A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698

EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL

Seniorendag

| 1431HM
Ophelialaan
HMAalsmeer
Aalsmeer| |0297
0297 - 32 58
| www.wittebolwijn.nl
Ophelialaan
116116| 1431
58 37
37||info@wittebolwijn.nl
info@wittebolwijn.nl| www.wittebolwijn.nl

Gem
De Bovenboog krijgt bestemming woonfunctie. De activiteiten worden verplaatst naar het Duet

Sport-, gym en sociale
functies onder een dak

Misschien toch nog een extra sporthal aan de Randhoorn?
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

Uithoorn - Een reeds lang lopend
project over de huisvesting van
gymnastiekonderwijs en breedtesport, waaronder volleybal, handbal,
badminton, zaalvoetbal, zaalhockey
(in de winterperiode) e.d. in combinatie met maatschappelijke functies onder één dak, was aan de orde tijdens de raadscommissie Leven
op donderdag 16 november. In opdracht van het college is er een second opinion uitgevoerd inzake de
gekozen locaties voor deze sportactiviteiten in de wijken Thamerdal
en Zijdelwaard. Het voorstel van het
college is om het speellokaal in het
schoolgebouw van het Duet aan de
Prinses Christinalaan uit te breiden

en dit om te bouwen tot een gymnastieklokaal. Dit als onderdeel van
een multifunctionele accommodatie
met o.a. een buurthuisfunctie op het
terrein naast de basisschool. Het
Duet heeft toegezegd aan de inrichting ervan financieel te willen bijdragen. Voorts is het de bedoeling dat
het gebouw van de Bovenboog (met
de gymzaal) aan de Johan de Witlaan wordt getransformeerd in woningen. De huidige gym- en maatschappelijke functies in de Bovenboog worden dan verplaatst naar de
nieuwe accommodatie bij het Duet.
In de wijk Zijdelwaard wordt sporthal De Scheg met alle aanbouw afgebroken en vervangen door een

nieuwbouw sportcomplex inclusief ruimten voor maatschappelijke
functies. Enkele insprekers reageerden die avond op de voorstellen van
het college, waaronder vertegenwoordigers van het Duet en kinderopvang Solidoe, een woordvoerder
van de Voedselbank die t.z.t. wellicht ook aanspraak kan maken op
een ruimte in de maatschappelijke
accommodatie bij het Duet, alsook
een inspreker namens de sociaalculturele partijen die momenten gebruik maken van de Bovenboog en
die tegen die tijd zullen moeten verkassen.
Vervolg elders in deze krant.
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UITNODIGING

voor de raadsvergadering van de gemeenteraad van Uithoorn op donderdag 0 november 2017, aanvang 19. 0 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
AGENDA raadsvergadering (donderdag 30 november)
1. Opening, agenda 19. 0 uur
2. Inspreken burgers,
. Vragen van raadsleden, beantwoording door college 19.
. Huisvesting gymnastiek, breedtesport,
maatschappelijke functies in Thamerdal, 19. uur
. Huisvesting gymnastiek, breedtesport,
maatschappelijke functies in ijdelwaard, 20. 0 uur

uur

* Let op: de tijdsduur per onderwerp is een inschatting. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 21 december 2017. Alle commissievergaderingen vinden plaats in de week van 5 december 2017.

Thamen krijgt donatie
Schipholfonds
Uithoorn - In September heeft de
honkbal- en softbalvereniging Thamen een verzoek gedaan bij het
Schipholfonds voor een donatie.
Thamen wil graag ook mogelijkheden om bij regen te trainen en hebben hiervoor een geldbedrag aangevraagd zodat zij de slagkooi kunnen voorzien van een overkapping
en licht.
Daarbij was er een verzoek gedaan
voor geld om afdekzeilen te bestel-
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KORT NIEUWS:
Uithoorn/De Kwakel - Voor
de bewoners uit de Kwakel en
Uithoorn organiseert het participatiefonds Uithoorn een gezellige dag voor de Senioren.
Vanaf 10:30 uur staat de koffie klaar en kunt u met elkaar
genieten van een muzikaal optreden en daarna wacht u een
heerlijke lunch. Op het programma staan nog meer leuke
verrassingen, dus genoeg redenen om te komen. De middag
zal tot 14:45 uur duren en de
toegang is gratis. Aanmelden
gaat telefonisch: 06-46391555
(graag bellen na 17:00 uur). Er
is plek voor 75 senioren dus
wees er snel bij. Deze dag zal
plaatsvinden in de kantine van
de Legmeervogels, Randhoornweg 100 te Uithoorn. De hekken
van het terrein zijn open zodat u
mits u slecht ter been bent uw
chauffeur tot de ingang van de
kantine kan laten doorrijden.
Onze vrijwilligers welke het mogelijk maken om deze dag te
kunnen organiseren hebben er
in elk geval al veel zin in!
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len zodat er na de regen weer eerder op de velden gespeeld kan worden. Afgelopen woensdag mocht
Petra Beers, namens het Bestuur,
de cheque van het Schipholfonds
in ontvangst nemen en dat was een
mooi bedrag. Thamen heeft EUR
6000 ontvangen waarna zij in de
komende maanden het project van
zullen uitvoeren waarna de spelers/
speelsters in het voorjaar hier weer
gebruik van kunnen maken.
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ADVERTEREN? Het Strikproject op het
IN DE

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

Hartelust
10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

GEEN KRANT?

0297-581698

Alkwin Kollege

Uithoorn - Al 30 jaar is het theaterproject een bestaande traditie op
het Alkwin. In het verleden uitvoeringen door alle brugklassers onder
leiding van het Scapino Danstheater, later voorstellingen geleid door
DAS (Drama Aan School). Het Strikproject is de opvolger van DAS en

een vorm van bewegingstheater. In
een middag studeren de dansdocenten met een groep van ongeveer
15 leerlingen een voorstelling in
van 3 minuten, welke ‘s avonds op
8 of 10 verschillende locaties in de
school gespeeld wordt. In een verduisterd Alkwin worden de bezoe-

kers door de school geleid. Leerlingen uit de bovenbouw helpen hierbij.
Op woensdag 22 en donderdag 23
november hebben de bezoekers
kunnen genieten van prachtige uitvoeringen door enthousiaste leerlingen!

Exclusief Matinee Concert
Rondje Vrijthof
De Kwakel - Een aantal gasten van
De Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker werden uitgenodigd voor
een muzikaal evenement. De vrijwilligers haalde de gasten op en vertrokken ruim op tijd naar Aalsmeer.
Al in de hal van het theater werden
de gasten met elkaar in contact gebracht, het duurde niet lang of zij
waren in geanimeerd gesprek. “Een
rondje Vrijthof” door Opera Familia. Carla, Belinda en Paul betreden
het podium wat een sprookje om te
zien, met hun prachtige stemmen

weten mensen in het hart te raken.
Daar is niets teveel met gezegd een
bijzonder repertoire met hoogtepunten uit wereldberoemde operettes, musicals en opera’s. Daarnaast
las Carla een aantal zelf geschreven gedichten voor en zongen zij
ook bijzondere zelf geschreven en
gecomponeerde nummers waar de
liefde voor elkaar en de mensen om
je heen echt voelbaar was. Iedereen
heeft er van genoten en als klap op
de vuurpijl een Meet & Greet met de
artiesten geweldig.

Verplaatsen ﬁetsbrug
Noorddammerweg

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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 en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Vanaf 27 november beginnen we
met de werkzaamheden voor het
verplaatsen van de ﬁetsbrug Noorddammerweg in De Kwakel. De werkzaamheden duren tot ongeveer 19
januari 2018 (afhankelijk van het
weer).
Wat gaat er gebeuren
De fietsbrug ligt nu ter hoogte van
Linie. De brug wordt verplaatst en
komt dan ter hoogte van Tamboer te
liggen. Het fietspad van de Noorddammerweg wordt daarna verlengd
zodat deze aansluit op de brug. Er
komt ook een plateau (grote drempel) op de plaats waar het ﬁetspad
met de Vuurlijn kruist.
Planning werkzaamheden
- Vanaf 27 november wordt de fundering van het nieuwe fietspad
neergelegd.
- Vanaf 4 december worden de
funderingspalen op de nieuwe
plek gezet en halen we de brug
weg (op 8 december).
- Vanaf 11 december worden de
overige delen van de brug én de
brug zelf verplaatst naar de nieuwe plek (op 13 december).
- Vanaf 18 december wordt de verharding van het nieuwe ﬁetspad
neergelegd.
- Vanaf 2 januari passen we de
Vuurlijn aan. Deze werkzaamhe-

den duren ongeveer 3 weken.
De planning is afhankelijk van het
weer. Als de planning verandert of
uitloopt dan leest u dat hier terug.
Bereikbaarheid
Het bestaande ﬁetspad en de ﬁetsbrug sluiten we af op de dag dat de
ﬁetsbrug wordt weggehaald. Voor de
gebruikers van deze brug komt er
een omleidingsroute. Op hetzelfde
moment sluiten we ook het gedeelte van de Vuurlijn tussen de Noorddammerweg en het parkeerterrein
bij Qui Vive voor al het verkeer. Ook
voor deze gebruikers is er een omleidingsroute. Als de brug op de nieuwe
locatie ligt zal de Vuurlijn weer open
zijn voor al het verkeer. De ﬁetsbrug
kan pas gebruikt worden als de verharding van het ﬁetspad is neergelegd. De ﬁetsbrug en hetzelfde gedeelte van de Vuurlijn wordt opnieuw
afgesloten voor al het verkeer als we
het plateau (drempel) gaan maken.
Dan is er weer een omleidingsroute voor alle gebruikers. Het kruispunt
tussen de Noorddammerweg en het
parkeerterrein bij Qui Vive blijft open
voor al het verkeer. Het parkeerterrein van Qui Vive kunt u bereiken
maar dan alleen via de Watsonweg.
Meer informatie
Heeft u nog vragen bel met het Klanten Contact Centrum (0297-513111).

