste bleek 
toch weer ‘Ons Uithoorn’ die deze 
serie won en daardoor ook de avond 
winnend afsloot.
Nadat de uitslag bekend was, over-
handigde Gerrit Roseboom, voorzit-
ter van de PvdA afdeling Uithoorn/
De Kwakel, de winnaar van de com-
petitie de welverdiende beker. Door 
hun sterke eindspurt was dat ‘Ons 
Uithoorn’ met een totaalscore van 
25,5 punten. Op de gedeelde twee-
de en derde plaats eindigden ‘We 
rotzooien maar wat an’ en ‘PvdA 
Uithoorn’ met elk 22 punten. ‘Ik trap 
op mijn fietsje’ werd vierde met 17 
punten. Frans Boonman, captain 
van het winnende team, beloof-
de zijn tegenstanders in zijn dank-
woord de titel in 2017 graag te zul-
len verdedigen.

Eindstand van de PvdA KroegKwis-
competitie 2017: 1. ‘Ons Uithoorn’: 
25,5 punten; 2 en 3. ‘We rotzooien 
maar wat an’ en ‘PvdA Uithoorn’: 22 
punten; 4. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 17 
punten; 5. ‘Herstel Team 2’: 15 pun-
ten; 6. ‘Herberg 1883’: 14,5 punten; 
7. ‘Hé een kasteel’: 13 punten; 8. ‘Da 
Vinci’: 8 punten en 9. ‘De buurtjes’: 
2 punten.
In 2017 organiseert PvdA Uithoorn 
/ De Kwakel voor de derde achter-
eenvolgende keer de PvdA Kroeg-
Kwis-competitie. De editie 2017 zal 
uit zes speelavonden bestaan. Ie-
dere speelavond omvat vier ron-

Coalitie heeft geen bewaar 
tegen OV over het Thamerlint
Vervolg van de voorpagina.

OV moet kunnen
Volgens wethouder Polak zou er in 
principe geen bezwaar zijn om een 
bus over het traject te laten rijden 
‘omdat de weg het wel kan hebben’. 
Dit ondanks de tegenstrijdigheid in 
de genomen verkeersmaatregelen. 
Jan Hazen (VVD) stelde dat een 30 
km regime geen beletsel hoeft te 
zijn voor het toestaan van een bus-
lijn over dat soort wegen omdat dit 
vaker voorkomt. 

“Daarnaast vinden wij het nog te 
vroeg om nu al een belemmering 
in te voeren. Het is niet bekend of 
de nieuwe vervoerder (die volgend 

jaar om deze tijd de huidige gaat 
vervangen. Red) al dan niet gebruik 
zal maken van het Thamerlint. We 
wachten dus liever eerst de concre-
te plannen van die vervoerder af en 
kunnen dan pas op zijn merites be-
palen welke gevolgen dat heeft voor 
het Thamerlint. Dat is een belang-
rijke ontsluitingsweg en is daarvoor 
ook als zodanig aangelegd,” aldus 
Hazen die aangaf dat zijn partij de 
motie niet zou steunen. José de Ro-
bles (DUS!) gaf aan dat het Tha-
merlint destijds op verzoek van de 
bewoners in heringericht en nu als 
een stevige weg kan worden gezien. 
“De problemen die de bewoners 
hebben ervaren zijn dus weggeno-
men. Er zijn geen technische be-

perkingen meer. In dat licht gezien 
zou ons te ver gaan te stellen dat er 
geen openbaar vervoer over mag rij-
den en zullen de motie dan ook niet 
steunen,” liet De Robles weten. Fer-
ry Hoekstra (GB) ging mee in de re-
denering van zijn collega raadsle-
den Jan Hazen en José De Robles 
waardoor ook zijn partij de motie 
niet steunde die bij de stemmingen 
dan ook werd verworpen.

Niet te lang wachten
Het overigens kleine aantal bewo-
ners van het Thamerlint op de pu-
blieke tribune was bepaald niet blij 
met de beslissing van de coalitie-
partijen. ”Het is nog niet over”, deel-
de Cees Veltman van het Bewoners-

Er rijdt vandaag de dag al veel verkeer over de Thamerlaan. Daar komen de bussen dan nog bij

comité Thamerlint ons na afloop 
mee. Wat hij daarmee bedoelde is 
nog onduidelijk maar dat men in het 
geweer komt is zeker. Ongeacht wie 
het OV op het Thamerlint liever niet 
ziet kan daar overigens beter niet 
te lang mee wachten. Als de nieu-
we vervoerder zijn plannen klaar 
heeft en de routes zijn bepaald, kan 
er nog maar weinig aan veranderd 
worden. Die ervaring heeft men in-
tussen in De Ronde Venen waar de-
ze maand de nieuwe concessie-
houder Syntus het openbaar ver-
voer gaat verzorgen i.p.v. Connexxi-
on. Zowel de wethouder van weleer 
als de raad waren kennelijk niet op 
tijd met hun inbreng hoe men het 
OV hier in de regio graag zou willen 
hebben. Daar werd vervolgens nau-
welijks gehoor aan gegeven door de 
vervoerder. Met als gevolg dat de-
len van de woonkernen nu ‘busloos’ 
blijven. Sommige rechtstreekse ver-
bindingen ontbreken helemaal en 
opstapplaatsen en haltes verdwij-
nen of zijn verplaatst. En daarvan 
was al ruim een jaar van te voren 
sprake vóór het ingaan van de con-
cessiedatum! In de Ronde Venen is 
dat op 11 december a.s. Men is dus 
gewaarschuwd! Aan de andere kant 
is openbaar vervoer vanaf de toe-
komstige eindhalte aan de Spoor-
straat naar het centrum v.v. wel een 
must. Vooral voor ouderen, ook al 
is de afstand ‘slechts’ 800 meter. 
Via het Waterlijn is geen optie om-
dat dit (nu nog) eenrichtingsverkeer 
is en straks na de bouw van Con-
fucius een wandelboulevard wordt. 
Misschien via de Adm. Tromplaan 
parallel aan het Thamerlint? Maar 
dan zadel je daar de bewoners op 
met een OV voor de deur. De vraag 
daarbij is hoe ‘storend’ zou dat zijn? 
Is het een dienstregeling van om 
de tien minuten of slechts drie keer 
per uur? Dat is een heel verschil. 
Iets wat tevens opgeld doet voor 
het Thamerlint mocht dat hiervoor 
toch in beeld komen. Maar over rij-
tijden is nu nog niets bekend. Ko-
mend jaar zal er ongetwijfeld meer 
over bekend worden wat het gaat 
worden.

den van elk twee keer tien vragen. 
Vragen met een heel uiteenlopend 
karakter. Vaste elementen zijn de 
‘plaatjesronde’, de ‘audioronde’, de 
‘actualiteitsronde’ en de ‘muziek-
ronde’. IQuizzen uit Spijkenisse, in 
de personen van Bea en Remco, 
voert de kwis uit. Woensdag blijft de 
vaste speelavond. Café Herbergh 
1883 aan de Schans in Uithoorn, de 
kroeg waar de kwis een deel van 
zijn naam aan ontleent, is gastheer. 
Deelname kost 10,- per team van 
maximaal vijf personen. Er is plaats 
voor tien teams. Opgeven kan via 
pvdapubquizz@gmail.com.

Koken aan de Amstel
bij Du Nord
Uithoorn - Samen aan de Amstel 
heeft tot doel de sociale verbonden-
heid tussen inwoners te versterken 
en in beeld te brengen. Eén van de 
projecten is: Koken aan de Amstel. 
Buurtbewoners koken voor buurt-
bewoners onder leiding van koks uit 
onze lokale restaurants. De recep-
ten van de diners worden gebun-
deld in een Uithoorns kookboek. In 
het kookboek worden de koks en de 
restaurants voor het voetlicht ge-
bracht. Ook wordt informatie gege-
ven over de verschillende wijken in 
Uithoorn en De Kwakel en natuur-
lijk komen onze gast koks aan het 
woord. Op 22 november waren alle 

inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel uitgenodigd om te komen koken 
en eten bij restaurant Bistro 9 in De 
Kwakel. Meer dan 50 personen heb-
ben deze avond al dan niet op kos-
ten van de Stichting mee gegeten. 
De amateur kok en de vrijwilligers 
hadden weer een prachtig diner ge-
maakt. Wederom waren de deelne-
mende koks en gasten zéér enthou-
siast. De avond was een groot suc-
ces en de stichting dankt in het bij-
zonder Patricia Viega da Silva, Chef-
kok Rob Churchill en de rest van het 
personeel voor hun inzet en het be-
schikbaar stellen van het restaurant 
en de keuken.

Herstellend vermogen met 
Cranio Sacraal activeren
Kudelstaart - Al langere tijd last 
van een klacht die maar niet over 
wil gaan? Donderdag 1 december 
om 13.00 en om 19.30 uur is er een 
informatiebijeenkomst over de the-
rapievorm Cranio Sacraal aan de 
Hoofdweg 54 te Kudelstaart. Soms 
gaan klachten niet over, of ontstaan 
ze plotseling. Die klachten kunnen 
variëren van hoofd-, rug-, nek, buik-
pijn, rsi, adhd, duizeligheid, chroni-
sche pijn, whiplash, migraine, wei-
nig energie tot spanningsklachten 
en het gevoel niet lekker in het vel 
te zitten. Bij kinderen kan dit zich ui-
ten door boosheid, onrust, obstipa-
tie, buikpijn, etc. Dan is het raad-
zaam om verder te kijken of er niet 
meer aan de hand is. Cranio Sacraal 
therapie richt zich op de behande-
ling van lichamelijke en psychische 
klachten van jong tot oud. Kenmerk 
van de therapie is dat het lichaam als 
geheel bekeken wordt. Cranio bete-
kent schedel, en Sacraal heiligbeen, 
het is dus eigenlijk een ‘kop-staart’ 
therapie. Naast de ademhaling en de 
hartslag bestaat er een derde ritme: 
de aanmaak en afvoer van het her-
senvocht. Dit ritme is door het he-
le lichaam te voelen omdat je overal 
bindweefsel hebt. Bindweefsel is de 
bindende factor in het lichaam. Het 
beschermingsvlies dat om alle orga-
nen, spieren en zenuwen in het li-
chaam zit. Normaal herstelt het li-
chaam zichzelf, maar in een periode 
van spanning, door bijvoorbeeld een 
operatie, infectieziekte, stress of on-

geval, zie je vaak dat de balans weg 
is, de emotie kan zich dan vastzetten 
in het bindweefsel. Iedere nieuwe 
afspraak in de praktijk begint met 
een vraaggesprek. Daarna gaat de 
cliënt op de behandeltafel en gaat 
Marlies op zoek naar spannings-
plekken in het lichaam. Hierna pro-
beert zij het bindweefsel los te krij-
gen. Bij volwassenen, maar zeker bij 
kinderen zie je vaak dat psychische 
problemen zich uiten in lichamelijke 
klachten. Bij een behandeling met 
Cranio wordt meestal snel duidelijk 
of het effect heeft. Na drie behande-
lingen moet je merken of het goed 
voor je is. Sommige mensen merken 
het gelijk, anderen iets later. Aan-
melden kan bij Marlies Buck-Kre-
ijmborg via 06-19488009 of mea@
buckonline.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.buckcranio.nl

Döner City: winkel in 
Turkse specialiteiten
Uithoorn - Al weer bijna ander-
half jaar runnen Melisa en Sahin 
Arslan hun Turkse specialiteiten-
winkel in de Dorpsstraat naast Duo 
Plant, vlak bij de oversteekplaats 
van de N196 tussen de Schans en 
de Dorpsstraat. “Voor zover wij we-
ten zijn wij de enige winkel in Uit-
hoorn die allerlei lekkere en kwalita-
tief goede Turkse specialiteiten aan-
biedt. Alle dagen vers wat vers moet 
zijn. Een aantal gerechten wordt 
in eigen beheer bereid. De kebab 
wordt elke dagen van vers vlees 
aan de spies gemaakt. Lekker op 
een vers broodje, maar we hebben 
vanaf 11 uur natuurlijk meer soor-
ten belegde broodjes in het assorti-
ment naast al het andere wat wij te 
bieden hebben,” laat Melisa in goed 
Nederlands weten. Samen met haar 
man Sahin is zij al bijna 25 jaar in 
ons land en hebben een soortgelij-
ke winkel in Lisse gehad. Uithoorn 
had echter een grote aantrekkings-
kracht, het was dichterbij huis en 
het oude dorp leende zich goed voor 
een dergelijke specialiteitenwin-
kel. Voordien was op die plek een 
groentewinkel gevestigd. Toen die 
vertrok konden Melisa en haar man 
de ruimte overnemen en sindsdien 
zit de loop er prima in. “De naam 
Döner is Turks en staat voor ’draai-
en’ – zoals het spit doet voor de ke-
bab. “Het draait ons echter om de 

winkel dat die bekendheid krijgt. En 
‘city’ zien wij als een vertaling voor 
het centrum van Uithoorn. Een beet-
je ver gezocht misschien maar zo is 
de naam tot stand gekomen. Wij 
willen ons met onze speciale Turkse 
producten profileren bij de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel, waar-
van er intussen al veel onze winkel 
bezoeken en altijd weer enthousiast 
terugkomen. Maar ook uit Aalsmeer 
hebben wij klanten en zelfs mensen 
uit Amstelhoek en Mijdrecht komen 
hier regelmatig. Zij willen verse pro-
ducten en die halen ze hier bij ons in 
de winkel,” aldus Melisa. Voor dege-
nen die de winkel nog niet hebben 
bezocht misschien een idee om dat 
voorbeeld te volgen en (vrijblijvend) 
eens binnen te stappen. Met de 
feestdagen in het vooruitzicht wel-
licht een idee om thuis een ‘rond-
je Turkse gerechten en lekkernijen’ 
te serveren?

Zelfs pasfoto’s
De specialiteiten omvatten onder 
meer veel verpakte Turkse levens-
middelen, maar ook kaas, Turkse 
worst, pizza, brood, yoghurt en an-
dere zuivelproducten, (gemarineer-
de) olijven en tal van andere (ge-
droogde) vruchten. Vanzelfsprekend 
ontbreekt ook de kebab niet. Te-
vens eigen gemaakte maaltijden als 
couscousgerechten, soepen, sala-

des etc. Er zijn ook vegetarische ge-
rechten en producten. Alles tegen 
aantrekkelijke prijzen. Producten en 
gerechten bestellen in de winkel om 
daarmee thuis zelf iets klaar te ma-
ken is eveneens mogelijk. Er is nog 
geen website, die is in de maak. U 
moet dus wel naar de winkel komen. 
Melisa: “In de winkel kunnen be-
langstellenden samen met ons hun 
wensen invullen en eventuele be-
stellingen opgeven. Wij vragen dat 
wel tijdig te doen voor de feestda-
gen.” Melisa en Sahin kijken ervan 
op dat Mijdrecht een grote Turkse 
gemeenschap heeft (Hak Yol). Wel-
licht nuttig ook voor die mensen te 
weten dat er in Uithoorn een unie-
ke winkel met Turkse specialiteiten 
is gevestigd. Per auto goed bereik-
baar met volop parkeermogelijkhe-

den bij winkelcentrum Amstelplein 
of op het parkeerterrein achter de 
COOP. Dan is het nog maar enkele 
minuten lopen naar Döner City.
Ooit was in de winkelruimte van 
Döner City ook een fotozaak ge-
vestigd. Door de tijd heen kon men 
er steeds (officiële) pasfoto’s laten 
maken. Dat kan nu nog steeds en 
ook dat is uniek in Uithoorn. Achter 
in de winkel is een kleine fotostu-
dio waar de pasfoto’s gemaakt wor-
den. Döner City profileert zich in dat 
licht gezien niet alleen als een spe-
ciaalzaak, maar tevens als een veel-
zijdige winkel. U bent er van harte 
welkom.
Döner City, Dorpsstraat 20, 1421 AT 
Uithoorn. Tel. 0297-569222. Ope-
ningstijden: dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 20.00 uur.





