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Modernisering en schaalvergroting
inzet voor glastuinbouwgebied
De Kwakel - Het college van burgemeester en wethouders zet, samen met ondernemers, in op modernisering en duurzaamheid in
het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Dat staat in de gebiedsvisie die in samenspraak met ondernemers en bewoners is gemaakt. Het college legt de visie voor aan de gemeenteraad.
Hoofdpunten van de visie
In de visie wordt ingezet op maximale condities voor modernisering, verduurzaming en schaalvergroting. Daarmee kan het gebied zich op een eigen, moderne
en efficiënte manier verder ontwikkelen en profileren als ‘high
tec’ glastuinbouwgebied. Dat betekent ook een goede inpassing
Een belangrijk uitgangspunt is van leidingen en buizen voor
dat glastuinbouwbedrijven in dit transport van CO2 en warmte,
gebied kunnen blijven voortbe- glasvezel en elektriciteit. Om ontstaan. Daarnaast is er voldoen- wikkelingen in het sierteeltcluster
de ruimte nodig om in te kunnen de ruimte te geven, worden actispelen op nieuwe ontwikkelingen viteiten die geen meerwaarde opin de markt, maatschappij, direc- leveren voor die sierteelt zoveel
te omgeving en mogelijke schaal- mogelijk geweerd. De woonfuncvergroting. Op basis van deze uit- tie wordt in het gebied ondergegangspunten is, samen met on- schikt gemaakt. Voor de huisvesdernemers en bewoners, een visie ting van arbeidsmigranten worvoor de toekomst gemaakt.
den beperkt mogelijkheden geGlastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn. Het
Kernglastuingebied ligt tussen de
Hoofdweg en Ringvaart en tussen Vuurlijn en Kalslagerweg en is
het grootste bestaande glastuinbouwgebied van de Greenport
Aalsmeer.

boden, waarbij uitgegaan wordt
van beheer door professionele organisaties. De bestaande wegenstructuur van het gebied blijft in
tact. Recreatieve fietsroutes worden zo veel mogelijk om het gebied heen geleid. Voor enkele wegen worden aanpassingen voorgesteld om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.
Dat geldt ook voor de aansluitingen op de N231. Binnen de Uithoornse
glastuinbouwgebieden zijn drie gebieden beschreven: Kernglastuinbouwgebied De
Kwakel (categorie 1 gebied), Ruilverkaveling in De Kwakel (categorie 4 gebied) en het gebied Tussen
Poelweg en Noorddammerweg
(categorie 5 gebied). Voor het
Kernglastuinbouwgebied is nu
een gebiedsvisie gemaakt. Voor
de Ruilverkaveling is onlangs een
eerste bijeenkomst gehouden, de
visie voor het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg is in
juni 2018 door de gemeenteraad
vastgesteld.

Deelneemsters Taalhuis
onen fi n in ithoorn
Uithoorn – Vorige week bracht
een groep van 24 vrouwen een
bezoek aan het gemeentehuis.
De groep - bestaande uit deelneemsters aan de taallessen van
het Taalhuis en vrijwilligers- ging
met wethouder Ria Zijlstra in gesprek over onderwerpen waar ze
in hun dagelijkse leven tegenaan
lopen en de rol die de gemeente
daarin kan spelen.
Naast de nodige vragen aan de
wethouder, was de conclusie ook
dat het prettig wonen is in Uit-

hoorn. De vrouwen - afkomstig
uit Indonesië, India, Zuid-Korea,
Somalië, Marokko, Brazilië, Syrië
en China- nemen allemaal deel
aan de taallessen van het Taalhuis. En ondanks hun uiteenlopende achtergronden, hebben
ze allemaal één ding gemeen. Ze
willen de Nederlandse taal beter
leren spreken en schrijven. Taalvrijwilligers van het Taalhuis ondersteunen hen hierbij en vergroten zo de zelfredzaamheid van de
deelnemers.