Grote evenementen in 2018
voor 1 december 2017
aanmelden!
Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers verwacht worden, dan moet u dit ruim tevoren bij de gemeente
melden (voor 1 december 2017). Kijk op www.uithoorn.nl voor meer informatie en aanmelden.

Openingstijden tijdens de
feestdagen
Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen Burgerzaken / KlantContactCentrum / receptie:
- Sinterklaas dinsdag 5 december 2017 tot 15.30 uur open;
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017 hele dag gesloten
- Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2016 hele dag gesloten.
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een afspraak maken via www.uithoorn.nl Ons afsprakensysteem
houdt rekening met de feestdagen.

Foutparkeren kan u € 370,kosten
De laatste tijd krijgen onze boa’s
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) steeds meer meldingen binnen
dat er fout geparkeerd wordt op de
openbare invalidenparkeerplaatsen
bij het winkelcentrum Zijdelwaard.
Fout geparkeerde auto’s zijn een
van de grootste bronnen van ergernis voor diegenen die de plaats écht
nodig heeft. Voorkom een hoge boete en let op bij het parkeren.
Openbare Invalidenparkeerplaats
Alleen personen in het bezit van een
gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder of passagier) mag parkeren op een openbare invalidenparkeerplaats (zonder kentekenbordje
onder het blauwe bord). Deze kaart
moet altijd duidelijk zichtbaar achter
de voorruit liggen. Wie geen (geldige) gehandicaptenparkeerkaart a en
wel op een openbare invalidenparkeerplaats parkeert kan een boete
krijgen van € 370,-.
U herkent de openbare gehandicaptenparkeerplaats aan het rechthoekige blauwe bord met een witte P en
met de witte rolstoel. Zodra u dit ver-

keersbord (E6) tegenkomt, mag u
hier NIET parkeren zonder gehandicaptenparkeerkaart. Het witte kruis
op een parkeerplaats is alleen ter
ondersteuning en maar is niet verplicht.
Melden
U kunt overlast melden via www.uithoorn.nl/melden. Dit betekent niet
dat er direct gecontroleerd wordt. De
meldingen helpen ons wel in beeld te
krijgen of hier sprake is van structurele problemen zodat we hier eventueel beter op kunnen inspelen.
Boa’s
Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) helpen toezicht
te houden op de lokale orde en veiligheid in de gemeente Uithoorn. Zij
controleren of mensen zich aan de
regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren
of het overtreden van milieuregels.
Zij mogen verdachten aanhouden
en boetes uitschrijven. Naast onze
boa’s handhaaft de politie ook op
foutparkeerders.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in 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
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noorhoff, (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017
t/m 13 december 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode
van 17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode
van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en
werken, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 15, het oprichten van een open veldschuur (ontvangen 9 november 2017);
- Achterweg 54 en 58, het maken van een overdekte brug tussen de percelen
(ontvangen 16 november 2017);
- Kerklaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf Dorpshuis De Quakel (ontvangen 15 november 2017).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein, aanvraag ontvangen van Buurtbeheer De Legmeer voor het organiseren van een kerstviering op 16 december 2017 van 12.00 – 16.00 uur
(ontvangen 20 november 2017).
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 62, exploitatievergunning horecabedrijf Hertog Jan op ‘t Water (ontvangen 14 november 2017).
- Wilhelminakade 39, exploitatievergunning horecabedrijf La Musette (ontvangen 16 november 2017).
- Amstelplein, aanvraag ontvangen van Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de
Amstel voor het organiseren van een Streekmarkt op 23 juni 2018 (ontvangen
2 november 2017);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 27, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16 november 2017).

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Gemeente Uithoorn/ De Kwakel, aanvraag vergunning reclameborden en
spandoeken ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen (ontvangen 10 november 2017).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Torenvalk 15, omgevingsvergunning voor realiseren van een overkapping
naast de garage (verzonden 14 november 2017).

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van het horecagedeelte van De Viskeuken. (verzonden op 14 november
2017).
- Koningin Julianalaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 18 november 2017; 8 december 2017 en 9 december 2017 en 13 januari 2018 en 10 februari 2018 (verzonden op 15 november
2017).
- Onthefﬁng later sluitingsuur exploitant The Party Factory Uithoorn B.V. op 9
december 2017 naar 02.00 uur (verzonden op 22 november 2017).
- Amstelplein 37, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van Albert Heijn
Amstelplein (verzonden 23 november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- Monnetﬂat 1a, omgevingsvergunning het gebruiken van een bedrijfsruimte in
strijd met het bestemmingsplan (verzonden 21 november 2017).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan IJsclub Frisse Vreugde De Kwakel en Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van een schaatstocht door de Uithoornse
Polder in het winterseizoen 2017/2018. (verzonden 10 november 2017).
MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST NZKG

De gemeente heeft zogenaamde basistaken (milieutaken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht bij complexe bedrijven/activiteiten) uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).
Middels ondertekening van dit mandaatbesluit verleent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn mandaat, machtiging en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de
uitvoering van bovengenoemde basistaken.
Het mandaatbesluit ligt ter inzage in gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BURG. VAN MEETELENSTRAAT 16-20

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPMeetelenstr1620-OW01 met ingang van 30 november 2017
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementengebouw op de van percelen Burg. Van Meetelenstraat 16-20.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen
voor het hierna te noemen plan:

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 ligt vanaf donderdag 30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2018 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis.

Genoemd plan ligt van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Uithoorn, 29 november 2017

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

De Kwakel
- Randweg 125, het in gebruik nemen van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

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
- Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Cobus voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2018.
(verzonden 21 november 2017).
- Achterweg 27, omgevingsvergunning voor het bouwen van een stekruimte
(verzonden 22 november 2017).

WWW.UITHOORN.NL

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
BEKENDMAKING VERPLICHTING TOT GEBRUIK VAN HET
DIGITAAL OPKOPERS REGISTER (DOR) GEMEENTE UITHOORN

Het college heeft op grond van de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van
Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. Artikel 437 eerste lid van het
Wetboek van Strafrecht, en de artikelen 2:67 en 2:68 van de APV gemeente Uithoorn besloten om handelaren in gebruikte goederen verplicht te stellen om deze
goederen te registreren in het DOR. Voor het registreren van deze goederen mag
uitsluitend het digitaal opkopers register gebruikt worden. Het aanwijzingsbesluit
is bekend gemaakt via Overheid.nl

04 Nieuwe Meerbode
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750 euro voor KWF
kankerbestrijding
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Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Afvallen in 2018?

Kom naar de open dag
van Slimness in Mijdrecht
Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Wil jij je goede
voornemen werkelijkheid laten worden? Slimness is inmiddels dé ervaringsdeskundige op het gebied
van afvallen. Slimness heeft namelijk een 10-weekse cursus samengesteld met nuttige informatie
om effectief en efficiënt af te vallen. Deze cursus wordt door meerdere zorgverzekeraars zelfs vergoed! Reserveer daarom op zaterdag 16 december 2017 van 09.00 tot
14.00 uur een plekje in je agenda,
want dan organiseert Slimness een
OPEN DAG. Hier kun je kosteloos je
BMI en middelomtrek laten meten,
krijg je informatie over gezond afvallen en is er de mogelijkheid om
je op te geven voor de groepscur-

sus. Deze nieuwe cursus ‘afvallen in
groepsverband’ gaat 17 januari 2018
weer van start. Individueel en met
z’n tweeën afvallen is ook mogelijk. Dat kan op elk moment. Voor alle duidelijkheid: Slimness 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 16 december alvast je voedingsdagboek ophalen,
of kom je opgeven, want vol = vol.
Wil jij je nu opgeven voor de cursus afvallen in groepsverband? Bezoek de website en geef je op. Laat
je goede voornemen werkelijkheid
worden! Slimness, Bozenhoven 19a,
Mijdrecht, 0297 765027, slimness.nl.
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Jongeren Rode Kruis zorgt voor
gezellige ochtend voor ouderen
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ging verdient.” Robert Bader en Dirk
van Egmond met hun winkelpartners Norman en Sebastiaan namen
het voortouw om met het oog op de
feestdagen in te spelen op de gevoelens van hun klanten die er gezellige feestdagen van willen maken. Al doende zullen velen daarbij hun gedachten laten gaan naar
familie en/of vrienden die hun gezondheid door kanker ernstig in gevaar zien komen. Samen er met de
feestdagen wat van maken is het
credo. KWF steunt onderzoek en
behandeling van kanker waarvoor
geld gedoneerd kan worden. Dat is
wat beide winkeliers met hun actie
bij hun klanten hebben bereikt. “Wij
willen al onze klanten bedanken die
hebben bijgedragen aan dit succes. Weliswaar kleinschalig, maar
alle beetjes helpen,” aldus Dirk van
Egmond mede namens zijn deelnemende collega’s.