Regio - Natuurlezingen gaan in het 
algemeen over de levende natuur. 
Op 6 december organiseert IVN 
De Ronde Venen, een lezing over 
een dier dat al langere tijd van de 
aardbodem verdwenen is: de Dodo. 
De lezing wordt gehouden door Dr. 
Kenneth Rijsdijk., docent bij IBED, 
Universiteit van Amsterdam en on-
derzoeker naar de rol van de mens 
op kwetsbare eilandnatuur. In 2005 
was Kenneth betrokken bij de her-
ontdekking van een dodo-massa-
graf. Het massagraf bleek een van 
de rijkste botten-vindplaatsen op 
een eiland ter wereld te zijn. Sinds 
die tijd doet hij onderzoek naar de 
dodo en zijn ecosysteem. De be-
langrijkste ontdekking is dat de do-

do een zeer weerbare reuzenduif 
was, die weliswaar niet meer kon 
vliegen, maar ongelofelijk goed was 
aangepast aan de extreme omstan-
digheden waarin hij  moest leven op 
het eiland Mauritius. Het dodo-mas-
sagraf  blijkt veroorzaakt te zijn door 
een enorme klimaatsramp die 4200 
jaar geleden plaatsvond. Ondanks 
het feit dat duizenden dodo’s stier-
ven, overleefde de soort. Totdat de 
mens kwam... Kenneth zal met zijn 
lezing proberen de dodo voor ons 
weer tot leven te wekken. Bent u er 
nieuwsgierig naar hoe het de do-
do eeuwen geleden is vergaan en 
hoe wetenschappers dat geheim 
hebben ontrafeld, kom naar de le-
zing op 6 december om 20.00 uur, 
in het NME-centrum, De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De 
zaal gaat open om 19.45 uur, de le-
zing begint om 20.00 uur en is voor 
iedereen toegankelijk. Wel wordt er 
een vrijwillige bijdrage van 2.50 eu-
ro gevraagd. Voor meer informatie: 
Gerda Veth, tel 0297-263656. Zie 
ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn

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

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 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
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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Alzheimercafé op donderdag 
1 december
In het Alzheimer Café in Uit-
hoorn van 1 december zal Joni 
Baart, van huisartsenpraktijk `de 
Amstel’ in Uithoorn, ingaan op 
het belang van een tijdige signa-
lering en diagnose van demen-
tie. Caroline Vrijbergen is de ge-
spreksleider. Omdat dit het laat-
ste Alzheimer Café van 2016 is 
openen en sluiten we de avond 
met een feestelijk optreden van 
de band `Overstekend Wild’. De-
ze band bestaat uit 2 jonge vrou-
wen die gezellige nummers spe-
len in een ongedwongen sfeer. 
Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 
uur. Zaal open vanaf 19.00 uur, 
toegang is gratis.

Stoelyoga 
Yoga op de stoel bestaat zoals 
alle vormen van yoga uit bewe-
gingsoefeningen (asana’s), ade-
moefeningen (bewust ademen 
en pranayama oefeningen) en 
meditatie of ontspanningsoefe-
ningen. 

Voor wie?
Voor mensen die beperkt zijn in 
hun bewegingsvrijheid, om wel-
ke redeN dan ook, is het moge-
lijk om de yogahoudingen beter 
zittend in een (rol)stoel te beoe-
fenen. Tijdens de lessen worden 
zowel zittende als staande oe-
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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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houdt maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet 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
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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.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

De roodborst
In onze tuin zijn elke herfst en 
winter 2 roodborstjes. Zijn het 
dezelfde als vorig jaar? Waar-
schijnlijk niet, oud worden ze 
niet. Komen ze inderdaad uit 
Scandinavië naar ons land? Dat 
moet haast wel, want roodborst-
jes zijn het liefst in het bos. Maar 
als de Scandinavische naar ons 
land komen zijn alle plaatsen in 
het bos al bezet. Dus dan is on-
ze tuin een alternatief denk ik. 
En dat is leuk. Wat we ook bui-
ten doen, ze hippen mee en kij-
ken precies wat er gebeurt. Lo-
gisch, want elke schop in de 
grond betekent de kans op een 
worm. Wij zorgen natuurlijk voor 
vogelvoer. De roodborsten de-
len dat in vrede met vele ande-
re vogels: de koolmees, de put-
ter, groenling, boomkruiper, 
spreeuw, waterkip, vink, staart-
mees, merel, specht, welke vogel 
niet. Nooit ruzie. Maar o wee als 
er één roodborst achter de hooi-
berg vliegt waar de ander ook 
wil vliegen. Of erger nog: op de-

zelfde voedertafel gaat zitten. Er 
volgt een keihard gevecht. Nooit 
zal een roodborst een kool-
mees aanvallen, maar een an-
dere roodborst wordt genade-
loos aangevallen en verwond. 
Wij maken een tweede voeder-
tafel. Op elke tafel zien we nu re-
gelmatig een roodborst. Wij kun-
nen de twee niet goed uit elkaar 
houden natuurlijk. Maar we den-
ken dat het steeds dezelfde is 
die op de tafel bij de appelboom 
zit en ook steeds dezelfde die op 
de tafel voor ons raam zit. Die 
roodborst kijkt vaak nieuwsgie-
rig naar binnen. En schrikt niet 
van ons als wij door de kamer 
lopen. Langzaam wordt het ons 
duidelijk: er loopt een denkbeel-
dige lijn door onze tuin, van de 
hooiberg naar het water. Aan de 
ene kant van de lijn is het territo-
rium van roodborst 1, aan de an-
dere kant van roodborst 2. Som-
migen zeggen dat de roodborst 
een territorium heeft van wel 1 
hectare, dus het is een wonder 
dat die grens precies door on-
ze tuin loopt! Sinds we twee voe-
dertafels hebben is het meestal 
roodborstvrede. Behalve als één 
van de twee te dicht bij de terri-
toriumgrens komt. Dan is de an-
der direct in de buurt en volgt er 
een robbertje luchtvechten. Haat 
tussen roodborsten is iets voor 
de winter, liefde voor het voor-
jaar. Maar dan vast niet tussen 
roodborst 1 en 2.

Catherine

Haat en liefde in de polder

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...

Alles samen delen
Dit tafereeltje spotte ik bij de achterburen van mijn ouders in Meer-
wijk. Twee halsbandparkieten en een grote bonte specht bezig met 
de aangeboden pinda’s en vetbolletjes. Luxe restaurant dus!

Inge Huisman uit Uithoorn

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn wordt gehouden 
op zaterdag 3 december en U bent 
van harte welkom om postzegels te 
ruilen of te kopen. Het is nog net 
geen Sinterklaas, maar misschien 
komt U wat leuks tegen.
En er zijn altijd leden van de Filate-
listen Vereniging aanwezig, bij wie 
U informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. Ook is 
er de mogelijkheid om advies vra-
gen over de waarde en het verko-

pen van verzamelingen. Ook zijn de 
vertrouwde handelaren aanwezig, 
waarbij men benodigde postzegels 
kan aanschaffen. Verder zijn er stui-
verboeken, dat zijn insteekboeken 
met postzegels, waar je zegels uit 
mag nemen voor 1 stuiver per stuk.
Ook de jeugd is zeer welkom om 
te ruilen en om eventuele vragen 
te stellen over het verzamelen van 
postzegels.. De ruilbeurs is open van 
10.00 uur tot 14.00 uur. 
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn.

Kerstverkoop bij Ceres
Regio - Vanaf dinsdag 6 decem-
ber aanstaande om 10.30 uur heeft 
Ceres Kringloopcentrum heel veel 
kerstartikelen in de winkel staan. 
Kerstbomen, kerstversieringen, 
kerstballen, kookboeken voor de 
feestdagen en mooie kerstcadeau-
tjes. Ceres kringloopcentrum zorgt 
ervoor dat iedereen een prach-
tig kerstfeest kan vieren. Kom snel, 
want op = op! Stichting Ceres is een 
organisatie zonder winstoogmerk. 
De Stichting streeft ernaar om geld 
over te houden aan de verkoop van 
kringloopgoederen, zodat zij daar-
mee goede doelen kan steunen. In 
het verleden zijn onder andere aan 
Kika en Stichting Aap donaties ge-
daan. En in 2016 nog aan de Kin-
derboerderij in Uithoorn. De Stich-

Lezing “De dodo leeft!”

Op de foto v.l.n.r. wethouders Jop Kluis, Jacqueline de Maa, Hans Bouma, Pe-
ter Bot, Ruud Grondel en David Moolenburgh.

Energiebesparing nog 
nooit zo makkelijk
Regio - Op woensdag 23 november 
is het Regionale Energieloket voor 
de regio Amsterdam, Amstelland en 
Meerlanden gelanceerd. Woningei-
genaren uit acht gemeenten in deze 
regio kunnen via dit online platform 
eenvoudig aan de slag met energie-
besparing en duurzame energie op-
wekking voor hun woning. Op het 
energieloket kunnen woningeige-
naren een online HuisScan doen om 
te bepalen wat de beste energiebe-
sparende maatregelen zijn voor hun 
specifi eke woning. Bewoners zien 
direct wat de verwachte kosten en 
opbrengsten zijn van maatregelen 
zoals zonnepanelen en isolatie, in-
clusief mogelijkheden voor subsi-
dies en fi nancieringsmogelijkheden. 
De kennisbank van het energieloket 
geeft inwoners ook informatie over 
allerlei maatregelen zoals isolatie, 
HR++ glas, zonnepanelen, zonne-
boilers en warmtepompen.
Wethouder Hans Bouma (Duur-

zaamheid): “veel woningeigena-
ren willen best energiebesparen-
de maatregelen nemen maar zien 
al snel door de bomen het bos niet 
meer; ‘teveel uitzoekwerk en gedoe!’ 
Het energieloket neemt mensen dat 
uitzoekwerk en gedoe uit handen. 
Wat mij betreft dus een prima initi-
atief wat duurzaam wonen voor ie-
dereen een ‘makkie’ maakt.”

Reinier Schneider van het Regionaal 
Energieloket: “De online huisscan 
geeft in een paar minuten inzicht in 
de mogelijkheden voor elke woning. 
Bovendien verwijzen we mensen di-
rect naar regionale vak bedrijven 
om het werk uit te voeren.” Via een 
reviewsysteem is direct te zien hoe 
andere woningeigenaren die bedrij-
ven hebben beoordeeld. Woningei-
genaren zijn dankzij een extra in-
stallatiegarantie via www.regionaal-
energieloket.nl verzekerd van een 
goede afronding van de klus

Vogelexcursie:
Ganzen in de Polder
De Ronde Venen - Elk najaar ko-
men duizenden ganzen overwinte-
ren in de polders van De Ronde Ve-
nen. Ze komen vanuit hun broed-
gebied in het Hoge Noorden, bo-
ven de poolcirkel. Het zijn meestal 
kolganzen, opvallend door een wit-
te vlek rond de snavelbasis ( kol), 
roze snavel en zwarte strepen op 
borst en buik. Soms zitten er, dui-
delijk zichtbaar door hun zwart-wit-
te tekening, brandganzen tussen. 
Kolganzen broeden in de zeer korte 
zomer in Noord-Rusland en Siberië. 
Twee keer per jaar vliegen ze heen 
en weer. Per reis tussen de 3500 en 
5000 km. Als de ganzen daar aan-
komen sneeuwt het nog en als ze al 
of niet met jongen vertrekken, be-
gint de eerste sneeuw alweer te val-
len. Wanneer hun broedsel mislukt 
is, is er geen tijd voor een nieuwe 

poging. In oktober komen de eerste 
gezinnetjes hier aan en vanaf no-
vember loopt hun aantal snel op tot 
wel 10.000 vogels in januari. 

Overwinteren
Elders in Nederland, vooral in Fries-
land en Zeeland, overwinteren wel 
enkele 100.000en kolganzen. Over-
dag zoeken ze voedsel op gras-
land of een pas gemaaide mais-
akker. ’s Nachts slapen ze op het 
open water, zodat bijvoorbeeld vos-
sen ze niet kunnen verrassen in de 
slaap. Botshol, de Waverhoek en de 
Nieuwkoopse Plassen zijn in on-
ze omgeving zulke slaapplaatsen. 
Als de ganzen deze plassen ’s mor-
gens verlaten doen ze dat met veel 
gegak. Het is steeds weer spannend 
voor de plaatselijke gans-watchers 
: In welk weiland zullen de ganzen 
vandaag neerstrijken om te foera-
geren? Ga mee op zaterdag 3 de-
cember, trek passende kleding aan, 
neem koffi e/thee mee voor onder-
weg en vergeet je verrekijker niet. 
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur. Terug rond 12.00 uur. De 
excursie is per auto. We proberen 
met zo weinig mogelijk auto’s te rij-
den. Kosten: geen. (vergoeding au-
tokosten in overleg met de bestuur-
der). Aanmelden: niet nodig. Afge-
lastingen staan ca. 1 uur voor aan-
vang van de excursie op de websi-
te: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn. Info en excursieleider: Roy 
de Dood (06-23559528)

ting is daarbij wel afhankelijk van 
wat de bevolking van de gemeente 
Uithoorn afl evert bij het kringloop-
centrum. Gooi uw artikelen niet di-
rect weg. Vaak kunnen de mede-
werkers van het kringloopcentrum 
voor deze artikelen nog heel goed 
een tweede leven verzorgen. We 
denken dan aan meubels, boeken, 
platen en cd’s, glas- en aardewerk, 
kleding, speelgoed, lampen, elektri-
sche apparatuur en kerstartiekelen. 
Het magazijn is maar liefst zes da-
gen per week open voor het afge-
ven van uw goederen.
 Ceres Kringloopcentrum organi-
seert ook vaak acties. Grote kortin-
gen op de toch al zeer lage prijzen. 
Deze acties worden via de websi-
te (www.ceres-kringloop.nl), Face-
book (Stichting Ceres Kringloop-
centrum) en twitter (@CeresKring-
loop) bekend gemaakt.
De winkel (Industrieweg 33, Uit-
hoorn) is voor onder andere de 
kerstverkoop geopend op de maan-
dagen, dinsdagen, donderdagen en 
vrijdagen van 10.30 uur tot 16.30 
uur en op de woensdagen en zater-
dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

feningen achter de stoel aangebo-
den. U kunt zich aanmelden voor 
een proefl es op vrijdag 9 decem-
ber 13.15-14.15 uur (0297 567 209). 
Docent is Finy Sheils- van der Post 
www.yogapret.nl





Uithoorn - De oproep van Muziek-
vereniging KnA aan iedereen die 
een strijkinstrument besspeeld is 
niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Er hebben zich al diverse muzikan-
ten aangemeld.
De oproep was en is bedoeld voor 
het concert op 11 februari in De 
Schutse in Uithoorn. Het KnA Or-
kest houdt van diversiteit en uitda-
gingen! Dat hebben zij in het verle-
den al bewezen met de verschillen-

de concerten met zangers en zan-
geressen, het Maestro concert met 
verschillende dirigenten, het mee-
spelen met een poppenkast en niet 
te vergeten; het concert met de leer-
lingen van basisschool de Kwik-
staart. Voor het aankomende con-
cert wil het KnA Orkest dus heel 
graag samen spelen met zoveel mo-
gelijk strijkinstrumenten, zo wordt 
het dus bijna een symphonie-orkest 
in plaats van een harmonie-orkest.
Afhankelijk van het aantal aan-
meldingen en de diversiteit in de 
strijkinstrumenten en het speelni-
veau zullen er stukken worden ge-
kozen en de arrangementen even-
tueel worden aangepast. Heb je de 
vorige oproep gemist maar lijkt het 
je een mooie uitdaging? Twijfel niet 
en geef je op om mee te doen met 
dit leuke concert. Er wordt gerepe-
teerd op de dinsdagavonden vanaf 
januari. Opgeven via kna.secretari-
aat@gmail.com
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Concert “Winter 
Wonderland” in Kerstsfeer
Regio - Op zaterdag 17 december 
a.s. geven jeugdkoor Singing Kids 
en Kleinkoor Marcando m.m.v. Ka-
merkoor Tricinium een afwisselend 
concert in Kerstsfeer. Het concert 
vindt plaats in de PKN kerk aan de 
Achterweg 4 in Nieuwkoop en be-
gint om 20.00 uur. De Singings Kids 
zingen Winter Wonderland, Child-
ren of the World en Sing With Joy 
at Christmas samen met Marcan-
do. De muziek van Singing Kids past 
heel mooi bij de muziek van Klein-
koor Marcando, waar de focus nog 
steeds ligt op het zingen van gevari-
eerde muziek bestaand uit jazz, mo-
dern en licht klassiek.
Marcando zingt o.a. The Snow van 
Elgar, hierbij ondersteund door Tri-

cinium. Tricinium zingt zelfstandig 
Magnificat van Pergolesi. De Sin-
ging Kids zingen Silent Night twee-
stemmig met drie boven stemmen 
van Marcando. Het wordt een boei-
ende en soms vertederende avond. 
De muziek van de koren loopt mooi 
in elkaar over. Jaco Kruijswijk bege-
leidt het concert aan de vleugel en 
Ton Vendel op gitaar. 