KnA sluit muziekproject
met De Kwikstaart af
Uithoorn - Muziekvereniging KnA
heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een muziekproject georganiseerd met de kinderen uit
groep 5 en 6 van De Kwikstaart. Deze kinderen kregen 3 keer 4 weken
lang muziekles op het instrument
van hun keuze.
Er werd lesgegeven door gediplomeerde docenten en de instrumenten werden beschikbaar gesteld
door KnA. Dit leuke project wordt
donderdag 14 december afgesloten met een concert voor de ouders
in De Kwikstaart. Tijdens dit concert
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Regio - De actie voor KWF die
Keurslager Bader en Poelier-traiteur van Egmond in Mijdrecht en
Uithoorn de afgelopen veertien dagen hebben gevoerd, heeft een bedrag van 750 euro opgeleverd. Een
niet onaardig bedrag als dat wordt
gezien in het licht van de omzet van
een aantal producten die in een advertentie in deze krant waren genoemd. Van de totale omzet was 10
procent bestemd voor KWF kankerbestrijding. Het bedrag, dat op rekening van KWF wordt gestort, is
maandagmiddag bij Bader in de
Mijdrechtse Passage symbolisch in
de vorm van een cheque overhandigd aan Antoinette van Dort. Zij is
coördinator voor KWF in De Ronde
Venen. Antoinette: “Wat een leuke
actie is dit geweest van deze winkeliers die het helemaal op persoonlijke titel hebben georganiseerd. KWF
is er heel blij mee. Iets dat navol-

zullen de kinderen hun favoriete instrument bespelen en zij zullen worden ondersteund door het KnA Orkest. Muziekvereniging KnA hoopt
op deze manier de kinderen te enthousiastmeren voor het bespelen
van een instrument.
Juist voor kinderen is het leren bespelen van een muziekinstrument
belangrijk; het bevorderd de ontwikkeling van de hersenen op heel
veel verschillende vlakken, zowel
cognitief als sociaal. In het nieuwe
jaar start hetzelfde project op de
basisschool De Kajuit.

Emmausparochie huldigt
twee koorleden
Uithoorn - Op het einde van de wekelijkse zondagviering riep Pastoor
Marco twee leden uit het koor naar
voren die al een groot aantal jaren
een bijdrage leveren aan de koorzang in de vieringen. Rinus van den
Boezem ontving een oorkonde en
een speldje omdat hij al 50 jaar als
zanger actief is. Aanvankelijk in de
kerk aan de Schans, nadien in het
kerkkoor van de Burght en hij was
ook lid van het Gregoriaans koor tot
de opheffing van dat koor. Bij zijn
veertigjarig jubileum ontving hij al
het insigne van de Gregorisvereni-

ging, nu was er de speld als bekroning voor 50 jaar zingen. Peter Huymans was 40 jaar actief als dirigent
van het Emmauskoor en vanaf dit
jaar zit hij achter het orgel. In de periode van het Gregoriaans koor verzorgde hij ook de orgelbegeleiding
voor het koor. Voor hem was er ook
een oorkonde en het insigne voor
40 jaar inzet voor de kerkmuziek. Na
de viering was ervoor de leden van
het koor en hun partners een feestelijk samenzijn in het Trefcentrum
waar werd getoost op de beide jubilarissen.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Filatelisten Vereniging
Uithoorn - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn wordt weer gehouden op zaterdag 2 december en
u bent van harte welkom en misschien is er nog voor de Sint! En er
zijn altijd leden van de Filatelisten
Vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. Ook is er de
mogelijkheid om advies vragen over

de waarde en het verkopen van uw
verzameling. De vertrouwde handelaren zijn weer aanwezig, waarbij u de benodigde postzegels kunt
aanschaffen. Ook zijn er de stuiverboeken, dat zijn insteekboeken met
postzegels, waar u zegels uit mag
nemen voor 1 stuiver per stuk. De
ruilbeurs is open van 10.00 tot 14.00
uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Weekagenda Vita Welzijn
HELP ONS HELPEN

Wij van Help ons Helpen 0297
willen dit jaar weer boodschappen gaan inzamelen voor onze
gezinnen. Vooral in de december maanden is het fijn als er een
extraatje is voor de kerstpakketten. Heeft u nog dingen die u zelf
niet eet, of een extra boodschap
wil doen voor een ander? Zoals:
potjes groente/pastasaus, rijst limonade, maar ook voor het persoonlijke hygiëne zoals tandpasta, tandenborstels en shampoo.
Alles is welkom wat u wil schenken. De boodschappen kunt u
afgeven bij ons op kantoor (Bilderdijkhof).
ALZHEIMER CAFÉ

Overstekende fietster geschept
Uithoorn - Aan de Wiegerbruinlaan
in Uithoorn heeft vanmiddag rond
12.15 uur een aanrijding plaatsgevonden. Een fietsster is daarbij gewond geraakt. Zij is per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een getuige wilde de fietsster

oversteken bij de oversteekplaats
toen zij werd geschept. De politie
doet onderzoek naar de toedracht
van het ongeval.
Foto: KaWijKo Media
Vivian Tusveld

Op 7 december is er weer een
Alzheimer café op de Bilderdijkhof. Het thema van deze avond
is: Als de diagnose dementie gesteld is. Voor welke keuzes kom
je te staan als mantelzorger? En
hoe maak je die?. Wij hebben op
deze avond 3 gasten: de praktijkondersteuner van de huisarts
Carla Siegrest, de Casemanager
en een Wijkverpleegkundige. De
zaal is open vanaf 19.00 uur en
het programma eindigt om 21.00
uur. De toegang is gratis. Wij hopen jullie te zien op 7 december
op de Bilderdijkhof.

KOERSBALLEN

Elke vrijdag van 09.30-12.00 uur
kunt u komen koersballen in de
Bilderdijkhof. Koersballen lijkt
enigszins op jeu de boules. Bij
koersballen spelen doorgaans
twee partijen tegen elkaar, waar
heren en dames aan mee kunnen doen. U bent altijd welkom
om eenmalig gratis uit te proberen.
KOFFIE SPECIAAL

Heeft u zin in een gezellige donderdag ochtend bij de Bilderdijkhof, dan is de koffie speciaal iets
voor u. Dit is een laagdrempelige
kleine groepsactiviteit (maximaal
12 deelnemers) zodat er voor iedereen aandacht is tijdens deze
ochtend. De groep word ondersteunt door 3 enthousiaste vrijwilligers. Deze donderdag ochtenden staan vooral in het teken van gezelligheid met elkaar.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd denk hierbij aan spelletjes, uitjes en 1x
per maand word er met de hele groep gegeten bereid door de
vrijwilligers. Uiteraard is de activiteit niet compleet zonder een
bakje koffie of kopje thee en een
praatje. Heeft u interesse neem
dan contact op voor een kennismakingsgesprek.
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noemd. Die heeft ook een speelzaal
en een gymnastieklokaal. Misschien
dat die in deze voorstelling van zaken geen rol van betekenis spelen
om daar wat mee te doen?

Sporthal De Scheg wil men afbreken en er een nieuw complex voor in de plaats zetten

Misschien toch nog een extra sporthal aan de Randhoorn?

Sport-, gym en sociale
functies onder een dak
Vervolg van de voorpagina.

De belangrijkste vraag daarbij was
hoe het staat met de beschikbare
ruimte(n) en de huur.
En de Brede School dan?
Een bij velen bekende inspreker,
Paul Legez van de SV Legmeervogels kwam met een gedegen voorstel om niet de Scheg om te bouwen, maar een nieuwe (duurzame)
multifunctionele sporthal neer te
zetten aan de Randhoornweg naast
het complex van de Legmeersvogels. Volgens hem kan een sporthal

daar veel goedkoper worden opgebouwd en geëxploiteerd omdat men
gebruik kan maken van de reeds
aanwezige nutsvoorzieningen van
Legmeervogels.
De VVD ziet daar ook wel wat in.
Sterker nog, die wil behalve in Zijdelwaard en Thamerdal ook uitgebreidere gym- en sportvoorzieningen in de Legmeer. De vraag is of
daar geld voor is.
Het CDA gaf ook aan graag een wat
nader uitwerking van de cijfers te
willen zien of dat idee levensvatbaar
is. Het college houdt echter in eerste aanleg vast aan de twee voor-

stellen in bij het Duet in het Thamerdal en bij de Europarei (Zijdelwaard) aan de nieuwbouw van de
Scheg. Zij komt daarmee tegemoet
aan de wens van de raad dat gymnastiekonderwijs zoveel mogelijk op
locaties binnen de eigen wijk moet
plaatsvinden. Dit te combineren met
sociaal-maatschappelijk functies in
of aangebouwd aan hetzelfde complex.
In dat opzicht heeft de VVD wel
een punt want in de Legmeer wordt
daarin maar weinig voorzien. Opvallend is dat in deze discussie de
Brede School daarbij niet wordt ge-

Derde sporthal?
Opstallen en gebouwen worden gerenoveerd of gesloopt om nieuwbouw van woningen mogelijk te
maken (o.a. Bovenboog, Buurtnest).
Dat levert geld op wat financiële ruimte schept. Daarnaast zou er
als compensatie waar geen nieuwbouw gepleegd mag worden, maar
wel een sportaccommodatie, een
bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) kunnen worden gevraagd. Op die manier zou
dat misschien geld opleveren om
toch een derde sporthal in de gemeente te kunnen realiseren. Twee
zijn er al: De Scheg en een in De
Kwakel. De derde zou dan aan de
Randhoornweg kunnen worden gerealiseerd overeenkomstig de wens
van de sportverenigingen aldaar.
Gelet op de groei van de nieuwbouwwijken in Uithoorn en De Kwakel blijft de vraag echter actueel of
de bestaande en toekomstige nieuwe gymnastieklokalen en sporthallen wel voldoende capaciteit zullen
hebben om alle sportbeoefenaren
en sportverenigingen ruimte te bieden voor hun activiteiten. Een derde sporthal zou dus soelaas kunnen bieden. Sportclubs en huren
nu al ruimte in buiten de gemeente Uithoorn. Met de realisatie van
de gym- en sportvoorziening bij het
Duet in het Thamerdal is een investering gemoeid van ruim 2.7 miljoen
euro; de nieuwbouw en inrichting
van De Scheg komt uit op meer dan
8.7 miljoen euro.
Het onderwerp zal volgens ingewijden nog wel eens een aardig punt
van discussie kunnen zijn tijdens de
raadsvergadering donderdag 30 november waar het uitgebreid aan de
orde komt in het debat en uiteindelijk in stemming zal worden gebracht. Zeker met het oog op de
wens en de mogelijkheid van een
derde sporthal.