Singing Kids staat nu een jaar o.l.v. 
zangpedagoge Deborah de Liever 
en naast kleine optredens wordt dit 
het eerste echte concert van deze 
kinderen. Singing Kids, Marcando 
en Triciniu vormen samen al 15 jaar 
de vereniging NMT. Algehele leiding 
is in handen van Johan de Keizer

Sint bezoekt Voedselbank
Uithoorn - Sinterklaas heeft afgelo-
pen week ook nog tijd gevonden in 
zijn drukke agenda om de Voedsel-
bank Uithoorn/De Kwakel te bezoe-
ken. Op woensdagmiddag zaten de 
kinderen met hun ouders klaar voor 
de Goedheiligman met zijn Pieten. 
Vanaf half drie druppelden de kin-
deren vol verwachting binnen. Som-
migen waren zelf verkleed als zwar-
te Piet. Ze kregen drinken met wat 
lekkers en ook aan de ouders was 
gedacht.
Daarna zongen ze Sinterklaasliedjes 
onder begeleiding van de pianist. 
Een half uur later kwam Sinterklaas 

met zijn gevolg aan. Ze werden en-
thousiast begroet door de zingende 
kinderen. Sint vroeg een aantal kin-
deren naar voren en las in zijn gro-
te boek over het behalen van hun A-
diploma, de doelpunten bij het voet-
bal of andere persoonlijke gebeur-
tenissen.
Daarna zong de hele zaal een lied 
met bewegingen die de Pieten voor-
deden en iedereen moest nadoen. 
Tot slot werden er cadeaus en wat 
lekkers om mee te nemen uitge-
deeld en gingen de kinderen weer 
blij naar huis. Iedereen kan terugkij-
ken op een gezellige middag. 

Eerste strijkers melden 
zich aan

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel 
en De Kwakel,
Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

Feestmaand
De Pakjesboot van Sinterklaas meerde dit jaar al op 12 no-
vember af aan de Wilhelminakade. Het is altijd indrukwek-
kend om te zien hoeveel mensen en vooral kinderen daar 
op af komen. Een prachtig, feestelijk gezicht en een gewel-
dige traditie die wat mij betreft niet mag wijken voor ver-
meende minderheidsdiscussies met een politiek sausje er 
overheen. Tegelijk realiseer ik me dat de aankomst van de 
Goedheiligman inhoudt dat de laatste maand van het jaar 
alweer bijna is aangebroken. En ervaring leert dat het dan 
snel gedaan is met het jaar: in de etalages maakt de Sint 
plaats voor de Kerstman, kerstkransjes verdringen de pe-
pernoten in de schappen, er heerst topdrukte voor het sa-
menstellen en verzenden van de eindejaars-pakketten en 
-wensen. De meeste ondernemers hebben het in die laatste 
weken dus extra druk. Hopelijk kunnen ze zich aan het eind 
van de maand verheugen op een prachtig resultaat voor 
het harde werken en komt het gestegen consumentenver-
trouwen ook daadwerkelijk in de cijfers tot uitdrukking.

Uithoornlijn
Inmiddels ligt het besluit van de Gemeenteraad alweer 
enige tijd terug en heeft ook Amstelveen ingestemd met 
de aanleg van de Uithoornlijn. Natuurlijk kent zo’n pro-
ject ook tegenstanders, maar doorgaans zijn de geluiden 
over de aanleg van deze lijn positief. Het is goed voor Uit-
hoorn dat deze aansluiting gerealiseerd gaat worden. Met 
het dichtslibben van de autowegen en de daaruit volgen-
de files is een goed openbaar vervoersnetwerk een absolu-
te voorwaarde om economisch mee te kunnen blijven spe-
len. Uithoorn huisvest vele ondernemingen en die bieden 
veel werkgelegenheid. Een goede bereikbaarheid is daar-
bij een essentiële voorwaarde. Goede bereikbaarheid bete-
kent ook voordeel als vestigingsplaats voor bedrijven en in 
dat opzicht is er nog voldoende plek voor nieuwe bedrijven, 
want met de Uithoornlijn in verschiet en de verbeterde be-
reikbaarheid via de nieuwe N 201 scoort Uithoorn goed ten 
opzichte van vele andere gemeentes in de regio! 

Amstelplein en Dorpscentrum
Vorige week werden wij enigszins verrast door de medede-
lingen die via een ingelaste persbijeenkomst wereldkundig 
zijn gemaakt. De inrichting van het dorpscentrum wordt 
een stuk soberder dan oorspronkelijk was bedoeld. De win-
kelsector ondergaat een verandering en dat is voor de ei-
genaar van het winkelcentrum Amstelplein aanleiding om 
het centrum nieuw leven in te blazen in plaats van de eer-
der voorgenomen uitbreiding. U heeft daar al het nodige in 
deze krant over kunnen lezen en het laatste woord is daar-
over zeker nog niet geschreven. Vast staat dat het een slech-
te zaak is als er verdere vertraging in de ontwikkeling van 
het gebied optreedt. Dat veroorzaakt nog meer leegstand 
en dat biedt het Amstelplein en Dorpscentrum geen goede 
aanblik. Er zitten al te veel gaten in het aangezicht van het 
dorp en daar moet nodig een positieve wending aan wor-
den gegeven. Ook voor dit gebied is het van groot belang 
dat de bereikbaarheid optimaal gewaarborgd blijft. Een au-
toluw centrum is een goed streven, maar dat mag niet be-
perkend uitwerken voor zowel bezoekers als toeleveran-
ciers van het gebied. Het is dus van groot belang is dat de 
Gemeente en de ondernemers in goed overleg gezamen-
lijk aan de verbetering werken zodat die ook op korte ter-
mijn zichtbaar wordt. 

Verbondenheid 
De Stichting Uithoorn in Bedrijf is de koepelorganisatie van 
de verschillende ondernemersverenigingen in Uithoorn en 
De Kwakel. Het bestuur wordt gevormd door de vertegen-
woordigers van de aangesloten belangenverenigingen van 
ondernemers. Dat zijn de verschillende winkeliersvereni-
gingen, de ondernemersverenigingen van Uithoorn en De 
Kwakel, de ondernemers van het deel van de Bloemenvei-
ling binnen de gemeentegrens van Uithoorn, de glastuin-
bouwondernemers in De Kwakel en ondernemers die zich 
via Horeca Nederland hebben verenigd. Uiteraard hebben 
die verschillende organisaties niet altijd gelijke belangen; 
die worden in de eigen organisatie goed behartigd. Maar 
met de Stichting Uithoorn in Bedrijf is een gezamenlijke 
spreekbuis gevormd die zoveel mogelijk belangen van on-
dernemers kan behartigen en communiceren. Gezien de re-
acties uit kringen van overheid en ondernemers werkt dat 
goed en wordt de verbondenheid via deze koepel op prijs 
gesteld. In de komende periode organiseren de meeste on-
dernemersverenigingen weer eindejaars- of nieuwjaarsbij-
eenkomsten. Een uitgelezen gelegenheid om collega-on-

dernemers weer te ontmoeten of 
te leren kennen. Het is daarbij wel 
belangrijk om bij een van die be-
langenorganisaties aangesloten 
te zijn. Samen staan de onder-
nemers nog sterker en wordt de 
onderlinge verbondenheid ver-
groot.
Ik wens u een feestelijke decem-
bermaand!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting
Uithoorn in Bedrijf 

EDITIE
november

Eigenwijze-eigentijdse 
jazz creaties bij Colijn
Uithoorn - Onder de titel: Eigenwij-
ze-Eigentijdse jazz creaties, vindt op 
zaterdag 3 december in Dans & Par-
tycentrum Colijn te Uithoorn het op-
treden plaats van het kwartet met 
Simon Rigter, Marc Schenk, Karel 
Boehlee, Frans van Geest met tri-
bute to Wayne Shorter. Saxofonist 
Wayne Shorter is een van de groot-
ste muziek geniën van deze tijd. Te 
vergelijken met: Ellington; Parker; 
Monk; Coltrane; Davis; Allen ver-
nieuwers, componisten en impro-
visators van hedendaagse jazz, die 
ook blues, funk en rock invloeden 
betrokken in hun muziek. 
Wayne Shorter werd geboren in Ne-
wark, New Jersey op 25 Augustus 
1933. Aanvankelijk geïnteresseerd 
in het beoefenen van de schilder 
en beeldhouwkunst bezocht hij Ne-
warks Arts High School. Zijn inte-
resse voor jazzmuziek werd pas ge-
wekt door het bijwonen van een op-
treden van Lester Young waarna zijn 
muzikale ambitie niet meer bleek 
te stoppen. Hij begon in New Jer-
sey met een band ‘The Jazz Infor-
mers’ waar hij de bijnaam ‘The Ne-
wark Flash’ kreeg, door zijn bijzon-
dere manier van interpretatie van de 
jazz stukken.

Sfeer
Het bijzondere van Wayne was 
zijn muzikale motivatie en inspira-
tie gebaseerd op een ruimtelijk in-

zicht; hetgeen blijkt uit zijn aanvan-
kelijk opleiding in de kunst. Daar-
mee zijn In veel van zijn composi-
ties een vermenging van stijl, kleur 
en ruimtelijkheid te herkennen. Een 
sfeer die ruimte laat tot improvisa-
ties en optimale manifestatie van 
de muzikanten. Hij heeft veel nieuw 
werk geschreven voor de forma-
ties waarin hij deelnam zoals: ‘The 
Jazz Messengers” van Art Blakey - 
1959 tot 1963; Miles Davis Quintet 
- 1964 tot 1970: In die tijd ontwik-
kelde hij Jazzstandards als: “Nefer-
titi,” “E.S.P.,” “Pinocchio,” “Sanctua-
ry,” “Fall”; Speak no Evil’
Om in de voetsporen te treden van 
een beschreven fenomeen als Way-
ne Shorter moet je als muzikant echt 
van goede huize komen: De muzi-
kanten die deze Tribute aandurven 
zijn dan ook van zeer goede huize in 
de Nederlandse maar ook internati-
onale jazzwereld; het zijn: 
Simon Rigter, tenor sax; Karel 
Boehlee, piano; Frans van Geest, 
contrabas; en Marc Schenk, drums.
Een beter team kan men zich niet 
wensen als het gaat om de begees-
tering van de held van deze avond: 
Wayne Shorter. De kaarten zijn aan 
de deur verkrijgbaar voor 15,00, le-
den van de stichting en studenten 
betalen 10,00. De entree in inclusief 
een glaasje prosecco. Voor meer in-
formatie: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl of www.tpodium.net.

Uithoorn - Vorige week was er weer 
een Wereldkeuken in t Buurtnest, 
deze keer niet met een bepaalde 
keuken of cultuur als thema maar, 
vanwege het tweejarig bestaan, di-
verse kleine gerechten en hapjes. Bij 
binnenkomst was er ook een wel-
komstdrankje voor de bezoekers om 
te proosten op dit feit. 

Het was weer een goed bezochte 
avond en naast de lekkere hapjes, 
gekookt door diverse bezoekers van 
de Wereldkeuken en onze AVA stu-
denten van het Alkwin Kollege, was 
het ook een gezellige bedoening. De 
zaal was mooi versierd en iedereen 
kon zich te goed doen aan een di-
vers aanbod. Al met al een weer een 

Feestelijke verjaardag 
Wereldkeuken

Uithoorn - Ook afgelopen week 
zijn bij de politie diverse telefoontjes 
binnen gekomen over overlast door 
vuurwerk. Agenten gaan na een mel-
ding direct naar de betreffende plek, 
als dit qua tijd kan natuurlijk. Afge-

lopen dinsdagmiddag 22 november 
bleek de overlast te komen van jeugd 
die aan het spelen was met trekbom-
metjes. Echter, harde klappen door 
Lawinepijlen, cobra’s en ander vuur-
werk in de buurt? Bel 0900-8844.

Parfum weg na woninginbraak
Uithoorn - Op donderdag 24 no-
vember is tussen 08.45 en 21.20 uur 
ingebroken in een woning in de Ja-
cob Catslaan. Toen de bewoonster 
thuis kwam zag zij het raam van 
haar huis aan de voorzijde open 
staan. Binnen moest geconstateerd 

worden dat de gehele woning was 
doorzocht. De dief is ervandoor ge-
gaan met twee flessen parfum, een 
Chanel No5 en een Elisaab. Moge-
lijk zijn er getuigen van de inbraak. 
Zij worden verzocht contact opge-
nomen met de politie via 0900-8844.

Geen inbreker, maar verwarde man
Uithoorn - Op maandag 28 no-
vember is om even voor vier uur 
in de nacht een man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats meege-
nomen en voor zorg overgedra-
gen aan de GGZ. De 21 jarige man 
liep op de Poelweg, sprak men-
sen aan en kwam verward over. Na 
een melding van een mogelijke in-
braak zijn agenten ter plaatse ge-
gaan. Ze troffen echter de verwar-
de man aan. Hij is gecontroleerd en 
voor verhoor naar het bureau over-
gebracht. De dag ervoor, zondag 27 

november, had de politie rond zeven 
uur in de avond een melding gekre-
gen over een man op de Hornweg in 
Aalsmeer, die zich vreemd gedroeg. 
Het bleek om dezelfde persoon te 
gaan. De eerste keer is hij heen ge-
zonden, de tweede keer voor be-
handeling meegenomen. Het was 
weliswaar geen inbraak, maar ook 
met meldingen waarmee mensen 
geholpen kunnen worden, is de po-
litie blij. Blijf dus bij onraad of situ-
aties die u/jij niet vertrouwt, bellen: 
0900-8844. 

Politie actief in signaleringen
Uithoorn - De politie Aalsmeer Uit-
hoorn is de komende weken ac-
tief op het gebied van openstaan-
de signaleringen. Wie nog geldboe-
tes heeft open staan, nog niet ge-
reageerd heeft op een verzoek tot 

DNA-onderzoek of wegens andere 
delicten moet betalen of straf moet 
uitzitten, kan rekenen op een be-
zoek. Uiteraard mogen deze perso-
nen zichzelf ook melden bij de bu-
reaus in Uithoorn en Aalsmeer.