Kinderkoor XING zoekt zangengeltjes voor kerstproject!
Uithoorn - Amstelproms was een
groot succes om kinderen een unieke zangervaring te geven. Meer
dan 40 kids stonden samen te stralen op een groots podium. Tijd voor
een nieuw project waar enthousiaste kinderen tussen groep 3 en 8
aan mee kunnen doen. In samenwerking met de PKN-gemeenschap
in Uithoorn organiseren we dit jaar
een kerstmusical waarin het kerstverhaal in modern jasje aan het publiek wordt aangeboden.
Tijdens de musical vervult Kinderkoor Xing een zingende rol van kerstengel en hoe leuk als we hier met
een groot koor staan. Er is nog ge-

noeg plek in de herberg! In vier repetities worden ze middels dans en
andere optreedvaardigheden klaargestoomd om lekker mee te swingen. De repetities zijn op 1, 8, 15
en 22 december en vinden plaats
tussen 15:45-16:45u in de kleine
gymzaal van Basisschool de Kajuit in Uithoorn. De kerstmusical zal
plaatsvinden op kerstavond 24 december in de Schutse tussen 1920u. Zie jij je kind al stralen op deze avond? Ik gun elk kind een mooie
muzikale ervaring! Wees welkom op
de repetities! Voor meer informatie stuur een mail naar kinderkoorxing@gmail.com

Signeersessie bij Bruna
druk bezocht
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het weer tijd voor een signeersessie bij Bruna op het Amstelplein. Dit
keer kwam Etchica Voorn haar boek
Dubbelbloed presenteren en signeren. De belangstelling voor Etchica was enorm. Zij is opgegroeid in
Uithoorn en een gedeelte van haar
boek beschrijft de ervaringen uit
haar jeugd hier. Tot twee keer toe
heeft de schrijfster voorgedragen uit
eigen werk. Dat was best bijzonder
en de toehoorders konden dit zeer
waarderen te horen aan het applaus
na afloop.
Tijdens het signeren werden de bezoekers getrakteerd op Surinaamse zoetigheden gemaakt naar voorbeeld van recepten uit het boek Surimamcooking.
Boek
Het boek Dubbelbloed gaat over Etchica zelf, kind van een Surinaamscreoolse vader en een Nederlandse
moeder. Na het overlijden van haar
vader groeit het verlangen meer te

weten over haar creoolse afkomst.
Haar oma uit Drenthe biedt liefde en bescherming in een oer-Hollandse omgeving. Maar als ook haar
Surinaamse oma, die zij nooit echt
heeft gekend, het leven laat, vreest
Etchica een deel van de familiegeschiedenis en daarmee een deel van
zichzelf kwijt te raken.
Ze besluit op zoek te gaan naar
haar Surinaamse wortels, naar de
familie voor wie zij een vreemde is,
in het land waar ze nooit eerder is
geweest. Etchica ervaart dat zij als
moksi uiteindelijk nergens bijhoort,
niet bij haar Nederlandse witte familie, niet bij haar Surinaamse zwarte familie. Tegelijk beseft ze dat zij
als dubbelbloed (van haar neef leert
ze dat ze zich met het woord halfbloed tekort doet) het beste van
twee culturen in zich draagt, dat onafhankelijkheid en zelfstandigheid
belangrijker zijn dan afkomst en
kleur. Het boek Dubbelbloed is o.a.
te koop bij de Bruna op het Amstelplein, Uithoorn

Ontsluiting van Maricken

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wat is er toch met het
gemeentebestuur
Uithoorn - Als rasechte Amstelvener ben ik nu 9 maanden
woonachtig in Uithoorn op een
prachtige plek aan de Amstel.
Wat een geweldige plek, met fijne buren in een leuke buurt, het
centrum. Maar wat mij opvalt zijn
de berichten over de handels- en
denkwijze van de burgemeester
en raadsleden. Mijn vader, ook
ondernemer in Uithoorn, is met
kromme tenen uit de inspraakavond over het centrum weggelopen, omdat er geen vragen
mochten worden gesteld en er
geen discussie mogelijk was. Ingezonden brieven in de Nieuwe
Meerbode van 22 november zijn
hier ook een voorbeeld van. Een
schuurtje wat er al 30 jaar staat
moet op last van een dwangsom worden afgebroken. Geen
discussie mogelijk. Sexclub i.p.v.
coffeeshop? Ik geloof dat ze in
het gemeentehuis niet beseffen
dat een sexclub regelmatig gelieerd is aan, of bezoek krijgt van
‘de onderwereld’ of OMG’s. En
om die reden heeft de gemeente
dit jaar géén vergunning afge-

geven aan een evenement wat
al 17(!) jaar zonder problemen
georganiseerd is in Uithoorn (zie
Nieuwe Meerbode 27 juli 2016).
American Sunday, al jaren een
begrip in Uithoorn en omgeving.
Goed georganiseerd en vaak zetten zij zich ook nog in voor een
goed doel. Omliggende gemeenten laten dit soort evenementen
wél plaatsvinden. Maar uit angst
voor bezoek van OMG’s wilde
de gemeente afgelopen jaar niet
meewerken aan deze dag. De organisator is uitbater in Uithoorn
van een horecagelegenheid waar
nooit problemen zijn. Ik kom er
regelmatig en voel mij er altijd
veilig en welkom. En hij werkt samen met de overige horeca aan
een levendig/gezellig ‘stadshart’.
Dus burgemeester en raadsleden: kijk en luister naar uw inwoners en ondernemers, zij zijn
de motor van deze gemeente. En
volgend jaar dus gewoon weer
een All American Sunday en een
coffeeshop in Uithoorn!
Monique Venne, Uithoorn

Waarom hier bekeuren?

Maak een vuist tegen
onrecht
Uithoorn - Ook dit jaar doet de
werkgroep Uithoorn/De Kwakel van
Amnesty International weer mee
aan de landelijke Schrijfmarathon.
En net als in 2016 biedt de Gemeente Uithoorn de plaatselijke Schrijfmarathon gastvrij onderdak. Deze vindt plaats op vrijdag 8 december in de hal van het Gemeentehuis
aan de Laan van Meerwijk van 11.00
tot 17.00 uur. Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die
vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan.
Ook sturen de brievenschrijvers de
mensen die dit jaar centraal staan
groetenkaarten, zodat ze weten dat
ze niet vergeten zijn. Dit jaar krijgen
mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000
brieven geschreven. Wereldwijd
werden bijna 4,7 miljoen brieven,
kaarten, handtekeningen, sms’jes
en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe
groter die vuist, hoe groter de druk
op autoriteiten om te zorgen voor
gerechtigheid.
Brieven schrijven werkt
Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers
mensen eerlijker te behandelen. En
hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor
wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. Vorig jaar schreven
we voor Máxima Acuña uit Peru,
omdat zij en haar gezin bedreigd en
mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan
een mijnbouwbedrijf. In mei 2017
bepaalde het hooggerechtshof van
Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.
Schrijven in het Gemeentehuis
In de hal van het Gemeentehuis lig-

gen op vrijdag 8 december voorbeeldbrieven en groetenkaarten
klaar met een korte tekst, die u vervolgens kunt overnemen.
Er staan deze Marathon tien mensen centraal voor wie geschreven
kan worden en over wie achtergrondinformatie aanwezig is.
Ook de burgemeester en de wethouders zullen, als ze in het gemeentehuis aanwezig zijn, langskomen om te schrijven.
De brieven en kaarten gaan op 10
december naar het hoofdkantoor
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 tegen onrecht.
Er gebeurt nog meer
in december
Op vrijdag 15 december van 13.00
uur tot 17.00 uur en op zaterdag 16
december van 12.00 tot 16.00 uur
staan medewerkers van Amnesty Uithoorn in het winkelcentrum
Zijdelwaard met groetenkaarten.
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 ontdaan. Om die mensen een hart onder de riem te steken kunt u een
groetenkaart sturen.
De kaarten zijn al voorzien van een
postzegel en adressering.
Ze gaan vergezeld van een persoonsbeschrijving van de gevangene en voorbeeldgroeten, waaruit u
er één kunt kiezen om op de kaart
te vermelden.
–Ze kosten (inclusief de postzegel)
1,25 per stuk.
In het weekeinde van 9 en 10 december zijn de groetenkaarten in de
plaatselijke kerken te verkrijgen.