Bijzondere fiets gestolen
Uithoorn - Vanuit de stalling van 
een school aan Weegbree is op 
woensdag 23 november een bij-
zondere fiets gestolen. Het betreft 

een Batavus Transporter (met bak-
je voorop). Het serienummer eindigt 
op 202. De diefstal heeft tussen 8.20 
en 13.10 uur plaatsgevonden.

Vuurwerk: Melden!

Uithoorn - Op 4 november heeft 
een brand gewoed in een woning 
in Aan de Zoom. Een alerte voor-
bijganger zag rook uit het huis ko-
men en heeft direct de bewoners 
gewaarschuwd. Ook 112 werd ge-
alarmeerd waardoor de politie en de 
brandweer snel ter plaatse waren. 
De bewoonster en haar kind kon-
den zich dankzij de alerte inwoner 
in veiligheid stellen en het vuur in 

de woning was snel onder contro-
le. De schade is beperkt gebleven. 
Natuurlijk zijn de bewoners blij met 
de alerte voorbijganger, net als de 
politie en de brandweer. En daarom 
hebben zij Kees, want zo heet hij, 
afgelopen donderdag 24 november 
in het zonnetje gezet en beloond 
met een mooie bos bloemen. En te-
recht. Een hele goede actie!
Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Bloemen voor alerte inwoner

geslaagde editie van de Wereldkeu-
ken, we gaan het komende jaar dan 
ook gewoon door met deze activiteit. 
De volgende keer is 14 december, 
dan hopen we veel van jullie weer te 
zien. Wat voor keuken we dan gaan 

opdienen houden we nog even ge-
heim, als je op de hoogte wilt blij-
ven van onze activiteiten kun je de 
facebook-pagina in de gaten hou-
den. De avond is mede mogelijk ge-
maakt door Goudreinet Zijdelwaard.
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Foto: Ton Kamminga. 
Kluuntrap op de Drechtdijk naast boerderij “Aurora”.

Schaatstocht stapje 
dichterbij
Regio – Met het plaatsen van twee 
kluuntrappen in De Kwakel komt 
de droom van Maarten Breggeman 
weer een stapje dichterbij. De Pol-
dertocht was een eeuw lang een 
traditie die door de slechte schaats-
winters na 1997 en door de enorme 
uitbreiding van de bebouwing ver-
loren is gegaan. Het initiatief van de 
plaatselijke schaatsclubs heeft de 
bedoeling om de traditie nieuw le-
ven in te blazen. Er moeten daar-
voor echter veel voorzieningen ge-
troffen worden die geheel uit eigen 
middelen worden opgebracht. Vol-

gens Breggeman grijpt de prachtige 
route terug op het verleden. “Toen 
gingen dokter, pastoor en apotheker 
de schaats op voor een huisbezoek 
en kerkgangers namen de boot. Wat 
toen kon, kan straks weer. Leuk voor 
de hele gemeente.
Zeg nou zelf, zo’n tocht is toch het 
einde!” Het is de bedoeling dat de 
tocht uiteindelijk weer tot Bilderdam 
zal gaan, waarmee een parcours 
van 25 km. gerealiseerd wordt. Het 
wachten is nog op een strenge win-
ter en tot die tijd liggen de plannen 
nog in de ijskast.

Lastig bieden na een 
preëmptief openingsbod
Regio - Donderdag 24 november is 
alweer de voorlaatste zitting van de 
2e competitieronde gespeeld. Nog 
één zitting te gaan voor de promo-
tie of degradatie. De ABC-cluble-
den gingen er redelijk fanatiek te-
gen aan, wat soms te horen was bij 
dit stiltespel. 
In de A-lijn had oost/west bij spel 24 
een dubbele fit in schoppen en har-
ten. Noord startte preëmptief met 
3 ruiten. Het onderzoeken welke fit 
dan het beste is, wordt zo erg lastig 
gemaakt voor oost/west. Wat moest 
oost met veel punten zeggen? Dou-
bleren of eigen kleur noemen? Veel 
biedruimte is er niet meer. Mar-
the besloot drie harten te bieden, 
waarop Wies antwoordde met drie 
schoppen. Marthe had daar geen 
bezwaar tegen en ging naar vier 
schoppen. Dit contract werd ge-
maakt. Ook de andere paren boden 
drie harten, maar hierop pasten hun 
partners en dit contract ging down. 
Miep & Madelon mochten het 3 rui-
tencontract spelen en gingen één 
down. Dit leverde Ada & Roelie een 
75% score op, bij dit toch wat aparte 
spel. Spel 11 was een leuk 6 schop-
penspel en iedereen had dit klein 
slem eigenlijk moeten uitbieden! 
Greet & Henk en Addie & Jeannet 
maakten zelfs nog +1. Bij spel 1 zat 
er 7 harten in, doch heeft niemand 
die slem geboden. Ada & Jeannet 
lieten bij dit spel de tegenpartij 5 
ruiten gedoubleerd spelen hetgeen 
4 down ging. Dat was nu een mooie 
score van 100% voor dit paar, tegen-
over 38% voor de andere paren.
In de B-lijn mochten aan tafel 3 Ar-
na & Gerda alle spellen spelen van 
Leny & Henny. Maar helaas voor dit 
eerste paar gingen ze op één spel 

na allemaal down. Het waren ook 
maar minimale spelletjes waar-
bij geen enkele manche geboden 
kon worden. Bridgers houden niet 
zo van die minimale spellen. He-
laas in de B-lijn waren er deze zit-
ting wel erg veel. Alleen spel 14 was 
een leuk spel, waarin Greet & Nel 
als enig paar drie sans + 3 scoor-
den. Dit leverde hen een 100% sco-
re op. Ook bij spel 18 kon nog een 
manche, 4 harten worden uitgebo-
den. Lyda & Jan gingen hier over-
heen door 5 ruiten te bieden. Ze 
gingen weliswaar 2 down (-200), 
maar scoorden mooi 100% hiermee. 
Vier harten werd +1 gemaakt, maar 
Corry & Netty durfde dit blijkbaar 
toch niet meer te bieden.
Volgende week de laatste spannen-
de zitting. Voor Greet & Nel zal er 
wel een promotie inzitten. Ook Cor-
ry & Grace en Ciny & Herman ma-
ken een redelijke kans. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1 Ada & Roelie  56,77%
2. Addie & Jeannet  54,17%
3. Els & Alice  53,13%
B-lijn
1. Henny & leny  61,88%
2. Ank & Jan Lotte 56,25%
3. Lyda & Jan  55,73%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

Geweldige opkomst Zondag-
middag-bridge bij Colijn!
Uithoorn - Het was een gezellig ge-
beuren op de allereerste bridgemid-
dag op zondag bij Partycentrum Co-
lijn. Tot het laatst toe kwamen de in-
schrijvingen nog binnen en uitein-
delijk gingen we met 60 bridgers 
van start!
De organisatie was enorm blij en 
ook zeer verrast met deze opkomst. 
De middag stond vooral in het te-
ken van gezelligheid en dat is goed 
gelukt. In een fijne omgeving, veel 
en mooie prijzen en vooral de over-
vloed aan heerlijke hapjes maakten 

het tot een zeer geslaagde en ge-
zellige middag. Een mooie basis om 
op door te gaan; de drukke decem-
bermaand zal worden overgeslagen 
maar de volgende data van deze 
bridgemiddagen zijn reeds bekend: 
zondag 15 januari,19 februari en 19 
maart 2017. U kunt (weer) meedoen 
en inschrijven via de mail: bridge.in-
dewinter@gmail.com
De kosten zijn E 10 per paar, bij bin-
nenkomst te voldoen. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met Andre 
06-15115388.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De geest van Sinterklaas 
waart rond door Nederland. Dat 
was ook te merken bij Hartenvrouw 
want met een score van 67,26% heb 
je het zelf heel goed gedaan, maar 
heb je onherroepelijk ook cadeau-
tjes gekregen. Dat gebeurde in de 
B-lijn bij gelegenheidskoppel Tru-
dy Fernhout & Yvonne Koestal. Klas-
se hoor dames! De tweede plaats 
was voor Annet Roosendaal & Rini 
Tromp met 60,71% en op drie ein-
digden Eugenie Rasquin & Riet Wil-
lemse met 56,25%.
In de A-lijn hadden we geen 
60-plussers deze week, althans niet 
qua scores. Daar eindigden Frouk-
je Kraaij & Anneke van der Zeeuw 
als eerste paar met 57,29%. Op de 
tweede plaats alweer een combi-
paar: Reina Slijkoord & Marja van 
Holst Pellekaan met 56,60% en op 

de derde plaats Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar met 54,86%.
De top-vijf in deze competitieron-
de na drie zittingen (van zes) be-
staat nu in de A-lijn respectievelijk 
uit Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar, Froukje Kraaij & Anneke van 
der Zeeuw, Thecla Maarschalk & 
Rees van der Post, Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck en tenslotte Reina 
Slijkoord & Trijnie Jansen. In de B-
lijn staan Annet Roosendaal & Rini 
Tromp met een comfortabele voor-
sprong op één, gevolgd door Ria 
Verkerk & Ineke van Diemen, Trudy 
Fernhout & Cisca Goudsmit, Gertru-
de Doodkorte & Tiny van Drunen en 
als vijfde Tini Geling & Paula Kniep.
Meer weten over Haartenvrouw? 
Bel secretaris Sandra Raadschel-
ders 0297-569910 of mail naar Har-
tenvrouw2015@gmail.com

Beslissing nadert bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De voorlaatste avond van 
de eerste ronde parencompetitie 
werden de messen nog eens ge-
slepen. In de A- lijn belagen Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister met 
een score van 63,80% als eerste, de 
huidige nummers één Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord, die met gemid-
deld 1,41% voorsprong een nog niet 
geheel veilige marge lijken te heb-
ben. Ook het paar dat derde in de 
rangschikking staat, Jan Egbers & 
Ben Remmers, bleef met een vijf-
de plek van 55,21% deze avond nog 
in de running. Janny Streng- Kor-
ver & Francis Terra moeten het met 
een avondsuccesje van 57,03% als 
tweede doen en dat geldt ook voor 
Stenny & Herman Limburg die nu 
met 56,51% derde werden. Joop 
van Delft & Frans Kaandorp kwa-
men met 55,73% op de vierde plek 
en Ger Quelle & Gijs de Ruiter ein-
digden met hun 55,21% eveneens 
op vijf. In de B- lijn is er geen vuiltje 
aan de lucht voor Elisabeth van den 
Berg & Ineke Hilliard die met 64,04% 
gemiddeld een straatlengte voor lig-
gen. Daarom mochten ze kennelijk 
al even proeven van het A gebeu-
ren! Eerste deze avond werden Ton-
ny & Otto Steegstra met 60,07% wat 
ze op de vierde promotieplaats deed 
belanden. Gerda van Liemt & Els van 
Wijk deden met 55,90% als tweede 
ook goede zaken en staan op be-

vorderingsplek drie in de rangschik-
king. Op twee vinden we Marianne 
& Huub Kamp terug die nu samen 
met Lidy Krug & Debora van Zant-
wijk derde werden met 54,51%. Elly 
Belderink & To van der Meer sloten 
zich met 53,82% bij de avond top vijf 
aan. In de C- lijn gaat het over Ada 
van Maarseveen & Ans Voogel, Atie 
de Jong & Ria Verkerk, Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht en Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
als promovendi. Deze keer echter 
kwamen Cora de Vor & Bep de Jong 
met 61,61% als eerste in de schijn-
werpers. Ada en Ans werden twee-
de met een pietsie minder, 61,31%, 
maar daar hadden ze dik genoeg 
aan. Irene Hassink & Henriëtte Omt-
zigt doen met hun 59,23% als derde 
ook nog een gooi naar promotie, ze 
staan slechts 0,17% gemiddeld ach-
ter nummer vier. Tom en Herman 
werden nu vierde met 57,14% en 
Rob Bakker haalde met Ada Kruijf 
een mooie vijfde plaats van 55,06% 
binnen. Volgende keer volgt de ont-
knoping en wilt u daar in het vervolg 
ook getuige van zijn, kom den kaar-
ten bij Bridgeclub de Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
nadere inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.

Vierde Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag jl. organi-
seerde de plaatselijke Jeu de Bou-
les club “’Het Wilgenhofje””hiun 

vierde Jeu de Boules toernooi, dat 
gesponsord word door een Kwakel-
se ondernemer, Klaas Bos Fish. Zij 

schonken de Jeu de Boules club de 
hoofdprijs en diverse waardebon-
nen.

Het was goed weer en er waren 21 
deelnemers. Er werden drie ron-
den gespeeld, met elke ronde veel 
strijd en met een goede winnaar. 
De eerste prijs een mooi vis pakket 
werd gewonnen door Wout Verlaan 
3+24,de. De tweede prijs ook een 
vispakket werd gewonnen An Bar-
tels 3+17. De waardebonnen wer-
den gewonnen door 3e Andre de 
Jong 3+13, 4e Arie v.d. Hoorn 2+15, 
5e Ben Koeleman 2+15. 6e Jan Bar-
tels 2+10. 7e Mien Breuren 2+8. 8e 
Tiny Rentenaar 2+7. 9e Annie de 
Jong 2+7. 10e Corry Verlaan 2+5. 
11e Thera Winter 2+1. 12e Rie Hoo-
gerwerf 2+1. De poedelprijs ge-
schonken door Piet Verhoef ging 
naar Anneke Koeleman 0-26.
Het volgende toernooi zal gehouden 
worden 15 December 2016,met als 
Sponsor Eijk en Veld De Kwaliteits-
slager uit De Kwakel.

KDO JG1 verslagen door WMC
De Kwakel - De nummers 1 (KDO) 
en 2 (WMC) van de ranglijst speelde 
zaterdag tegen elkaar om een voor-
schot te nemen op de titel najaars-
kampioen bij de G-voetbal voor ju-
nioren. Het uitlenen van onze laat-
ste man aan de G1 kwam ons duur 
te staan. WMC was de betere ploeg 
en liet dit ook zien aan het begin 
van de wedstrijd. Na het eerste te-
gen doelpunt leek KDO nog af te 
stevenen op een directe gelijkmaker 
maar de bal werd naast geschoten. 
De opstelling van KDO werd tijdens 
de wedstrijd nog een aantal keren 

aangepast maar dat kon een rust-
stand van 0-3 niet voorkomen. Alle 
omzettingen brachten geen rust in 
het spel bij KDO en regelmatig was 
het middenveld zoek. WMC profi-
teerde optimaal en scoorde nog 3x. 
KDO speelde in de 2e helft wel be-
ter maar kon de keeper van WMC 
niet passeren.
De uiteindelijke uitslag KDO JG1-
WMC JG1 0-6 zorgde voor een 
nieuwe koploper in de competitie: 
kHFC. Dit is de 4e koploper in de-
ze competitie die ontzettend span-
nend blijft.