Uithoorn - Bestratingswerkzaamheden aan de Eems/Meerwijk maken het al 10 weken lang
onmogelijk te parkeren dan wel
normaal bij je huis te kunnen komen. Auto’s dienen elders geparkeerd te worden waarbij
soms ook wel gedeeltelijk voetpaden worden gebruikt, zeker
ook indien een invalide van 85
jaar op bezoek mag komen en
zijn zoon die een been operatie
heeft gehad en dus niet in staat
is lange einden te lopen. Afgelopen maandagavond 20-11-2017
om 20.30 uur heeft de politie het
nodig gevonden om ineens hiervoor (na dus 10 weken overlast
en parkeerproblemen) bekeuringen uit te gaan delen!! Zonder enige waarschuwing, overleg, situatie in acht nemende,
gebrek aan elk inlevingsvermogen. Bij mijn bezoek aan het politiebureau (dat overigens alleen
kan tussen 10.00 – 18.00 uur hoe
toegankelijk zijn ze voor personen die tijdens deze tijden gewoon aan het werk dienen te
zijn...) kwam na lang aanbellen
toch nog een agent naar buiten.
De situatie uitgelegd en de korte reactie was: klachten buurtgenoten en parkeren op stoep
wordt voor bekeurd...dat is het.
Op mijn opmerking dat er geen
betere manier is dan dit optreden van de politie om een gro-

te kloof te creëren tussen burger
en politie geen reactie. Waarom
niet eerst waarschuwen?? Geen
reactie. (Vervolgens bij het gemeentehuis binnen gelopen;
keurig te woord gestaan, tip gekregen om via internet klacht
te melden en betreffende contactpersoon van de gemeente die zich bezig houdt met deze bestrating heeft mij teruggebeld. Deze meneer begreep mijn
frustraties volledig, probeert ook
actie te ondernemen voor zover
mogelijk, kortom goede prettige behandeling!) Maar toch deze melding/opmerking (bovenstaand en onderstaand) via internet aan de gemeente: En
wat doet de gemeente aan deze al 10 weken durende overlast.
Ik niet zonder bijna mijn benen
te breken bij mijn huis kan komen, dure buxus boompjes uit
de tuin worden gespit en vervolgens dagenlang er gewoon bij
liggen?? Wat doet de gemeente
aan communicatie over parkeren en buurtoverlast, wat doet de
gemeente aan onrust die er ontstaat tussen buren en buren die
stiekem de politie bellen? Wat
een prachtige vorm van buren
samenhorigheid en dit alles veroorzaakt door de gemeente! Wie
betaalt de boetes en schades?
Ronald Dirkse

Goedkoop Kerstartikelen
kopen? Bezoek Ceres!
Uithoorn - Vanaf dinsdag 5 december aanstaande om 10.00 uur heeft
Stichting Ceres heel veel kerstartikelen in de winkel staan. Kerstbomen, kerstversieringen, kerstverlichting, kerstballen, kookboeken voor de feestdagen en mooie
kerstcadeautjes. Ceres zorgt ervoor
dat iedereen een prachtig kerstfeest kan vieren. Kom wel snel, want
op=op! Op maandag 4 december
aanstaande zal Ceres gesloten zijn.
Die dag gaan 28 medewerkers van
Ceres (voornamelijk vrijwilligers) de
speciale kerstafdeling inrichten. Alles zal, zoals jaarlijks het geval is,
tegen kleine prijzen worden verkocht. Veel artikelen zijn nieuw of
zo goed als nieuw. Stichting Ceres
is een organisatie zonder winstoog-

merk. Ceres streeft ernaar om geld
over te houden aan de verkoop van
kringloopgoederen, zodat zij daarmee Goede Doelen kunnen steunen. Ceres is daarbij wel afhankelijk van wat de bevolking van de gemeente Uithoorn aflevert bij Ceres.
Gooi uw artikelen daarom niet direct
weg. We ontvangen graag meubels,
boeken, platen en cd’s, glas- en aardewerk, kleding, speelgoed, lampen
en elektrische apparatuur. Met andere woorden, alles wat men in en
rond het huis gebruikt, kan Ceres
ook gebruiken! Het magazijn is zes
dagen per week van acht tot half
vier open voor het afgeven van uw
goederen. De winkel is van maandag tot en met zaterdag open van
10.00 tot 16.00 uur.

DEEN red velvetschnitt

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER T/M ZONDAG 3 DECEMBER.

per stuk

Fleurie la Madone la Reine de l’Arenité
Franse wijn
fles 75 cl.

DEEN Kies & Mix high tea assortiment

DEEN gourmet mini’s
vlees, vis of vegetarisch

ROBUUST

alle soorten
doosje

alle soorten
per stuk

4.

00

6.

liter 8.67

50

DEEN speculaasmolens

ep

rijs

per

zak 17 stuks

Ac

ti

Reserve Naturelle Prestige Merlot-Syrah
magnumfles Frans biologische wijn

40 soorten

fles 1,5 liter

BIOLOGISCH

ROBUUST

Tip: Perfekt
satésaus kant
& klaar, emmer
500 gra m
€ 1,00.

op=op

15.

rijs

ep

t
Ac

i

DEEN Buitenlandse kaas

DEEN tamme eendenborstfilet

DEEN trio filet Americain of luxe roomkaas

200 gram

Port salut, roquefort, gerijpte
geitenkaas of gevulde brie
per stuk

1.

1.

per

00

00

75

liter 10.00

fles 1,5 liter

schaal 220 - 250 gram

DEEN ovengebakken achterham

Freek Schilder krab-, Volendammer
of zalm puursalade

1.

00

Mona vla

100 gram

alle soorten
pak 750 ml.

bak 150 gram

Geschenkverpakking rondje
Skuumkoppe 30 cl. met glas

ti

Chocomel*

Westland rundvlees-, zalmof Russisch eischotel

kilo 3.33

per

2.

00

rijs

liter 6.67

1.

50

gratis

per

rijs

ti

2 dozen à 750 ml.
5.80

2.75

2

Ac

Ola Viennetta vanille

2 bakjes à 125 gram
5.50

e

1.

00
ep

kilo 10.00

per

rijs

ep

Ac

ti

Blauwe bessen

alle soorten
2 pakken à 1 liter
2.70 – 2.80

bak 600 gram

1.

00

2.90

e

2

gratis

e

2

gratis

ep

Ac

1.

50

1.35 – 1.40

per

6.

00

kilo 17.50

rijs

ep

schaal

Bier van Texel.

rijs

op=op

Ac

ti

DEEN Hollandse balletjes, satéballetjes
mini kipsticks of mini kipsaté

ep

3-pack

2.

00

per

3.

2.

50

00

liter 1.33

200 gram

Ac

ti

*De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl
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Gelijkspel en verlies
Boule Union Thamen
Uithoorn/De Kwakel - Speelronde vijf betekende voor het derde teams een vrije dag. Het tweede team speelde uit tegen De Boel
de Boule in Roelofarendsveen. Het
werd een spannende strijd die uiteindelijk resulteerde in een 4-4 gelijkspel door tweemaal winst in de
afsluitende doublettenronde.
Het eerste team speelde in Bodegraven haar thuiswedstrijd tegen
JBH uit Hillegom. Na de eerste doublettenronde keek het team van
BUT tegen een 2-1 achterstand aan.
In de triplettenronde leek het even
dat de stand omgebogen kon worden in een 3-2 voorsprong, maar
de twee partijen werden gedeeld.
BUT ging dus met een 3-2 achterstand de afsluitende doublettenronde in. De equipe Ton Boersma/
Henk v Rekum stonden als snel met

8-1 voor, maar toen kreeg de tegenstander grip op het spel en stoomde door naar een 13-8 overwinning. De equipe Ina Hoekstra/Joan
v Rekum speelde solide en kwam
op een stand van 7-3 op drie punten te liggen met nog een boule te spelen. Helaas kreeg de laatste boule te veel snelheid en nam
het butje mee dat bij drie boules van
de tegenstander bleef liggen. 7-7 in
plaats van 10-4. Zoals vaak was het
gevolg dat de tegenstander dankzij
dit cadeautje beter ging spelen. Het
werd een 13-10 overwinning voor
de equipe van JBH. Ook de derde
doublettenpartij werd door BUT verloren en dus ging de ontmoeting
met 6-2 naar JBH. JHB veroverde
door deze overwinning de koppositie in de tussenstand en BUT zakte
een plaatsje naar plek zeven.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandagavond 27 november werd met 30 paren de 2e ronde van de 3e zitting van de parencompetitie van Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 2e ronde waren in de Alijn Tineke v/d Sluis en Anke Reems
met 60,12% de sterkste, de 2e plaats
werd veroverd door Greetje v/d Bovenkamp en Ria Wezenberg met

58,93% en op de 3e plaats Monique
Verberkmoes en Jan van Beurden
met 58,04% in de onderste regionen
hadden Rob Fasten en Theo Vermeij een flinke dip.
In de B-lijn werd 1e het gelegenheidskoppel Rineke van Pesch en
Wies Gloudemans met 60,00% de
2e plaats ging Jaap Bark en Nelly
Jansen met 57,27% Ans Voogel en
Doina van Ettikhoven hadden hun
avond niet en eindigde als laatste.

Meisje gewond na val met fiets
Uithoorn - Vanmiddag rond kwart
over vier kreeg de ambulance en
de politie een melding op de Zijdelweg/Arthur van Schendellaan in
Uithoorn, dat er een meisje zou zijn
die gevallen met haar fiets en hierbij gewond was geraakt. Wat er precies gebeurd was is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is het meis-

je ten val gekomen doordat zij met
haar stuur vast kwam te zitten in het
stuur van een ander. Hoe ernstig de
verwondingen zijn is ook nog niet
bekend. Het meisje is door het ambulancepersoneel behandeld
Foto: Davey Photography
Davey Baas

2 Inbrekers overlopen
Uithoorn - Op maandag 27 november rond 14.20 uur fietste de
wijkagent richting de Brusselflat, toen hij met behoorlijke snelheid een Mercedes Vito zag wegrijden met hierin twee mannen
van Noord-Afrikaanse afkomst.
De agent heeft het kenteken van
de wagen genoteerd en niet voor
niets, zo bleek. Even later sprak
een pakketbezorger de wijkagent
aan. De man had de twee zien

wegrennen bij de Briantflat. Hier
hebben de twee geprobeerd in te
breken. Ze hadden aangebeld bij
een flat en dachten niemand thuis
te treffen. Toen er plots een man
door het glas van de deur naar hen
keek, schrokken ze hevig en zijn
weggerend. Mogelijk hebben meer
inwoners oog in oog gestaan met
de twee mannen, zij worden verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Tablet weg na inbraak woning
Uithoorn - Op zaterdag 25 november is ingebroken in een woning
aan Kaag. Via de achterzijde hebben de dieven zich toegang tot het
huis verschaft. Nagenoeg alle kasten
en laden hebben de dieven open ge-

3x goud voor Uithoornse
turnsters bij SV Omnia 2000

Proeflessen schaatsen
Uithoorn - De winter gaat er aan
komen en dat betekent dat het
schaatsseizoen weer is begonnen.
Bij de Uithoornse schaatsvereniging
SV Amstelland kunnen alle kinderen terecht die willen leren schaatsen. Weet je niet of schaatsen iets
voor jou is? Geen probleem! Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen gratis

bij onze vereniging op proef komen
schaatsen op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam. Dat doen we op de zaterdagen 9, 16 en 23 december a.s.
Voor meer informatie over het tijdstip, aanmelden etc. ga naar onze website www.svamstelland.nl.
Je moet je uiterlijk 1 december a.s.
aanmelden.

Legmeervogels doet
zichzelf te kort
Uithoorn - Na afloop van het duel in de 1ste klasse A tussen Legmeervogels en JOS/Watergraafsmeer waren de meeste van de vele
aanwezige toeschouwers het er wel
over eens, de eerste 20, 25 minuten
waren voor de gasten maar de overige tijd was Legmeervogels toch
wel het elftal dat het meest recht
had op de overwinning en dus de
drie punten. Toch kijkt Legmeervogels al vroeg in het duel tegen een
0-1 achterstand aan. In de 6e minuut. Faouzi Ben Yerrou hapte iets
te snel toe waardoor de aanvaller
van JOS/W door kan lopen naar de
achterlijn. Diens voorzet wordt dan
door Reggie Schaap tot een doelpunt verwerkt en leiden de gasten met 0-1 en dit dus al vroeg in
het duel. Ook nu weer staat er geen
paniek bij Legmeervogels na deze
snelle achterstand. Legmeervogels
blijven rustig de bal rondspelen en
weet door dit spelletje steeds dichter in bij het doel van JOS/W te komen. Creëert dan niet gelijk grote
kansen maar stelt zo nu en dan wel
de doelman van JOS/W Teddy Janssen op de proef. Via een aantal vrije
trappen net buiten het 16-metergebied probeert Legmeervogels de gelijkmaker te forceren. Maar het vizier van de vrije trappen specialist
Dennis Bakker is nog niet juist afgesteld. Aan de andere kant is er een
grote kans voor JOS/W speler Omar
Limon een grote kans om de gasten op een 0-2 voorsprong te brengen. Gelukkig voor Legmeervogels
is ook zijn vizier niet juist afgesteld.
Voor de rust wordt er dan ook niet
gescoord en gaat JOS/W rusten met
een mager 0-1 voorsprong.
Tweede helft
Legmeervogels

beginnen

goed

aan de tweed helft. De verdediging van JOS/W krijgt het moeilijk
en moet zo nu en dan stevig ingrijpen. De aan Legmeervogels toegekende vrije trappen lever dan vervolgens nog niet het gewenste resultaat op; de zo gewenste en verdiende gelijkmaker . Na 15minten
spelen in de tweede helft valt dan
toch de gelijkmaker. Het is Damien
de Vegt die op onreglementaire manier in het 16-metergied wordt gestuit. Scheidsrechter Koene wijst
vervolgens gedecideerd naar de
stip. Het is dan Dennis bakker die
de toegekende strafschop feilloos
weet te benutten en de stand is
dan 1-1. Na deze verdiende gelijkmaker wil Legmeervogels meer en
dit zit er gezien het goede spel van
Legmeervogels ook zeker in. In deze fase is de mooiste kans voor Yorick v.d. Deijl. Na een fraaie pas van
Tim Correia staat Yorick van der Deijl het oog in oog met de doelman
van JOS/W. Deze weet het gevaar
te pareren en blijft het 1-1. 10 minuten voor het eindsignaal staan de
gasten met 10 man. Rob Bussman
kreeg voor een slaande beweging
een directe rode kaart. In het restant van die zeer aantrekkelijke duel. Doet JOS/W er van alles aan om
het spel te vertragen bang dat het
alsnog met een nederlaag van het
veld zou stappen. Legmeervogels
weten helaas het veldoverwicht niet
in nog een treffer uit te drukken.
1-1 wordt dan ook de eindstand.
Door dit en de andere resultaten in
de 1ste klasse A blijven Legmeervogels en JOS/W de ranglijst aanvoeren. Legmeervogels gaan aanstaande zondag op bezoek bij DEM
is Beverwijk. Het duel in Beverwijk
tussen DEM en Legmeervogels begint om 14.00 uur.

Regio - Op zondag 19 november
namen 23 turnsters van SV Omnia
2000 deel aan de eerste voorwedstrijd van het rayon Amsterdam. In
de categorie pupillen 1, D1 turnden
vijf turnsters, die allemaal debuteerden in de D1. Dat betekende dat ze
voor het eerst een vloeroefening op
muziek moesten uitvoeren. Na een
gedegen voorbereiding zijn ze er
gelukkig alle vijf in geslaagd deze
oefening goed te presenteren. Van
de 14 deelneemsters eindigde Amy
Raadschelders als 3e op het onderdeel Sprong en 9e in de eindklassering. Sophie Does wist ondanks
een enkelblessure op de 3e plaats
te eindigen bij de Brug en 6e in totaal. Alicia den Ouden turnde een
vrij constante wedstrijd en wist met
de 5e plaats een medaille te winnen.
Ranya Hnassay werd 2e op de balk,
3e op de vloer en behaalde met de
2e plaats de zilveren medaille. Emily
Broekhuysen was zeer verrast toen
ze als winnares van deze rayonwedstrijd werd opgenoemd. Ze werd 1e
op de Sprong, 1e op de brug, 1e op
de balk en 8e op de Vloer. Emily, die
op de Vloer voor het eerst in een
wedstrijd een arabier flik-flak turnde, mocht dus heel trots de gouden medaille in ontvangst nemen.
In de categorie pupillen 2, D1 turnden vijf Omnia-turnsters, waarvan
Nada Hnassay, Sanne Klein en Riva Smits debuteerden in de D1.
Roosmarijn de Rond da Silva Futre
en Dieuwertje Gerritsma hadden al
een jaar ervaring. Van de 19 deelneemsters eindigde Dieuwertje op
de 14e plaats, Roosmarijn en Sanne turnden voor het eerst de arabier flik-flak op de Vloer en eindigden resp. op de 13e en 11e plaats.
Riva Smits werd 3e op de Brug en
eindigde in totaal op de 12e plaats.
Nada Hnassay turnde zelfs op de
Vloer voor het eerst de arabier dubbel flik-flak en mocht voor de 4e
plaats in het eindklassement een
medaille in ontvangst nemen. In de
categorie Pupillen 2, D2 turnde van
SV Omnia alleen Fabienne Homma. Zij turnde een constante wedstrijd en eindigde op de 13e plaats
van de 27 deelneemsters. In de categorie Jeugd 1, D2 turnden er van

Boven van links naar rechts: Anouk Caarls uit Uithoorn, Elaine van Bakel uit
Noorden. Beneden van links naar rechts: Emily Broekhuysen uit Uithoorn en
Ayanna Hardjoprajitno uit Aalsmeer

Top Indoor toernooi bij
K.D.O. in de kerstvakantie

maakt. Ontvreemd is een tablet van
het merk Samsung Galaxy. Ook is in
een sieradendoosje gesnuffeld, maar
er niets uit weggenomen. De diefstal
heeft tussen half vijf in de middag en
elf uur in de avond plaatsgevonden.

Zijruiten auto ingegooid
Uithoorn - Op zaterdag 25 november is tussen acht uur en half negen
in de ochtend een vernieling gepleegd aan een in de Prinses Irenelaan geparkeerde auto. Van een ro-

de Citroën picasso zijn de beide zijruiten aan de achterzijde ingegooid.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Man schiet met alarmpistool
Uithoorn - Op zondag 26 november rond het middaguur kreeg de
politie een melding dat er werd geschoten bij de uitlaatplaats voor
honden aan de Amsterdamseweg.
Een man met een hond, een soort
Labrador, zou twee keer vuurwerk
afgestoken hebben en had een
schot gelost met een alarmsy-

steem. Het leek of de man dit deed
als training voor zijn hond. Andere honden en hun baasjes waren
hier behoorlijk van geschrokken.
De man reed in een blauwe Volkswagen Carry. Mogelijk zijn er meer
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Alarm scooter af door vuurwerk
Uithoorn - Op dinsdag 21 november rond zeven uur in de avond
meldde zich een huilende jongen
bij het politiebureau. De 14-jarige
jongen uit Uithoorn had vuurwerk
afgestoken op het Amstelplein en
door de klap was het alarm van

een scooter afgegaan. De jongen
was hiervan behoorlijk geschrokken. Hij kwam zelf aangifte doen
van het voorval. Hij heeft de agenten beloofd nooit meer vuurwerk
voor 31 december te zullen afsteken.