Knap gelijkspel KDO G1 
tegen najaarskampioen
De Kwakel - Voor de coaches en 
trainers van KDO G1 was het een 
week van het team klaarstomen 
voor de laatste wedstrijd tegen de 
najaarskampioen De Wherevogels 
uit Purmerend. Dit team was voor de 
overige tegenstanders in de stand 
niet meer te achterhalen. Dit was 
natuurlijk een gunstig uitgangspunt 
voor KDO maar dan moet je nog wel 
even scoren tegen de koploper.
In Purmerend was het 4-0 voor de 
Wherevogels. Het werd al snel dui-
delijk dat KDO, als laatste in de 
rangschikking, toch een poging 
ging doen om de Wherevogels te 
verslaan. Na de aftrap ging de eer-
ste doelgerichte poging van KDO 
op de bovenkant van de lat. Daar-
na volgde er meer maar die gingen 
net naast of over. De Wherevogels 
waren een soort van in slaap gesust 
maar kwamen af en toe geniepig 
met een snelle counter richting het 

doel van de absolute uitblinker van 
vanmiddag keeper Beau. In de 1e 
helft bleven beide doelen schoon. In 
de rust werd het team van KDO ver-
der gecoacht om toch vooral het ei-
gen spel te spelen.
Dat leverde uiteindelijk een doel-
punt van Selina op aan het begin 
van de 2e helft. Doordrukken en 
een 2e goal te maken om de wed-
strijd te beslissen lukte niet. Er werd 
hard gewerkt door KDO en de kee-
per van de Wherevogels had hulp 
van een doelpaal nodig om geen 2e 
doelpunt tegen te krijgen. Uiteinde-
lijk hield KDO de defensie gesloten 
tot 1 minuut voor tijd.
Een kopbal zorgde voor de gelijk-
maker en zo bleven De Wherevo-
gels ongeslagen kampioen en kon 
KDO de laatste plaats op de rang-
schikking niet over doen aan Water-
loo. Eindstand KDO G1-De Where-
vogels G1 1-1.

Deen steunt AKU geweldig 
met jeugdsponsoractie
Uithoorn - Supermarktketen Deen 
organiseerde dit jaar voor de 13e 
keer de jeugdsponsoractie. Zes we-
ken lang kunnen klanten van Deen 
muntjes sparen voor een van de 
deelnemende verenigingen of het 
jeugdsportfonds. Atletiekvereni-
ging AKU was dit jaar een van de 
uitverkoren verenigingen die bij de 
Deen-vestiging in de Legmeer met 
de muntjes geld konden inzamelen 
dat ten goede zou komen aan de 
jeugdafdeling. AKU had aangege-
ven de opbrengst te besteden aan 
de aanschaf van wedstrijd- en trai-
ningsmateriaal voor de pupillenaf-
deling. AKU heeft blijkbaar niet al-
leen veel leden maar ook veel klan-
ten van Deen die de vereniging 
een warm hart toedragen. Zij heb-
ben ervoor gezorgd dat er heel veel 
muntjes in 6 weken zijn verzameld 
voor AKU. Daarnaast was een gro-
te groep AKU-pupillen op een za-

terdagmorgen tijdens de actiepe-
riode in de winkel actief in clubte-
nue. Zij hielpen klanten als dat no-
dig was en vroegen iedereen die dat 
wilde de om de muntjes die ze bij de 
kassa kregen en deze kwamen in de 
AKU-bak. Afgelopen zaterdag ver-
zamelde meer dan 10 pupillen met 
een aantal ouders zich in de winkel 
van Deen om te horen wat de op-
brengst was van de actie voor AKU. 
De bedrijfsleider hield de span-
ning er even in maar draaide toen 
de grote cheque om en daar stond 
het fantastische bedrag van € 950,- 
op het bord. Er ging een gejuich op 
want dat had niemand verwacht. 
De AKU-jeugd wil hierbij Deen van 
harte bedanken voor de mogelijk-
heid die is geboden om aan de ac-
tie mee te doen. Van dit bedrag kan 
prachtig atletiekmateriaal gekocht 
worden en daar kunnen alle jeugd-
leden van profiteren.
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De nieuwste onthulling 
van wethouder Polak
Nog voordat de bezwaarproce-
dure Verkeersbesluit Koningin 
Máximalaan is afgerond (en het 
advies van de bezwaarschriften-
commissie nog niet openbaar is) 
maakte VVD wethouder Polak in 
een speciaal daarvoor georgani-
seerde persbijeenkomst bekend 
dat onderdelen uit het Master-
plan zullen komen te vervallen 
dan wel gewijzigd zullen worden. 
Dit omvat echter ook onderdelen 
welke in de bezwaarprocedure 
aan de orde zijn gesteld en waar 
juist op grond van dat Masterplan 
het verweer van de gemeente is 
gebaseerd! Ook met zijn mede-
deling: “het dorpscentrum is dan 
ook niet langer meer het hoofd-
winkelcentrum” draait de wet-
houder eigenhandig Winkelcen-
trum Amstelplein de nek om (al 
is de gemeente daar, door middel 
van de “treiterstoplichten” bij de 
voetgangersoversteekplaats, al 
bijna een jaar mee bezig!). Wel-
licht is het handig om de wethou-
der op het volgende te wijzen:
In de Handreiking Verkeersbe-
sluiten van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), 
dus ook voor de gemeente Uit-
hoorn, staat in artikel 1.6 Belan-
genafweging: De Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) vereist zorg-
vuldigheid en belangenafwe-
ging bij totstandkoming van be-
sluiten, dus ook verkeersbeslui-
ten en schrijft voor dat het be-
stuursorgaan de nodige kennis 
omtrent de relevante feiten en de 
af te wegen belangen vergaart. 
En ook: Om de rechtsreeks bij 
het besluit betrokken belangen 
goed af te kunnen wegen ver-
dient het aanbeveling om, voor-
al in omstreden en complexe si-

tuaties, een openbare voorberei-
dingsprocedure op grond van de 
Awb te volgen. De procedure om 
te komen tot een besluit wordt 
hierdoor wel wat langer. Belang-
rijk voordeel is evenwel dat de 
besluitvorming op een zorgvuldi-
ge wijze tot stand komt. Dat kan 
zijn vruchten afwerpen tijdens 
bezwaar- en beroepsprocedures. 
Wethouder Polak kan evenwel 
opnieuw niet langer wachten en 
kiest ervoor juist niet een open-
bare voorbereidingsprocedure te 
volgen en negeert daarmee op-
nieuw, evenals bij het eerder ge-
noemd verkeersbesluit, (waar-
tegen o.a. ook alle aangrenzen-
de gemeenten een bezwaar-
schrift hebben ingediend) de 
door de VNG bepaalde algeme-
ne regels en richtlijnen. Om zich 
vervolgens, evenals bij genoemd 
verkeersbesluit, aan haar al eer-
der verweten tunnelvisie vast te 
klampen, waardoor honderddui-
zenden euro’s gemeenschaps-
geld over de balk zijn gegooid. 
Ook voor de nieuwe opzet van het 
dorpscentrum is wederom reeds 
aan een stedenbouwkundig bu-
reau opdracht gegeven om vol-
gens door de gemeente aange-
geven richtlijnen een schets hier-
van te maken. Fijntjes voegt de 
wethouder hier nog aan toe dat 
de gemeenteraad uiteindelijk nog 
haar goedkeuring moet geven. 
Omdat deze raad ook instem-
de (niet unaniem) met het door 
58 bezwaarmakers (vermoedelijk 
succesvol) bestreden verkeers-
besluit, lijkt het nuttig en raad-
zaam om alsnog eerst een -door 
de VNG aanbevolen- openbare 
voorbereidingsprocedure te vol-
gen.

W. Wahlen uit Uithoorn

Winkelcentrum Amstelplein 

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

Gezondheidscentrum 
De Waterlinie verkocht
Uithoorn - Het Gezondheidscen-
trum De Waterlinie aan de Konin-
gin Máximalaan is niet meer in ei-
gendom van Ziekenhuis Amstelland 
in Amstelveen. Het gebouw is door 
de ziekenhuisorganisatie verkocht 
aan een vastgoedfi rma waarbij de 
offi ciële overdracht op 16 decem-
ber a.s. plaatsvindt. Er zijn echter wel 
huurcontracten afgesloten voor on-
der meer de afdeling waar specialis-
ten poliklinieken draaien, de afdeling 
Radiologie en het laboratorium. De 
reden van de verkoop is dat Zieken-
huis Amstelland zich op haar kernta-
ken wil richten, namelijk het verlenen 
van goede zorg aan patiënten. Daar 
hoort het beheren en verhuren van 
een pand volgens het bestuur niet 
bij. Daarvoor zijn andere organisa-
ties die dat beter kunnen. De situa-
tie voor het Gezondheidscentrum De 
Waterlinie is en blijft onveranderd. 
Het is een gezondheidscentrum voor 
de regio en zal dat ook blijven. Het 
huisartsen collectief, poliklinieken 

van het ziekenhuis, de afdeling Radi-
ologie, het laboratorium en de apo-
theek zullen alle gevestigd blijven in 
het gezondheidscentrum evenals de 
huidige zorg gerelateerde huurders. 
Een woordvoerder van Ziekenhuis 
Amstelland laat weten dat slechts 
20 procent van het gebouw door het 
ziekenhuis wordt gebruikt en dat 
men zich geen vastgoed onderne-
ming voelt noch ‘huisbaas.’ Het Ge-
zondheidscentrum werd op 27 sep-
tember 2011 feestelijk in gebruik ge-
nomen. Nu, vijf jaar later, trekt Zie-
kenhuis Amstelland haar handen 
van het complex af, maar De Waterli-
nie blijft normaal in bedrijf.

Weloverwogen keuze
Ziekenhuis Amstelland heeft het af-
gelopen jaar in nauwe samenwer-
king met de Raad van Bestuur, me-
dische staf, huisartsen, cliëntenraad 
en personeel gewerkt aan het uit-
zetten van een nieuwe koers. ‘Na 
uitgebreid intern- en extern onder-

zoek is een weloverwogen keuze 
gemaakt om als zelfstandig zieken-
huis verder te gaan. De vraag naar 
goede basiszorg in de regio is groot. 
Ziekenhuis Amstelland is een pro-
fessioneel, klein, fl exibel en voorde-
lig ziekenhuis met persoonlijke aan-
dacht voor de patiënt. Het ziekenhuis 
wil blijven doen waar het goed in is 
en heeft de ambitie om kwalitatieve 
zorg op het hoogste niveau te leve-
ren voor jong tot oud. Mede daar-
om gaat Ziekenhuis Amstelland spe-
ciale aandacht geven aan ouderen-
zorg, het vernieuwde uitgebreide ge-
boortecentrum en kindergeneeskun-
de,’ zo laat men onder andere in een 
persbericht weten.

Maatregelen
Onderzoek is gedaan naar de fi nan-
ciële positie van het ziekenhuis die 
aan de zwakke kant is. Maar ook 
naar de markt en de operatione-
le prestaties van het ziekenhuis, die 
juist goed bleken te zijn. Om het zie-

kenhuis klaar te stomen voor de toe-
komst zijn diverse maatregelen ge-
nomen. Daardoor kunnen met de-
zelfde middelen meer patiënten in-
stromen. Ook met de huisartsen is 
intensief gesproken. De huisartsen 
in de regio willen hun patiënten voor 
de basiszorg graag snel en effi ciënt 
verwijzen naar een specialist in het 
ziekenhuis. De relatie tussen huis-
artsen en specialisten is uitstekend 
en laagdrempelig. Voor de complexe 
zorg zijn goede afspraken met de 
academische ziekenhuizen in de re-
gio gemaakt. Toegegeven, de fi nan-
ciële situatie van het ziekenhuis is 
op dit moment niet sterk. Ingezette 
maatregelen, waaronder het afstoten 
van De Waterlinie, moeten leiden tot 
een gezonde fi nanciële positie bin-
nen nu en drie jaar zodat het zieken-
huis haar doelstellingen kan waar-
maken. De bestuurlijke situatie zal 
in 2017 ook veranderen. Er komt een 
nieuw bestuursteam. ‘De huidige 
jaarrekening is een belangrijk keer-
punt in de gehele koersbepaling,’ al-
dus de Raad van Bestuur. Vanuit een 
nu nog wat smalle, maar solide ba-
sis wordt de toekomst van Zieken-
huis Amstelland met vertrouwen te-
gemoet gezien. Het Bestuur, me-
dische staf en medewerkers zullen 
de komende tijd samen de schou-
ders zetten onder de gepresenteer-
de toekomstplannen. Aldus de be-
richtgeving.

Uithoorn - Sint Nicolaas en zijn 
zwarte pieten zijn alweer bijna drie 
weken in Nederland en doet daar-
bij ook Uithoorn aan. Dat lijkt op het 
oog allemaal vlotjes te gaan, maar 
er is een hele organisatie voor nodig 
om de Sint ook hier welkom te he-
ten vanuit Spanje en met zijn trou-
we medewerkers bezoeken bij kin-
deren, bedrijven en scholen af te 
leggen. Een vermoeiende bezig-
heid voor de Sint die ook de jongste 
niet meer is… Immers hij is dag en 
nacht in de weer om vóór 6 decem-
ber alle zoete kinderen, maar ook 
vaak ouderen, te bezoeken en ca-
deautjes uit te delen. Sint en zijn ge-
volg kunnen dat niet alleen. Zij heb-
ben daarbij hulp nodig en vragen 
lang van te voren de stichting Sin-
terklaasactie Uithoorn om hulp. Die 
is Sint Nicolaas en zijn gevolg graag 
van dienst. Want voordat de Sint 
met zijn boot afmeert aan de Wil-
helminakade moet het bezoekpro-
gramma voor de Sint al uitgewerkt 
klaar liggen. Binnen een kort tijds-
bestek moet hij immers heel veel 
mensen bezoeken. Medewerkers 
van de stichting zorgen voor een 
soepel verloop van het bezoek door 
de Sint bij adressen in Uithoorn en 
verder in de regio. Daar zijn ruim 
tweehonderd vrijwilligers mee bezig 
deze weken. Al deze mensen ver-
zorgen samen met veel plezier, inzet 
en enthousiasme het jaarlijkse Sin-
terklaasfeest in Uithoorn en omge-
ving. Zij doen dat volstrekt belange-
loos binnen de organisatie die dit al 
meer dan 55 jaar verzorgt!
Om een indruk te geven wat voor 
werk het is om Sint Nicolaas met 
zijn gevolg elk jaar weer naar Uit-
hoorn te krijgen, gaf de stichting 
afgelopen zondagmiddag tijdens 
een Open Huis belangstellenden 
de kans om eens een kijkje achter 
de schermen te komen nemen. Dat 
vond plaats op een tijdelijke loca-
tie in Uithoorn van waaruit het feest 
rond Sint Nicolaas wordt georgani-
seerd en in goede banen wordt ge-
leid. Veel administratie is bijvoor-
beeld nodig en goede adresgege-
vens om de Sint en zijn roetpieten 
op bezoek te laten gaan bij de juis-
te gezinnen met kinderen. De ta-
ken binnen de stichting worden zo-
veel mogelijk verdeeld. Zo is er een 
intochtencommissie, een PR-com-
missie, een ProDeo commissie, een 
feestcommissie, een huishoudelijke 

dienst om tussen alle bedrijven door 
de vrijwilligers ook van een (ge-
sponsord) hapje eten te voorzien, er 
is een wasploeg om de kleding van 
Sinterklaas en zijn Pieten een keer 
te wassen gedurende al die weken 
dat ze die dragen, een naaiploeg 
als er iets hersteld moet worden, 
een ploeg voor huid- en lichaams-
verzorging voor Sint en zijn Pieten, 
een chauffeursploeg, een coördi-
natie voor de planning en dergelij-
ke meer. Kortom het is echt een he-
le organisatie die zo langzamerhand 
een professionele uitstraling heeft. 
Geen wonder dat meer dan twee-
honderd vrijwilligers er hun handen 
vol aan hebben.