Veronica was 9 toen zij een
woningbrand overleefde…
watdoejijbijbrand.nl

de 22 deelneemsters drie Omniaturnsters: Fabienne van Gilst, Esmée Rolden en Ayanna Hardjoprajitno. Fabienne turnt pas sinds september in de wedstrijdgroep en met
het behalen van de 17e plaats heeft
ze het dus netjes gedaan. Esmée
eindigde op de 10e plaats en Ayanna behaalde op Sprong en Vloer de
1e plaats, op balk de 2e plaats en
op Brug de 4e plaats. Ayanna eindigde in totaal op de 1e plaats en
mocht de gouden medaille in ontvangst nemen. In de categorie Junioren 5e divisie turnden ervan de 14
deelneemsters vijf Omnia-turnsters.
Shanna Dernison begon helaas de
wedstrijd met een zwakke balkoefening, maar wist toch op te klimmen naar de 6e plaats. De andere
vier behaalden allemaal een medaille. Guylaine Piet werd 2e op de Vloer
en in totaal bereikte ze de 4e plaats.
Danielle Lohuis werd 2e op de Brug,
3e op Balk en Vloer. Zij mocht met
de 3e plaats de bronzen medaille ontvangen. Fleur Snoek werd 2e
op sprong en balk, 1e op brug en zij
won met de 2e plaats het zilver. Elaine van Bakel werd 1e op de toestellen sprong, balk en vloer en daarmee won ze in het eindklassement
de 1e plaats en dus het goud. In de
categorie junioren 4e divisie turnden ervan de 14 deelneemsters
twee Omnia-turnsters: Isa Verzeilberg en Anouk Caarls. Isa werd 1e
op Sprong, 1e op vloer,7e op brug
en 14e op de balk en eindigde in totaal op de 6e plaats. Anouk werd 2e
op sprong, 1e op brug, 6e op balk
en 8e op Vloer. Zij behaalde in het
eindklassement de eerste plaats en
dus het goud. In de categorie senioren 4e divisie turnden ervan de 11
deelneemsters twee Omnia-turnsters: Bodine van Nuland en Jasmin
Aileen. Bodine had wat pech op de
balk en eindigde op de 11e plaats.
Jasmin werd 1e op de sprong en
eindigde in totaal op een mooie 3e
plaats.
Van de 23 Omnia-turnsters behaalden er 11 een medaille, waarvan 4x
goud. Hiermee kunnen de turnsters
en trainsters van SV Omnia 2000 terugkijken op een zeer succesvolle
rayonwedstrijd.

De Kwakel - Om het nieuwe jaar
2018 sportief in te luiden, worden
in de eerste week van januari twee
nieuwe zaalvoetbaltoernooien gespeeld. MB events organiseert In de
sporthal op het sportcomplex van
SV KDO op woensdag 3 januari een
Onder-12 en op donderdag 4 januari een Onder-13 zaalvoetbaltoernooi. Talenten uit de regio (en daarbuiten!) kunnen zich onderscheiden
door hun voetbalkunsten te tonen.
En zo mogelijk nog belangrijker: beide wedstrijddagen staan in het teken
van de Stichting Kanjerwens! Deze Stichting zamelt geld in om wensen te kunnen vervullen van ernstig
zieke kinderen en kinderen die (gelukkig!) genezen zijn van een ernstige ziekte. Zowel de inschrijfgelden
van alle teams, als de toegangsgelden van het publiek ( 1,- pp), maar
ook het geld dat ingezameld in de
speciale collectebussen bij de ingangen van de zaal, komen volledig
ten goede aan de Stichting. Deelnemende teams naast KDO zijn onder
andere DSOV, Roda ’23 en ASV de
Dijk. Op donderdag mogen wij zelfs
FC Marlene uit Heerhugowaard, uitkomend in de eredivisie zaalvoetbal,
begroeten. De wedstrijden worden
op beide dagen van 11.00 tot 16.00
uur gespeeld en duren 12 minuten.
Het beloven twee spannende, sportieve dagen te worden.

WAT DOE
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BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!
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Michiel de Ruyter krijgt fantastische
cheque van het Schipholfonds
Uithoorn - Het Schipholfonds kent
financiële donaties toe aan oa.
sportclubs in het gebied gevestigd rondom Schiphol. Eens per 3
jaar mag een vereniging een aanvraag doen. Dit jaar was er een extra ronde speciaal voor de jeugd
tot 16 jaar van een totaalbedrag
van 50.000,- euro, met een maximum van 5.000,- euro per aanvraag.
Roei- en kanovereniging Michiel
de Ruyter heeft dit jaar een aanvraag ingediend om een jeugd Liteboat te kunnen aanschaffen, dit is
een nieuw type roeiboot waarmee
het de beginnende roeier wat makkelijk wordt gemaakt. Dit stimuleert

het plezier in roeien en hierdoor zullen meer jongeren het leuker vinden
om te gaan leren roeien. Ook is het
in deze boot mogelijk om te roeien
voor jongeren met een beperking of
minder evenwichtsgevoel. Nog een
voordeel van een Liteboat is dat deze makkelijker vervoerd kan worden
met een gewone auto. Voor traditionele roeiboten is altijd een botenwagen nodig. Met deze boot kunnen we meer jeugdleden mee laten
doen aan wedstrijden, omdat het
vervoer makkelijker is.
Afgelopen woensdag heeft Michiel
de Ruyter een cheque in ontvangst
mogen nemen van het Schipholfonds van maar liefst 4285,- euro.
Het hele bedrag van de aanvraag is
toegekend en hiermee kan de Liteboat in één keer aangeschaft worden. De club is super blij met de
vloot uitbreiding. www.mdr.nu

Beslissing nadert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog één avond te
gaan stijgt de promotie en degradatie koorts in de parencompetitie. Behaalde resultaten in het verleden blijken soms helemaal geen garantie te zijn en andere paren zien
plotseling het licht! In de A-lijn werd
orde op zaken gesteld door Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister die
met 62,80% als beste paar doorkwamen. Joop van Delft & Frans
Kaandorp hebben het zweitje weer
te pakken en werden keurig tweede
met 59,52%, nu alleen nog die ene
nul weg evalueren!. Renske & Kees
Visser deelden plek drie met Hannie
& Hein van der Aat met voor allen
58,93% en ook Tonny & Otto Steegstra konden met hun 55,65% als vijfde “voor de kramen langs”. In de Blijn traden behoorlijk wat verschuivingen op. Nu namen Marijke & Ger
van Praag het voortouw met maar
liefst 63,96%. Niet zij alleen scoorden hoog, Marcel Dekker & Ger
Quelle tipten ook aan dit niveau met
63,41% als tweede paar.
Tini Geling & Atie de Jong de-

den op hun beurt goede zaken
door met 59,20% derde te worden
en ook Gerda van Liemt & Els van
Wijk herstelden zich met 57,92%
als vierde. Jan Egbers & Ben Remmers bleven met 55,14% als vijfde
stabiel meedoen. In de C- lijn waren de uitslagen wat minder spectaculair en beef alles onder de zestig. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij namen de kop met 58,75% op de
voet gevolgd door Froukje Kraaij &
Rini Tromp met 57,50 en Anton Berkelaar & Wim Röling met 57,08%. Rie
Bezuyen hielp Joke Morren aan een
mooie vierde plaats met 54,58% en
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans sloten hier de top van de lijn
af met 52,50%. Volgende keer valt
het zwaard en wilt u hier getuige
van zijn, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, of telefoon
06-83371540.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 23 november werd er weer geklaverjast
in de Schutse. Deze avond werd er
door 45 liefhebbers om de prijzen
gespeeld.
De eerste prijs was deze avond voor
Thomas Verkerk die met een gemiddelde van ruim 2000 punten per
potje de absolute winnaar werd deze avond. Het door hem behaalde
resultaat bedroeg namelijk 8067
punten. De tweede plaats ging deze keer naar Gijs Brozius met ook
een behoorlijk hoge score van 7810
punten terwijl Els Luijten met 7504
punten niet verder kwam dan de
derde prijs. Al met al werd er deze
avond zeer hoog gekaart. De minst
scorende deelneemster was deze week Tineke de Munck. Zij eindigde met een totaal van 4740 punten als laatste en kwam hierdoor in

aanmerking voor de poedelprijs, zijnde een fles verrukkelijke wijn, welke zij de eerstvolgende klaverjasavond in ontvangst mag nemen. De
marsenprijzen, bestaande uit door
DUO plant verzorgde boeketten
bloemen, gingen deze avond naar
Gerrit Vink, Willem Hogervorst, Mia
Kenter en Corrie Smit terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Ada
van Maarseveen, Corrie Compier,
Herman de Jong en Richard van
den Bergh. De flessen wijn kwamen deze avond als marsenprijzen
in handen van Krijn Voorn, Els Luijten, Gijs Brozius en Thomas Verkerk.
De eerstvolgende kaartavond wordt
gehouden op donderdag 30 november in de Schutse, Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bridgevereniging BVU
Regio - Vooraf gaand aan de eerste ronde van de derde paren competitie werd stil gestaan bij het
overlijden van mevr. Loes Kroon zij
was bijna 20 jaar lid geweest van
de BVU. In de A-lijn verpletterde Ans en Lia de concurrentie met
de hoogste score van de avond
71,35% de 2e plaats op eerbiedige afstand werden Huib en Lambert met 63,37% de 3e plaats werd
gedeeld door Cees en Jos en Marijke en Ger met 60,94%. In de Blijn haalde Bep met invaller Marcel
de hoogste score 65,73% op de 2e
plaats eindigde Thea en Rineke met
63,63 % en op de 3e plaats Dieny

en Mart met 53,02%. Het is de BVU
er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers)
dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op de
maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06-53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Drie uitschieters bij BVK
De Kwakel - In alle 3 lijnen deze
week bij de BVK slechts 1 paar dat
de 60% barrière wist te slechten. In
totaal waren er echter ook slechts 2
paren in totaal die minder dan 40%
scoorden.
In de A-lijn waren Elly van Nieuwkoop en Truus Langelaan voor de
2e keer in deze cyclus de sterksten.
Hun 64,93% was alle andere paren
ruim te machtig. Door dit resultaat
staan Elly en Truus ook 1e in de totaalstand met meer dan 60% gemiddeld. Geke en Jaap Ludwig werden met 57,99% 2e. Zij behoren al
jaren tot de top 5 van de club, halen geen rare fratsen uit en zakken
vrijwel nooit door de ondergrens.
Verrassend was de 3e plaats met
57,64% voor Rina van Vliet en Gerda
Bosboom, waarmee zij zich dus flink
herstelden van de zeperd van vorige week. Atie en Wan presteren redelijk stabiel, maar wel met te lage
scores om de laatste plaats te ontlopen.
B-lijn
In de B-lijn was de hoofdprijs voor
Nel Bakker en Hans Wagenvoort
met 60,07%. Voor de 3e achtereen-

volgende keer werden Annie Lauwers en Toos Boerlage 2e, nu met
57,29%. In de totaalstand nemen zij
na 3 van de 6 speelavonden de 1e
plaats in met ruim 58% gemiddeld.
Een score van 52,43% was in deze
lijn voldoende voor de 3e plaats en
die werd opgeëist door Helen Conijn en Herman Koperdraad. Atie
en Huub scoorden meer dan 42%,
maar dat was toch de laagste score in deze lijn.
C-lijn
In de C-lijn een geweldige uithaal van Addie de Zwart en Hettie Kesting, die met hun score van
67,5% bridgeles gaven aan hun tegenstanders. Ook in de totaalstand
staan zij 1e (bijna 58% gemiddeld).
Op eerbiedige afstand werden Mayke Dekker en Trudy Fernhout 2e met
55,83% en de 3e plaats was voor
de onverwoestbare Ria Bulters en
Matty Overwater met 53,75%. De
huidige totaalstanden na 3 van de
6 avonden zullen hier en daar wel
voor wat lichte euforie dan wel lichte paniek zorgen, maar we zijn pas
op de helft van de cyclus en er kan
nog van alles veranderen.

Rondje Stelling fietst
mooi bedrag bijeen

Altijd al willen softballen?
Uithoorn - Was jij ook altijd enthousiast als je met school ging softballen of heb je altijd gesoftbald/gehonkbald maar is het er de laatste paar jaar niet meer van gekomen. Dan is dit je kans! Onze heren
die uitkomen in de derde klasse zijn
op zoek naar een aantal enthousiaste (jonge-)mannen die willen komen softballen. Softballen is de iets
eenvoudigere versie van honkbal en
dat zit vooral in de honkafstanden
en het formaat van de bal. Daarbij
gooit de pitcher de bal ook onderhands waardoor er ook eerder balcontact is. Softbal is dan ook een
sport die op iets latere leeftijd prima is aan te leren. De heren spelen vooral voor het plezier, al winnen ook zij natuurlijk heel graag.

De competitie bestaat uit achttien
speelmomenten en daarbij proberen de heren ook regelmatig te trainen. Wil jij het uitproberen of lijkt
het je leuk om aan te sluiten stuur
dan een e-mail naar nieuweleden@
thamen.info en wij nodigen je uit
voor vier gratis trainingen.
Ben jij een (jonge-)dame
maar heb jij ook interesse
om te softballen?
Ook dit kan, onze damesteams kunnen ook nog wat extra speelsters
gebruiken. Wel of geen ervaring,
laat het ons weten en wij hebben
diverse mogelijkheden in onze damesteams. En ook hier mag je altijd geheel vrijblijvend vier keer gratis meetrainen.

Regio - De deelnemers aan de
sportieve toertocht Rondje Stelling
hebben dit jaar 2.150 euro bij elkaar gefietst voor het aangepaste
fietsennetwerk van de Raisin Hope Foundation Nederland (RHF), die
zich inzet voor mensen met hersenletsel. De cheque werd afgelopen
weekeinde door Trudie Plomp, voorzitter van de organiserende Stichting Fortza Velo, overhandigd aan
RHF-bestuurder Wim Verlaan. Dit
gebeurde in Fort Penningsveer, dat
deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam waarlangs de route van Rondje
Stelling is uitgestippeld. Op de eerste zondag van september ontdekten rond de 800 sportieve fietsers de
oude forten in het fraaie Noordhollandse waterlandschap vanuit Uithoorn, Spaarnwoude en Uitgeest.
Per deelnemer ging twee euro naar
de RHF. Samen met vrijwillige donaties, sponsoracties en activiteiten op
de drie startlocaties werd het mooie
bedrag van 2.150,- euro bijeen gehaald. ,,Wij zijn weer erg blij met de

mooie opbrengst van Rondje Stelling en willen alle fietsers enorm bedanken. Mede hierdoor kunnen wij
binnenkort weer een aangepaste
fiets aan ons RHF Fietsnetwerk toevoegen’’, vertelt Verlaan. Binnen het
RHF Fietsnetwerk kunnen mensen
met hersenletsel gratis een voor velen onbetaalbare duofiets, driewielfiets of tandem gratis lenen. ,,Fietsen is belangrijk voor hun vitaliteit en haalt mensen met hersenletsel uit hun isolement. Daardoor
krijgen zij een stuk van hun vrijheid en zelfvertrouwen terug, zodat zij zich weer beter een plekje in
de samenleving kunnen veroveren.’’
Ook in 2018 organiseert Fortza Velo, een samenwerkingsverband van
de wielerverenigingen UWTC, Kennemer Tour Club en Alcmaria Victrix,
weer een Rondje Stelling. De toertocht staat voor zondag 2 september op het programma met wederom startmogelijkheden in Uithoorn,
Spaarnwoude en Uitgeest. Meer info is te vinden op de websites rondjestelling.nl en raisinhope.nl.

Raymond de Jong tekent
achtste seizoen bij KDO!
De Kwakel - Op woensdag 22 november jl. zijn het veldvoetbalbestuur van KDO en hoofdtrainer Raymond de Jong overeengekomen om
de samenwerking opnieuw voor één
jaar te verlengen. Na een uitgebreid
overleg met de spelersgroep en de
staf is er besloten om de vruchtbare
relatie voort te zetten met de 49-jarige Kwakelaar. Hij gaat in augustus beginnen aan zijn achtste seizoen op rij bij de Kwakelse voetbalselectie. Hiermee wordt Raymond
de Jong de langstzittende trainer
ooit bij de Kwakelaars, wat uniek
genoemd mag worden. Wat goed is
behoeft geen wijziging, zo redeneert
men in De Kwakel. Trainer De Jong
werd o.a. afgelopen seizoen onverwacht kampioen in de 3e klasse A
West 2, ondanks een forse leegloop
in zijn selectie. Dit seizoen acteert
KDO voor het eerst zijn historie in de
2e klasse en staat op het moment
van schrijven op een gedeelde achtste plaats. Raymond de Jong traint
de selectie door middel van het pe-

Het “De Rooij” DAMES
Biljart toernooi

riodering systeem, waardoor de trainingen gestructureerd opgebouwd
worden gedurende het seizoen. Dit
in combinatie met zijn goede contactuele eigenschappen, fanatisme plus tactisch en technisch inzicht, heeft ertoe geleid dat er goede resultaten zijn neergezet door de
Kwakelse selectie. Het vertoonde
spel, de ruimte voor teambuildingsactiviteiten en positieve sfeer binnen de selectie zijn daarnaast belangrijke pre’s voor de huidige trainer. Tot slot heeft de enthousiaste
trainer meer dan voldoende draagkracht bij KDO en heeft hij aantoonbaar selectiespelers recent beter
gemaakt.
Met bovenstaande in ogenschouw
genomen, hebben de trainer, de
spelers en het bestuur er alle vertrouwen in dat de huidige resultaten in de tweede klasse minimaal
gecontinueerd kunnen worden in
het lopende seizoen en volgend seizoen.
De Hoef - Het jaarlijkse “De Rooij”
dames biljarttoernooi vond dit jaar
plaats onder leiding van Aria ten
Cate. De speelsters van dit jaar waren Gerdien Fokker, Caty Jansen,
Petra Slimmers, Leonie Minnee,
Betty van der Mars, Roos Aarsman
en Netty van der Graaf. Na het welkomswoord traden er 6 dames aan
en waren er drie wedstrijden tegelijk begonnen op de drie biljarts van
“De Springbok”. Na drie ronden tekende de mogelijke winnaar zich al
aan. Netty, Roos en Caty waren nog
ongeslagen, echter had Netty één
puntje gemorst. Caty Jansen werd
de ongeslagen de kampioen van dit
wederom heel gezellige toernooi.
Want ook dit jaar werd het toernooi
gesponsord door zand en grindhandel “De Rooij” en Lutis Ventilatie
techniek, die de prijzen beschikbaar
hebben gesteld. Mary had tijdens
de prijsuitreiking een mooi woordje
klaar voor de winnaar Caty die eerste werd met 12 punten en Roos en
Petra, die tweede en derde werden,
beide met 8 punten.

Vierde jeu de Boules
Toernooi
De Kwakel - Donderdag jl. organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub ‘Het Wilgenhofje’, het vierde
Jeu de Boules Toernooi in Klaas Bos
Fish was de sponsor van dit toernooi. Deze middag schonken ze een
hoofdprijs voor de eerste vrouw, en
een hoofdprijs voor de eerste man,
plus tien waardebonnen die bij hun
bedrijf in gewisseld kunnen worden. Negentien leden kwamen om
drie gezellige partijen, onder redelijke omstandigheden te spelen. Met
negentien deelnemers moeten er
een aantal tripletten gevormd worden. Na twee ronden waren er nog
vier deelnemers ongeslagen. De

derde ronde moest daarom de beslissing brengen. Ze kregen goede winnaars die drie partijen wist te
winnen. De eerste prijs voor vrouwen een mooi vis pakket, werd gewonnen door Joke v de Wal 2+16.
Bij de mannen was het Wil Kennis die het mooie vispakket wist te
winnen3+33. De tien waardebonnen werden gewonnen door Wout
Verlaan, Berry Hogerwerf, Anneke Koeleman, Andre de Jong, Thera Winter, Mien de Jong, Jan Bartels, Jan Egberts, Lien Kouwenhoven en Annie de Jong. De Piet Verhoef prijs werd gewonnen door Annie de Jong.