Even zorgeloos genieten
Aangezien het ook voor Sint Nico-
laas en zijn Pieten dure tijden zijn, 
is een bezoek niet meer gratis. Im-
mers Sint doet dit al meer dan hon-
derd jaar en al is hij altijd een rij-
ke bisschop geweest, toch komt de 
bodem van zijn schatkist af en toe 
wel in zicht en die moet dan weer 
een beetje gevuld worden. “Echter 
omdat wij vinden dat Sint en Piet bij 
zoveel mogelijk kinderen een be-
zoek moeten kunnen brengen, heb-
ben wij de bedragen die wij voor 

een bezoek vragen, bewust zo laag 
mogelijk gehouden. Dit jaar kost-
te dat (voor Uithoorn)  rond 35 eu-
ro voor een half uurtje bezoek aan 
huis inclusief strooigoed. Bedrij-
ven en scholen betalen overigens 
wat meer voor een bezoek,” ver-
telt Jelle Schmidt als woordvoerder 
van de PR commissie van de stich-
ting. In het dagelijkse leven treedt 
hij op als voorzitter van de stich-
ting Uithoorn in Bedrijf (SUB). “Wie 
Sint Nicolaas en een paar roetpie-

ten op bezoek wil hebben in de pe-
riode dat Sint Nicolaas in Uithoorn 
is, kan dat vanaf 1 september al 
via e-mail aan onze stichting ken-
baar maken. De ervaring leert dat 
na een week het traject al voor de 
helft is volgeboekt is. Men moet 
er dus snel bij zijn. We krijgen veel 
aanvragen van particuliere, scholen 
en bedrijven, niet alleen vanuit Uit-
hoorn en De Kwakel, maar ook uit 
plaatsen in de wijde omgeving zo-
als Aalsmeer, Amstelveen en De 

steunen wij, in natura of door mid-
del van een fi nanciële bijdrage, al-
lerlei regionaal sociaal maatschap-
pelijke projecten die een extra duw-
tje in de goede richting kunnen ge-
bruiken. De stichting doet dus meer 
dan alleen maar het Sinterklaas-
feest organiseren. De goede doe-
len waar we wat aan doen in een 
jaar, worden door de Goede Doelen 
commissie onder leiding van Irene 
de Meijer ter bespreking ingebracht 
en de activiteiten daarvoor worden 
dan tijdig in gang gezet.”

Echte vrijwilligers
Schmidt wijst erop dat er geen cent 
aan de strijkstok blijft hangen van 
alle opbrengsten en sponsoring. 
Alles gaat naar de goede doelen. 
Getracht wordt de eventueel toch 
noodzakelijk gemaakte kosten zo 
laag mogelijk te houden. De vrijwil-
ligers zijn dat allemaal echt in de zin 
van het woord. Niemand krijgt voor 
zijn diensten betaald. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit onbe-
zoldigde leden die van huis uit be-
stuurlijke functies bekleden, so-
ciaal-maatschappelijk en fi nanci-
eel onderlegd zijn etc. De vrijwilli-
gers zijn afkomstig uit alle geledin-
gen van de samenleving, jong en 
oud, mannen en vrouwen, uit het 
bedrijfsleven en de particuliere sec-
tor. De stichting organiseert ook het 
uitzwaaien van Sint Nicolaas op 6 
december als die weer naar Spanje 
vertrekt. Daarna viert de organisa-
tie met alle vrijwilligers tot slot een 
gezellig (gesponsord) carnavalesk 
samenzijn als dank voor alle inzet. 
Dan wordt ook de opbrengst van de 
actie bekend gemaakt en de tijde-
lijke locatie van waaruit alle sinter-
klaasactiviteiten hebben plaatsge-
vonden, weer opgeheven en in net-
te staat met dank aan de eigenaar 
achtergelaten. De vervolgactivitei-
ten die voor het komend jaar wor-
den opgestart, betreffen voorname-
lijk een administratief gebeuren dat 
vanuit huis bij de verschillende be-
stuursleden en vrijwilligers wordt 
uitgevoerd. Wie meer wil weten over 
de stichting of zich wil aanmelden 
als vrijwilliger kan dat op de website 
www.sinterklaasaktie.nl zien en le-
zen. Daarop is t.z.t. ook de ‘reserve-
ringslijn’ zichtbaar die vanaf 1 sep-
tember 2017 weer open is om huis-
bezoeken van Sint Nicolaas en zijn 
Pieten te reserveren.

Veel organisatie nodig om de 
Sint naar Uithoorn te krijgen

Ronde Venen. We hebben natuurlijk 
maar een beperkte tijd ter beschik-
king in die periode. Ook voor kin-
deren uit armlastige gezinnen uit de 
regio staat wij met de Sinterklaas-
aktie klaar. Wij verzorgen een sin-
terklaasfeest compleet met strooi-
goed en cadeaus, zodat ze even 
zorgeloos kunnen genieten. Deze 
contacten lopen via maatschappe-
lijk werk en andere gelieerde orga-
nisaties omdat we rekening moeten 
houden met de Wet op de Privacy. 
Overigens vragen wij het bedrijfsle-
ven jaarlijks ook om een bijdrage, fi -
nancieel of in natura om het Sinter-
klaasfeest in die hoedanigheid voor 
iedereen leuk en mogelijk te ma-
ken. Dankzij deze sponsoring kun-
nen we het elk jaar weer organise-
ren en daar zijn we het bedrijfsle-
ven heel dankbaar voor. Bovendien 
wordt de jaarlijkse opbrengst van 
deze activiteiten weer teruggege-
ven aan diverse sociaal maatschap-
pelijke doelen in de regio. Zo bezor-
gen wij bijvoorbeeld kinderen met 
hun ouder(s) die nooit op vakan-
tie kunnen, in de zomermaanden 
een dagje uit naar een dierentuin of 
pretpark. Behalve de entreekaarten 
betalen wij ook het vervoer en het 
eten en drinken. Daarnaast onder-
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Uithoorn - Zaterdag was het een gezelligheid van belang in Uit-
hoorn aan de Amstel. Waar alle winkelcentra’s  Sint en Pieten acti-
viteiten organiseren, bedachten de winkeliers van Uithoorn aan de 
Amstel iets anders.  Zij hadden de koppen bij elkaar gestoken en 

KINDEREN GENOTEN VOLOP
VAN GEWELDIGE IJSBAAN

gezorgd voor een prachtige ijsbaan voor kinderen. Daaromheen 
gezellige kraampjes waar wat gegeten of gedronken kon worden, 
er was van alles te proeven en er waren leuke sint- en/of kerst-
cadeautjes te koop. Bijgaande foto’s geven een duidelijk beeld 

van de gezelligheid. Zaterdag a.s. is er weer volop gezelligheid in
Uithoorn en dan bij winkelcentrum Amstelplein waar een gro-
te wintermarkt wordt georganiseerd met ruim twaalftal kramen.
(Zie advertentie elders in deze krant)
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Deelnemers Elke Stap Telt behalen de finish!
Uithoorn - Vrijdag 25 novem-
ber hebben de deelnemers van de 
meest recente Elke Stap Telt groep 
de finish van het wandelprogramma 

bereikt. Twaalf weken lang hebben 
zij door weer en wind gezamenlijk 
de wegen in Uithoorn bewandeld 
onder leiding van Vita en What’s Up 

in Uithoorn. Het startpunt voor deze 
groep was het Buurtnest in de Eu-
roparei. De afsluiting van het pro-
gramma vond net als de vorige edi-

ties plaats op de altijd gastvrije At-
letiek Klub Uithoorn (AKU). Om de 
progressie van de afgelopen twaalf 
weken te meten, werd opnieuw de 
zes minuten wandeltest opnieuw 
afgenomen. Alle deelnemers kun-
nen in één uur een grotere afstand 
voltooien. Daarnaast houden ze het 
wandelen langer vol. Een mooi re-
sultaat! 
Vind u wandelen in een groep ook 
gezellig, wilt u het wandelniveau 
rustig opbouwen en bent u nog op 
zoek naar een leuke groep? Hou 
dan de activiteiten van Elke Stap 
Telt in de gaten, want geheid dat er 
in het voorjaar een vervolg gaat ko-
men! 
Wilt u al eerder aan de wandel 
gaan? Neem dan een kijkje bij de 
AKU Uithoorn en wandel vier keer 
gezellig gratis mee! Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Henk de Vries via 0630851865. 

Dammers getroffen door verlies
Uithoorn - Maandagavond kregen 
de resterende leden van damclub 
Kunst & Genoegen te horen dat een 
van hun trouwste leden, Piet van 
der Poel, was overleden. Piet speel-
de ruim 35 jaar bij de club en sloeg 
geen avond over om zijn zo geliefde 
spelletje te spelen.
Hij werd kampioen van de club, was 
lid van het kampioensteam en op 
tachtigjarige leeftijd won hij twee 
jaar geleden nog de snel damtitel. 
Piet was een fijne tegenstander, niet 
alleen de dammers zullen hem mis-
sen.
Met de resterende acht dammers 
werd in ’t Fort De Kwakel een vol-
ledig programma afgewerkt. Wim 
Keessen nestelde zich aan de kop 
middels een zege op de aangesla-

gen Leo Hoogervorst. Wim Konst 
bleef in het spoor van de koploper 
door Kees Harte met een damcom-
binatie te verslaan. Jos Harte ver-
zachte de familiepijn door van de 
steeds taaiere Bert van Wermesker-
ken te winnen. Een duur puntverlies 
leed kampioen Adrie Voorn door in 
een marathon partij net niet van Piet 
Terlouw te winnen.
Daarmee zijn al de namen van de 
club bijna genoemd, alleen Rene de 
Jong speelt op de achtergrond nog 
mee in de bondswedstrijden. Op za-
terdagmiddag de 17e december zal 
Renés ‘kindje’, het donateursdam-
toernooi weer gespeeld gaan wor-
den in ’t Fort. Donateurs schuif weer 
eens gezellig aan in dit zo moeilijke 
jaar van jullie bijna 90 jarige cluppie.

Clinic Jeugdschaatsen
SV Amstelland
Uithoorn - De Jaap Edenbaan is 
op zaterdagochtend het decor van 
het jeugdschaatsen. Zeer gedreven 
slalommen tientallen schaatsertjes 
tussen pylonen, rijden rondjes op de 
400 meter baan en proberen de gro-
te helden Ireen en Sven na te doen. 
In samenwerking met “What’s Up 
naschools” Uithoorn biedt Schaats-
vereniging Amstelland in decem-
ber drie kennismakingslessen aan. 
Op de zaterdagen 10, 17 en 24 de-
cember staan op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam om 9:15 uur on-
ze enthousiaste trainers klaar om de 

jeugdschaatsers op een speelse en 
ontspannen manier de basisvaar-
digheden van het schaatsen bij te 
brengen. Voor schaatsen geldt: jong 
geleerd is oud gedaan en je hebt 
er je hele leven plezier van. Op on-
ze Facebook pagina staan een aan-
tal leuke filmpjes en foto’s geplaatst 
voor een impressie van het jeugd-
schaatsen. Kijk voor informatie en 
aanmelden voor de proeflessen op 
onze website www.svamstelland.nl 
en wij hopen je graag te zien op de 
ijsbaan!

Dames Legmeervogels 
winnen in Vleuten
Uithoorn - De dameshandbalsters 
van Legmeervogels spelen dit jaar in 
de 1e klasse tegen een aantal ande-
re tegenstanders dan vorig jaar. Een 
sterke poule dit seizoen dus belang-
rijk is het om hier en daar punten te 
halen om niet in de onderste regi-
onen te belanden. De eerste wed-
strijd ging wat ongelukkig verloren 
en ook tegen de nummers 1 en 2 
Aalsmeer en Westsite werd een ne-
derlaag geleden. Maar van Fortissi-
mo en HVBS/Fidelitas werd gewon-
nen. Deze zondag moest gespeeld 
worden tegen Leidse Rijn een erva-
ren team dat 1 puntje meer had dan 
Legmeervogels.

Dit team kennen we nog uit vo-
rige jaren en is vervelend om te-
gen te handballen, delen veel uit, 
maar kunnen zelf slecht incasseren. 
Dat maakt de sfeer er in het veld 
niet prettig op. Gelukkig een goe-
de scheidsrechter die het prima in 
de hand hield. De thuisploeg begon 
sterk en de dames (in de nieuw ge-
sponsorde shirts van MAINEnergie) 
van Legmeervogels hadden geen 
antwoord op het gevarieerde aan-
valsspel van Leidse Rijn. Deze ploeg 
liep dan ook weg naar een 4-1 voor-
sprong en de achtervolging moest 
ingezet worden. Dat lukte deels, 
maar het was lastig om langs de 
sterke Vleutense dames te komen. 

Het moest dus van afstand en het 
duurde even om er achter te komen 
waar de zwakte van de keepster lag. 

Voorsprong
Bij 6-6 was de aansluiting weer ge-
vonden en kon gedacht worden aan 
erop en erover. Maar het was toch 
weer Leidse rijn dat op voorsprong 
kon komen en uitliep naar 9-7. Toch 
was de verdediging in diie fase al 
een stuk beter en kunnen de dames 
van Legmeervogels altijd vertrou-
wen op hun snelheid en dit werd 
dan ook naarmate het einde van de 
1e helft in zicht kwam veelvuldig in-
gezet. Drie snelle doelpunten op 
rij zorgde voor een 9-10 ruststand. 
De tweede helft liep de ploeg direct 
weg naar 9-13 en nu moesten de 
dames van Leidse Rijn proberen om 
erbij te komen. Dat ging niet zonder 
slag of stoot en het duel werd wat 
grimmiger. Wij bleven goed verdedi-
gen en konden nu wel door de ver-
dediging komen en de voorsprong 
werd opgebouwd naar 11-17. Daar-
na wat slordige minuten die wat te-
gendoelpunten opleverden, maar de 
overwinning kwam niet meer in ge-
vaar. Vooral de verdediging stond 
prima in de 2e helft en aangezien er 
inmiddels ook aanvallend veel meer 
gebeurde vielen de goals ook wat 
makkelijker. Eindstand 15-21 was 
dan ook zeker verdiend.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op donderdag 24 no-
vember werd er weer geklaverjast in 
de Schutse waaraan door 40 liefheb-
bers werd deelgenomen. De winnaar 
werd deze avond Gaby Abdessalem 
met een totaal van 8317 punten. De 
tweede plaats was voor Els Luijten 
met 7070 punten en als derde eindig-
de Riet de Beer met 7009 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Fred 
Witsel met een totaal van 4729 pun-

ten. De marsenprijzen werden deze 
avond gewonnen door Riet de Beer, 
Joke Rietbroek, Corrie van Bemme-
len, Ada van Maarseveen, Richard v.d. 
Bergh, Corrie Smit (2x), Gijs Brozius, 
Greet Joosten, Gaby Abdessalem, Eg-
bert Verkerk en Jozef Lebesque.  De 
eerstvolgende klaverjasavond vindt 
plaats op Donderdag 1 december in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Lambert & Huib winnen 
tweede parencompetitie BVU
Uithoorn - Maandag 21 novem-
ber vond de vijfde en laatste zitting 
plaats van de tweede parencompe-
tie bij Bridgevereniging Uithoorn. 
De vier hoogste scores van de 
avond vielen in de B-lijn! Riki Spook 
& Hans Geels spanden met 61,81% 
de kroon. Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen werden tweede met 
60,86% en Andrew de Graaf & Fons 
Roelofsma drie met 60,35%. Ook 
Nelly Jansen & Jaap Bark scoorden 
met 57,47% meer dan er in de A-lijn 
gehaald werd.
In die lijn was de dagwinst voor Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems 
(55,9%), tweede werden Greet & 
Henk Stolwijk (55,56%) en Hans 
Wagenvoort & Nico van der Meer 
derde met 55,42%.
In de einduitslag bleven Lambert 
Koeter & Huib van Geffen ondanks 
een magere 48,26% toch aan de lei-
ding (57,9%). Monique Verberkmoes 
& Jan van Beurden presteerden het 

om met Ans Breggeman & Lia na vijf 
ronden allemaal op 55,95% te eindi-
gen en moeten dus het zilver delen. 
Geen brons dus, maar de vetlederen 
medaille van plaats vier was voor 
Hans & Nico (52,9%). In de B-lijn 
was de winst voor Thea Slot & Mir-
jam Nieuwenhuizen met 60,2% en 
hier was het zilver voor Riki Spook 
& Hans Geels (56,87%) en het brons 
voor An & Bert Pronk (54,08%).
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrij-
blijvend een paar keer mee te spe-
len en de sfeer te proeven. Voor na-
dere informatie, opgeven en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Pepernoten bij klaverjassen 
Legmeervogels
Uithoorn - De klaverjasavond bij 
Legmeervogels was aangekondigd 
als een spectaculaire klaverjas-
avond. Nu, deze voorspelling is he-
lemaal uitgekomen. Ook De Goe-
de Sint heeft een bezoekje gebracht 
aan dit festijn. Op elke kaarttafel 
legde hij 4 pepernoten neer zodat 
de klaverjasser tussen het spellen 
door even een heerlijk pepernootje 
konden verorberen. Bijna iedereen 
heeft dit ook gedaan. De opkomst 
op deze klaverjasavond was even-
eens spectaculair.
56 actieve klaverjassers en onge-
veer het zelfde aantal toeschouwers 
welke op de gezelligheid waren af-
gekomen zorgde voor een gezelli-
ge avond. Ook deze avond werden 
weer de heerlijke hapjes geserveerd 
beschikbaar gesteld door Keur Sla-

gerij Bader, Winkelcentrum Zijdel-
waard.
Maar ook op deze spectaculaire 
avond werd er ook gekaart voor de 
punten en dus ook voor de prijzen. 
De 3e prijs is gewonnen door Wim 
Tjalsma 7286 punten. De tweede 
plaats is veroverd door Gerard Com-
pier 7406 punten. En eerste is ge-
worden met 7445 punten Tonny Ro-
ling. De hoogste partij van de avond 
is gespeeld door Gerard Compier en 
Gerrit Vink 2240 punten. Daar waar 
er een hoogste partij is, is er ook 
een laagste partij. 799 punten bij el-
kaar gespeeld door Joke Veenhof en 
Peter Gobbet.
De volgende klaverjasdag is, deze 
keer geen avond, op zondag 18 de-
cember 2016. Aanvang is dan 14.02 
uur

Bedrukte stemming van BVK
De Kwakel - Het bericht van het 
overlijden van  een van onze sym-
pathiekste leden, Piet v.d Poel. Voor-
zitter Nico Koning wist Piet treffend 
te typeren als een aan de bridgetafel 
altijd rustige en bedachtzame spe-
ler die altijd respectvol was naar zijn 
tegenstanders en partner. Een echte 
denksporter was Piet, want hij kon 
heel aardig bridgen, maar hij kon 
nog veel beter dammen en heeft dat 
tot voor kort jarenlang bewezen in 
het 1e team van de Kwakelse dam-
club Kunst en Genoegen, die op 
zeer hoog landelijk niveau uit kwam. 

Dancoryfee
Met nog zo’n andere damcoryfee 
Adrie Voorn, ook bij de BVK een ‘ou-
de’ bekende, heeft Piet deze zo-
mer nog een keertje spontaan een 
avondje gebridged bij de zomer-
drives van BV de Legmeer. Geen ja-
renlang ingespeeld paar, maar wel 
gewoon even 1e geworden toen.
Piet was ‘een fijne vent om tegen 
te spelen’ en zo zullen wij ons hem 
herinneren. Echtgenote en ook BVK 
lid An en de overige familie wensen 
wij heel veel sterkte. Na een indruk-
wekkende minuut stilte was het ver-
volgens toch wel gewoon weer tijd 
om te gaan bridgen. Toen de kruit-
dampen om ca 22.45 uur waren op-
getrokken kon Cor de uitslagen be-
kend maken. 
  

In de A lijn
In de A lijn stalen Elly van Nieuw-
koop en Truus Langelaan de show 
met de topscore van de avond: 
63,47% maar liefst. Corrie en Ruud 
van der Peet verrasten met een 2e 
plaats met 58,75%. Er was een ge-
deelde 3e plaats voor Rita en Wim 
Ritzen en Nelly Vork en Andre Ver-
hoef met 57,36%. Janny en Ruud 
sloten deze keer de rij.

In de B lijn
In de B lijn 2 paren boven de 60%. 
Matty en Kees Overwater eisten 
de 1e plaats op met 60,76%. Met 
60,07%  bleven Nel Bakker en Hans 
Wagenvoort aardig in het spoor. 
Piet-Hein Backers en Huub Kamp 
completeerden de top 3 met 55,56%.
Toos en Annie waren wat van de 
leg en zij eindigden dan ook op de 
14 plaats van de 14 paren.

In de C lijn
In de C lijn de 2e opeenvolgende 1e 
plaats voor Emmy en Gerard van Beek, 
deze keer met 58,33%. Riet en Wim 
Beijer werden met 57,08% 2e en de 
3e plaats was voor Suzanne Ambag-
tsheer en Riet Wesselingh met 56,5%.

Volgende week de 4e van de 5 
speelavonden van deze cyclus. In 
alle lijnen is er qua promotie en de-
gradatie nog van alles mogelijk.

Koud op de Randhoorn
Uithoorn - Het was fris langs de 
lijn afgelopen zondag. Zo ook bij 
de competitiewedstrijd tussen Leg-
meervogels en VSV. Dan hoop je 
als toeschouwer dat het spel op 
de grasmat je wat gaat verwarmen. 
Maar ook deze gebeurde afgelopen 
zondag niet bij dit duel. Het was ge-
woon een hele matige wedstrijd. Er 
was weging voetbal. Het was zo nu 
en dan het echte ‘’boeren voetbal’’ 
lange halen en snel naar huis.

Nee, er was weinig te beleven ze-
ker in de eerste 45 minuten. Moge-
lijk was er te veel spanning bij de 
spelers. Legmeervogels gingen voor 
de winst om op deze manier wat af-
stand te nemen van de gevaarlijkste 
plaatsen op de ranglijst en VSV wil-
de uiteraard na de winst 14 dagen 
geleden op Nieuw Utrecht een ge-
volg geven aan dit positieve resul-
taat. De hoogte punten in de eerste 
helft waren eenvoudig op een hand 
te tellen een twee tal vrije trappen 
voor VSV op de rand van het 16 me-
ter gebied zorgde voor enige opwin-
ding. Guus Rijs van VSV schoot een-
maal over en de andere keer ging de 
bal via de handen van doelman Ra-
him Gök over het doel. Aan de an-
dere kant waren er een paar kansjes 
voor Legmeervogels spelers Damien 
de Vegt en Sterfan Tichelaar maar 
ook deze troffen geen doel. De rust 
gaat dan ook in met de brilstand op 
het overbekende score bord.

Toeschouwers
De weinig aanwezige toeschou-
wers hoopten toch wel dat de twee-
de helft beter zou zijn dan de eer-
ste helft en zij dan een kunnen ver-
warmen aan het getoonde spel. Na 
afloop van de tweede helft was het 
makkelijk. Ook in dit bedrijf zijn zij 
niet warm geworden. De hoog-
te punten waren de twee treffers 
die in de tweede helft zijn gevallen. 
VSV begint wat feller aan de tweede 
helft en komt dan ook wat meer te 
spelen op de helft van Legmeervo-
gels Kansen en kansjes zijn er voor 

Tim Kuyt en Guus Rijs. Maar echte 
veel moeilijk werk is er niet te doen 
voor de doelman van Legmeervo-
gels Rahim Gök. In de 73ste mi-
nuut is er sprake van enige opwin-
ding als een schot van Damien de 
Vegt eindigt op de paal. 3 minuten is 
er dan reden tot een feestje aan de 
kant van Legmeervogels. Een aan-
val van Legmeervogels wordt bijna 
succesvol afgemaakt door Bilal el 
Achkar maar doelman Yorinn Albers 
van VSV weet nog redding te bren-
gen uit de onoverzichtelijke situatie 
die dan ontstaat, is het Mels Bos dit 
snoeihard uithaalt en zorgt voor de 
1-0 voor Legmeervogels. 

Minimaal
Verdient? VSV is toch wel gekomen 
voor minimaal een punt en gaat dan 
alles of niets spelen. Achterin wordt 
het dan 1 op 1 geeft trainer Ben van 
Bakel aan. Door op deze manier te 
gaan spelen ga je mogelijk wel open 
huis houden achterin. Legmeervo-
gels maken weinig gebruik van de 
mogelijkheid van deze ruimte. Met 
nog een minuut of 8 te gaan ,speelt 
Damien de Vegt de volkomen vrij-
staande Lulinho Martins aan. Deze 
sprint dan van af de middenlijn rich-
ting het doel van VSV. Helaas komt 
Lulinho niet echt op snelheid en kan 
een verdediger van VSV hem ach-
terhalen. Lulinho Martins probeert 
dan de ook vrijstaande Bilal el Ach-
kar’ te bereiken maar deze voorzet 
eindigt bij de cornervlag daar waar 
een klein tikje op zij meer dan ge-
noeg was geweest. Ongetwijfeld 
zou deze tweede treffer de wedstrijd 
in het slot hebben gegooid. Dan ver 
in blessure tijd komt VSV op gelijke 
hoogte met Legmeervogels. Het is 
invaller Tim Sewalt die met zijn tref-
fer toch nog weet te bewerkstelligen 
dat VSV met een punt huiswaarts 
kan gaan. na ruim 90 minuten 
maakt scheidsrechter roelof Luinge 
gelukkig een eind aan dit duel. Op 
het veld zeker niet warm geworden 
danmaar snel naar het clubhuis om 
je daar even op te warmen.

Eerste verlies Boule Union 
Thamen 1
Uithoorn - De vijfde speeldag van 
de Nationale Petanque Competi-
tie. Voor BUT 1 stond de ontmoe-
ting met de nummer zeven van de 
ranglijst op het programma. PUK 4 
uit Haarlem had nog niet gewonnen, 
maar wel driemaal gelijkgespeeld. 
De ontmoeting vond plaats in de ac-
commodatie van PU Kennemerland.
Het team van BUT moest het zon-
der de teamcaptain, Henk van 
Rekum, doen. Deze moest zijn laat-
ste bondsvergadering als bondsbe-
stuurder bijwonen. BUT startte goed 
met twee overwinningen in de dou-
blettenronde en dus een 2-1 voor-
sprong In de tripletten ronde werd 
helaas tweemaal verloren, waarvan 
een partij met 12-13. Het was dus 
zaak om tenminste twee, maar liever 
drie partijen in de afsluitende dou-
blettenronde te winnen. De eerste 
partij werd al snel omgezet in een 
13-12 winst. De tweede partij zag 
er goed uit. Als nel was er een 7-0 
voorsprong. Echter, toen de tegen-

stander een werpronde won, ging 
de speelafstand naar tien meter en 
kwam het schieten van de tireur van 
BUT zwaar onder druk te staan. De 
partij kantelde naar de tegenstan-
der en het werd een 13-8 overwin-
ning voor de equipe van PUK. Daar 
de derde equipe inmiddels ook ver-
loten had ging de winst vaan de ont-
moeting met 5-3 naar PUK 4. Door 
dit verlies is Boule Union Thamen 
ook haar eerste plaats in de stand 
kwijt. Les Boule Fleuries 4 heeft 
door een overwinning op Les Bo-
hémiens uit Ansterdam-Osdorp de 
leiding overgenomen. Het tweede 
team van BUT had een vrije speel-
dag. De volgende speeldag is 10 de-
cember. BUT 1 speelt dan thuis te-
gen Ça Roule 2 en BUT 2 uit tegen 
OSB Bodegraven. Daar de overdek-
te accommodatie van OSB in Bo-
degraven gedurende de winter de 
thuishaven is van BUT spelen bei-
de teams dus samen op de zesde 
speeldag.



Uithoorn - Zaterdagmiddag was er voor de 
kinderen veel te beleven bij Winkelcentrum 
Zijdelwaard. Sinterklaas had drie Zwarte 
Pieten gestuurd naar Zijdelwaard om 
voor de toekomst hulp Pieten te 
zoeken. Alle kinderen die dat leuk 
vonden konden een Zwarte Pieten 
parcours afleggen en deden ze dat 
goed ontvingen ze een echt zwarte 
pieten diploma en wat lekkers. Het 
parcours was: lopen met een zak 
vol cadeautjes, door een soort buis 
kruipen, door een hoepel kruipen, 
een koprol maken en tot slot met 
een zak cadeautjes over een dak 
lopen en dan de cadeautjes in een 
schoorsteen gooien. Het was een 
genot om te zien. 

Uithoorn -

genot om te zien. 
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Kennismakingslessen 
jeugdschaatsen

Uithoorn - Schaatsvereniging 
Amstelland verzorgt ook dit jaar 
weer kennismakingslessen op de 
Jaap Edenbaan voor jeugdschaat-
sen (7-12 jaar). In de lessen wordt 
op speelse wijze gewerkt aan on-
der meer het recht op de schaatsen 
staan, de schaatshouding, bochten 
rijden, slalommen en het remmen. 
De kennismakingslessen worden 
gehouden op 10, 17 en 24 decem-
ber om 9:10 en de kosten bedragen 
€ 5. Van belang zijn warme, soepele 

kleding en handschoenen zijn ver-
plicht. Materiaal: Bij voorkeur ge-
slepen Easygliders of Combi-noren. 
IJshockey- of kunstschaatsen mo-
gen eventueel ook. Voor Easygliders 
zijn hoge, stevige schoenen nodig. 
Overigens biedt Jaap Edenbaan de 
mogelijkheid om schaatsen te hu-
ren. Aanmelding dient te geschie-
den via proefles@svamstelland.nl 
en kijk op onze website www.svam-
stelland.nl voor meer informatie 
over onze schaatsvereniging.

Koken met 
Willemijn Visser

Koken met Willemijn Visser: Nog intenser dan de discussie 
over de uitdossing van Sinterklaas’ helpers, is de vraag wat 
men precies onder pepernoten verstaat. Van pepernotensam-
ba’s tot de ‘pepernoten, pepernoten, pepernoten’ uit het lied 
van Het goede Doel en ‘pepernotenfabriek’ Van Delft: de pe-
pernoot is óveral. Maar een pepernoot is officieel zo’n zacht, 
bonkig oud-Hollands geval dat naar anijs smaakt. Knappe piet 
die daar zijn band op lek kan rijden, zeg ik. Waar mijn hartje 
sneller van gaat kloppen zijn toch echt kruidnoten: de knappe-
rige bolletjes met speculaassmaak. Of de Friese variant, maar 
die noem je dan toch echt weer ‘Friese pepernoten’ want dat 
hebben ze daar zo bedacht. Hoe het ook zij, in deze sinter-
klaaspudding kun je het beste kruidnootjes verwerken. Een 
paar flinke handen vol het liefst. De speculaaskruiden vormen 
samen met de sinaasappel een fantastische, klassieke smaak-
combinatie. En heb je geen sinaasappels in huis? Mandarijn-
tjes zijn dan een prima alternatief.

Dessert: 12 personen
Bereiding: 15 + 10 min.
Wachten: 3 uur

Dit heb je nodig:
- 1 liter volle melk
- 200 ml slagroom
- 100 g suiker
- 1eetl koek- en speculaas-
 kruiden
- 1 handsinaasappel + rasp
- 150 g griesmeel
- 4 handjes kruidnoten

Voor de saus:
- 100 ml sinaasappelsap
- 100 g suiker
- 1 tl maizena 

En verder:
- Pudding- of tulbandvorm 
 (1,5 liter inhoud)
- Vershoudfolie

Zo maak je het:
-  Zet een grote kookpan op 

middelhoog vuur en giet hier 
de melk en de slagroom in.

-  Weeg de suiker en griesmeel 
af en doe samen met de spe-
culaaskruiden bij het melk-
mengsel.

-  Was de sinaasappel, rasp het 
oranje deel van de schil bo-
ven de pan (let op: het witte 
deel is bitter). Pers de sinaas-
appel uit en giet het sap bij 
de melk.

-  Breng het melkmengsel al 
roerend en op rustig vuur 
langzaam aan de kook. Als je 
niet goed roert, zakt de gries-
meel naar de bodem en koekt 
dan makkelijk aan.

-  Als het melkmengsel tegen 
de kook aanzit, zul je mer-
ken dat het dikker wordt. Dit 
duurt ongeveer 10 minuten 
vanaf start. 

-  Roer nog een paar keer goed 
door en draai het vuur dan 
uit. Roer nu voorzichtig de 
pepernoten door het mengsel 
en giet in de vorm. Laat iets-
je afkoelen, dek zorgvuldig af 
met vershoudfolie en zet weg 
op een koude plek.

-  Na circa drie uur is de pud-
ding voldoende gesteven. 

-  Maak nu de sinaasappel-
saus: verhit het sap en de sui-
ker in een steelpannetje tot-

Kruidnotenpudding 
met sinaasappelsaus

dat de suiker is opgelost en 
het sausje enigszins ingedikt. 
Klop de maizena erdoor om 
het sausje dikker te maken 
en draai het vuur uit. Laat de 
saus afkoelen en dien lauw of 
koud bij de pudding op.

-  En what about the pudding? 
Vul een grote schaal met heet 
water en zet de vorm hierin. 
Laat de vorm hierin een paar 
minuutjes dobberen en warm 
worden.

-  Haal de puddingvorm uit de 
kom, leg er een bord boven-
op en keer om. 

-  Als het goed is, laat de pud-
ding vanzelf los. Zo niet, be-
waar dan je geduld en laat de 
vorm nog iets langer opwar-
men in het water. Het komt 
goed, echt waar!

Oja:
-  Vroeger gruwelde ik werkelijk 

van het vel op zelfgemaak-
te pudding. Dat probleem los 
je, weet ik nu, makkelijk op 
door het dessert af te dekken 
met vershoudfolie. Goed aan-
drukken, dan krijgt velvor-
ming geen kans!

-  Ga je voor een kleiner gezel-
schap koken en vind je het 
lastig om de hoeveelheden 
om te rekenen? Bij elk recept 
op mijn site kun je het aantal 
personen heel makkelijk aan-
passen en lees je direct de 
juiste verhoudingen.

-  Het recept voor echte Friese 
pepernoten is daar eveneens 
te vinden.

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. 

Legmeervogels komen 
laat op gang
Uithoorn - Legmeervogels zondag 
2 moet na het gewonnen bekerduel 
tegen SO Soest weer aantreden voor 
de reguliere competitie. Tegenstan-
der is dan De Meern zo.2. Legmeer-
vogels zijn een dieseltje en komt 
dan ook langzaam op gang. Er ko-
men dan wel kansjes over en weer 
maar het dan uiteindelijk toch Leg-
meervogels dat de score opent. Het 
is Sven van Beek die op slag van rust 
de eerste treffer weet te score. De 
1-0 voorsprong is dan ook de stand 
waarmee de rust ingaat. Dan is de 
2e helft slechts 5 minuten jong of de 
stand heeft een drastische verande-
ring ondergaan. De 1-0 voorsprong 
is dan uitgegroeid tot 3-0 Tom Cor-

reia weet te score in de 49ste en de 
50ste minuut te score. Dan is de 
wedstrijd eigenlijk gelijk gelopen. In 
de 58ste minuut is het Dusan Gor-
gievski die het kwartet doelpun-
ten vol maakt. Legmeervogels willen 
dan meer. In de 79ste minuut is het 
Jeffrey Riemslag die Legmeervogels 
5e doelpunt weet te score. Dan komt 
er toch ook nog een 6e treffer. De-
ze komt dan op naam van. De man 
die er in deze wedstrijd al twee heeft 
gemaakt, Tim Correia. Door de-
ze overwinning ineemt Legmeervo-
gels zo.2 op dit moment in de reser-
ve hoofdklasse de 5e plaats in met 
18 punten uit 11 duels. een keurige 
positie deze 5e plaats.

Veel UWTC renners in het 
veld
Uithoorn - Zaterdag 26 novem-
ber kwam Bas de Bruin weer te-
rug van zijn reis naar Florida en hij 
ging rechtstreeks van Schiphol door 
naar Rhenen. In het mooie natuur-
gebied Kwintelooijen ligt jaarlijks 
een prachtige veldrit. Met 90 ren-
ners op de startlijst bij de amateurs/
sportklasse is het een drukte van 
belang. In de eerste ronde gaat het 
niet goed voor onze renners. Vlak 
na de start valt Mattijn Motshagen 
uit Nijkerk en Bas de Bruin en Bart 
de Veer rollen er overheen. Bart ligt 
zo tussen de fietsen dat hij onmo-
gelijk zelf overeind kan komen. Mat-
tijn wil weer verder en helpt Bart in 
de benen, zodat hij zijn fiets weer 
tevoorschijn kan toveren. Bas en 
Bart gaan zo als laatste het veld in. 
Bart zijn ketting ligt er ook nog af 
en geschaafd en gebutst vertrekt 
ook Bart. Bas weet zich weer aardig 
naar voren te werken en finisht toch 
nog als 16e. Luuk van Vliet zit hier 
vlak achter en wordt 18e. Bart weet 
nog wel wat op te schuiven maar 
heeft teveel last van een gekneus-
de rib om serieus naar voren te rij-
den, ditmaal geen punten met de 
38e plaats. Lorena Wiebes doet het 
goed bij de dames en zij wordt 6e, 
ze is hiermee de eerste junior dame!

Veldrit Valkenswaard
Zondagochtend is Bart stram en stijf 
(na zijn crash in Rhenen) ademha-
len doet pijn, en na een moeizaam 
rondje thuis op de fiets besluit hij 
zich af te melden voor de veldrit in 
Valkenswaard. Bas, Tommy en Den-
nis reizen wel af naar het Zuiden 
en rijden daar een super wedstrijd. 
Tommy wordt 5e, Bas 8e en Den-
nis 30e. Hiermee heeft ook Dennis 
Moolhuijsen zijn eerste NK plaat-
singspunt behaald! Lorena rijdt naar 
de 9e plaats bij de dames en is hier-
mee de derde junior dame. 

Veldrit Ouderkerkerplas
WTC de Amstel had weer een uit-

dagende cross neergelegd voor de 
Amsterdamse Cross Competitie bij 
de Ouderkerkerplas. De zandpas-
sages bleken weer lastige obstakels 
voor de deelnemers. Samen met de 
balkjes, slingers over het talud, en 
snelle grasstroken maakten het een 
complete cross.
Uitslag: jeugd A: 3 Siem van 
Smoorenburg, 8 Nees Wahlen. 
jeugd B: 7 Mike Derogee, 10 Mees 
van Smoorenburg, 16 Lars Hopman
40+: 16 Frank Jansen, 32 Sjon vd 
Berg, 39 Marcel Plasmeijer, dnf Vin-
cent Derogee
40-: Niels Kramer (uitslag onbe-
kend)
Dames/nieuwelingen: 7 Danny 
Plasmeijer, 8 Ian vd Berg, 25 Romy 
Snel, 26 Deborah van Ark
Een aantal van onze renners staan 
hoog in het tussenklassement. Siem 
van Smoorenburg staat tweede 
bij de jongste jeugd. Bij de oude-
re jeugd staat Mike Derogee op de 
zesde plaats. Ook een zesde plaats 
voor Bart de Veer bij de 40- klas-
se, ondanks dat hij maar drie van 
de zeven wedstrijden heeft gereden. 
En bij de nieuwelingen staat Ian van 
den Berg op de vijfde plaats en Dan-
ny Plasmeijer op de zesde plaats. 
Zondag 4 december is de volgende 
wedstrijd van de ACC competitie bij 
Ulysses in Amsterdam-Noord.

Clubcross
Een trouwe groep rijdt wekelijks bij 
UWTC een veldrit. De uitslag van 
zondag 27 november:
40-: 1 Bart van Montfoort, 2 Lars 
Wiebes, 3 Jeroen v Pierre
40+: 1 Marcel Versteeg, 2 Mark 
Best, 3 Maarten de Jong, 4 Ben de 
Bruin, 5 Cock Fangmann, 6 Peter 
Wiebes, 7 Leen Blom, 8 Joop Winter
jeugd 10-11: 1 Bo Versteeg
jeugd 12-14: 1 Jesse van Hattum, 2 
Raoul van Zijl, 3 Sem Knook, 4 Jes-
se Versteeg
Tweede kerstdag zal er ook een 
clubcross zijn bij UWTC!

KDO op wilskracht 
verslagen door Nic Boys
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de tweede streekderby van 
het jaar op het programma. De KDO 
selectie en enkele supporters gin-
gen gezamenlijk per bus naar het 
sportpark in Nieuwveen. Vele Kwa-
kelse supporters volgden daarna, 
zoals dat hoort bij een streekderby. 
Raymond de Jong kon deze mooie 
voetbalmiddag beschikken over een 
fitte spelersgroep. 
Onder toeziend oog van de ve-
le Kwakelse toeschouwers begint 
KDO direct gevaarlijk. 
Toch is het Jesper Oudshoorn die de 
eerste echte redding moet verrich-
ten in de 7e minuut na een gevaar-
lijk schot. KDO blijft aandringen, dit 
resulteert in de 0-1 in de 11e mi-
nuut. Een mislukt schot van mid-
denvelder Jim Klijn wordt knap ge-
controleerd door Joeri Stange. Uit 
de draai schiet de linksbuiten hard 
binnen. Vervolgens in de 14e mi-
nuut vuurt Rick een gevaarlijk schot 
af op het doel, maar de Nieuwveen-
se keeper let goed op en keert het 
schot. Het resterende half uur van 
de eerste helft laat eenzelfde spel-
beeld zien: KDO is dreigend en 
heeft balbezit, Nic Boys speelt com-
pact en geeft weinig weg. Enkele 
kleine kansjes krijgt KDO wel, maar 
gescoord wordt er nog niet. Vlak 
voor rust is het weer Rick Kruit die 
een schot lost op het doel, maar de 
keeper is alert en verricht opnieuw 
een redding. 

Geen vuiltje
Geen vuiltje aan de lucht voor KDO 
zou je denken. Maar niets is minder 
waar. Nic Boys komt fel en met veel 
wilskracht uit de kleedkamer. Du-
els worden vooral door de ploeg uit 
Nieuwveen gewonnen, het spelletje 

dat ze graag spelen en waar ze sterk 
in zijn. KDO vergeet hier slim mee 
om te gaan en loopt in de Nieuw-
veense val. Zo komt Nic Boys in de 
53e minuut op een gelijke stand. Na 
een fout in de verdediging van KDO 
weet de nummer 13 van Nic. Boys 
de bal in leeg doel te schieten. Na 
deze gelijkmaker gaat het spel wat 
meer beide kanten op. Toch is het 
Nic. Boys dat 20 minuten voor tijd 
op voorsprong komt. Na weer een 
fout in de Kwakelse verdediging 
glijdt de nummer 8 van Nic. Boys de 
bal in de korte hoek. Een communi-
catiefout van Jesper Oudshoorn en 
aanvoerder Timo Kas ging aan het 
doelpunt vooraf. 

Kopbal
Tien minuten voor tijd een kopbal 
van Joris vlak onder de lat. Maar de 
Nieuwveense keeper blijft attent en 
tikt de bal uit het doel. In de 88e mi-
nuut komt Nic Boys met 10 man te 
spelen na een overtreding van de 
nummer 11 (1e geel) en vervolgens 
aanmerkingen op de leiding (2e 
geel). Spits Mathijs van Rijn krijgt 
uiteindelijk ook nog zijn kans in de 
laatste minuut. Helaas gaat de bal 
via zijn knie naast. 
Het verlies betekent helaas een ein-
de aan de sterke reeks overwinnin-
gen van de jongens. Nic. Boys heeft 
sterk gebruik gemaakt van haar 
krachten en op basis van de twee-
de helft verdiend gewonnen. Zaak 
is om de draad weer op te pakken 
en deze wedstrijd snel te vergeten. 
Aankomende zondag staat de wed-
strijd tegen koploper SJZ namelijk 
op het programma. Deze kraker be-
gint om 14.00 uur en wordt aan de 
Vuurlijn gespeeld. Wij hopen weer 
op jullie steun! 

Lichte stijging woninginbraken
Uithoorn - Er is momenteel een 
lichte stijging aan inbraken in wo-
ningen in Uithoorn. Met name in de 
wijk Thamerdal zijn inbrekers ac-
tief. De politie vraagt bewoners om 
extra alert te zijn en verdachte om-
standigheden direct te melden. Wie 
een situatie niet vertrouwt, mag 112 
bellen, anders 0900-8844. Denk 
aan een goed signalement van de 
dader(s) en noteer eventueel het 
kenteken van de auto waarin de 

verdachte persoon wegrijdt. Uiter-
aard kan er zelf veel gedaan wor-
den om een inbraak te voorkomen. 
Zorg ter preventie dat er licht in huis 
brand bij afwezigheid als het donker 
is. De dagen zijn korter geworden, 
rond vijf uur is het al behoorlijk don-
ker. Wie een achtertuin heeft, doet 
er goed aan de poort op slot te doen 
en natuurlijk is het raadzaam om bij 
afwezigheid ramen en deuren af te 
sluiten.

Open middag gezondheidscreening
Uithoorn - Op zaterdag 3 december 
a.s. is er open middag voor gezond-
heidscreenings dmv bio-resonantie. 
Iedereen, met of zonder klachten,  is 
welkom van 14.00 tot 16.00uur. We 
doen gratis een aantal metingen met 
een proefpersoon. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden. Het bio-resonan-
tie (Asyra) systeem is een geavan-
ceerd onderzoekssysteem en wordt 
steeds vaker gebruikt ter ondersteu-
ning van uiteenlopende klachten/
ziekte/trauma. Ook is er genoeg in-
formatie over diverse andere natuur-
lijke geneeswijzen. Welkom! voor 
meer informatie zie : www.praktijk-

clarity.nl. Locatie: Multatulilaan 7, 
Uithoorn. carladebrave@gmail.com, 
06-22608327. Mantra’s zingen met 
Carla de Brave. Vrijdag 9 decem-
ber op locatie Multatulilaan 7 -Uit-
hoorn. Inloop vanaf 19.30u met thee.
Start:20.00u en afronding met medi-
tatie ong.21.30uur. Voor iedereen die 
verbinding en vreugde zoekt in sa-
menzang. Zangervaring niet nodig! 
We zingen eenvoudige teksten, in 
verschillende talen. Kosten: €5,=pp. 
Gepaste betaling. Aanmelding voor-
af dmv.een mailtje/telefoon naar: 
carladebrave@gmail.com, tel. 0297-
567773, 06-22608327. Welkom!

Fabian hoopt 
op een échte 
oplossing.
Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de 
impact van een nierziekte en leest u meer over 
de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook 
vindt u in het magazine informatie  over  nalaten en 
het werk van de Nierstichting. 
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Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de 
impact van een nierziekte en leest u meer over 
de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook 
vindt u in het magazine informatie  over  nalaten en 
het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?
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