Vergroten kennis
Naast het vergroten van zelfredzaamheid op deze manier, is het
ook belangrijk dat mensen die
(nieuw) in de gemeente (komen)
wonen, weten waarvoor ze bij
de gemeente terecht kunnen en
waarvoor niet. Zo moest wethouder Zijlstra naar aanleiding van de
vraag of de gemeente sportuurtjes voor alleen vrouwen kan organiseren, de dames doorverwijzen naar de sportverenigingen.
Op dit gebied speelt de gemeente namelijk geen rol en inwoners moeten zich met deze vraag
rechtstreeks bij de sportverenigingen melden. Ook als het gaat
om gezinshereniging wees wethouder Zijlstra erop dat dit iets is
waar de landelijke overheid verantwoordelijk voor is en niet de
gemeente. Maar gelukkig bleek
ook dat er genoeg zaken zijn waar
de gemeente wel degelijk veel in
kan betekenen. Zo legde wethouder Zijlstra de rol van het sociaal
loket uit en bleek ook niet bij iedereen bekend te zijn dat de gemeente je kan ondersteunen bij
bijvoorbeeld het zoeken naar
werk. Ook de informatie hoe je
een losliggende stoeptegel of ka-

CDA brengt morgen in de gemeenteraad:

Voorstel om kinderburgemeester te benoemen
Uithoorn – Morgenavond zal op
Andre Jansen van het CDA, ondersteunt door diverse andere
fracties een motie indienen waarin het college van burgemeester
en wethouders de opdracht krijgen om de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot de
aanstelling van een kinderburgemeester en een kinder- loco burgemeester. Dit initiatief komt bij
het CDA vandaan omdat zij het
heel belangrijk vinden dat Uithoorn een bredere politieke betrokkenheid ten toon spreidt en
dan bedoelen zij in dit verband
écht de betrokkenheid van de
bevolking. “In deze tijd van snelle informatievoorziening die ook
meteen wereldwijd is, ontstaat
bij veel mensen een gevoel van
“de ver van mijn bed show”- wat
kan ik er nu aan doen, het gaat allemaal boven mijn pet en dat is
nu eenmaal niet zo. Lokale politiek is daarvoor een eerste stap
en wij betten dit in het kader van
“Politiek Actief” een ander initiatief van de raad en leggen dit
“Kinderburgemeesterschap” ook
naast de debatten die onder andere het Alkwin voert in het gemeentehuis. Het Kinderburgemeesterschap is geen loze kreet,
we hechten er als CDA aan dat dit
aangekleed wordt met een lessenpakket en ook dat het gaat
werken voor de kids vanaf groep
8 in de basisschool tot maximaal
18 jaar.”, aldus het CDA
potte lantarenpaal kan melden,
was voor veel vrouwen nieuw.
Het bezoek aan het gemeentehuis maakt voor de vrouwen deel
uit van een programma waarin
ze kennis maken met verschillende activiteiten in en om Uithoorn.
Naast het gemeentehuis heeft de
groep al een bezoek gebracht aan
de bibliotheek en een zorgboerderij en staat nog een bezoek aan
een kaasboerderij op de planning.

Discussies
Het CDA juicht de verdere openstelling van het gemeentehuis
voor het publiek ook toe en wil
dan ook graag dat er zo mogelijk ook nog een “loco-Kinderburgemeester” wordt benoemd en
deze twee zouden ook betrokken moeten worden bij zaken die
écht er toe doen: “jeugdnota, jongerenhonk, wellicht zelfs discussies over WMO-vervoer en aanverwante zaken, maar uiteraard
ook bij openingen, jubilea en wat
meer formelere aangelegenheden: Binnenhalen Sinterklaas, de
opening van de festiviteiten rond
Koningsdag en wat al niet. Zichtbaarheid is in deze wel belangrijk natuurlijk. We willen ook niet
dat er te lang mee gewacht wordt,
voortvarendheid is wel geboden,
terugrapportage aan de raad in
januari en een benoeming uiterlijk in juni 2019 (of zoveel eerder
als mogelijk). Zodat we in de zomervakantie al een beetje kunnen
laten ruiken aan de functie waardoor eer wellicht ook e.e.a. ingebracht kan worden in de landelijke conferentie van Kinderburgemeesters in oktober 2019. Inderdaad een leuk, serieus programma, dit moet een functie worden
met enige inhoud.”, aldus het CDA.
Steun
Zoals het er nu naar uitziet kan
de motie van het CDA rekenen op
de steun van een aantal partijen
in de raad, welke dat precies zijn
is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze motie ken
rekenen op een brede steun. “Dat
is fijn en plezierig want het is een
hele goede en belangrijke zaak
dat de politiek in Uithoorn de
aandacht van de bevolking heeft.
Dat is goed voor de raadsleden
die zich voorde democratie inzetten en dat is ook belangrijk voor
de generaties die nog komen zodat die opgroeien met een maatschappelijk bewustzijn.”
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Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden

De basisregistratie personen
(BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de
gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms
worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten
welke instellingen uw gegevens
krijgen? Kijk dan op de website
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot hebben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen:
- Woensdag 5 december: gemeentehuis
is tot 17.00 uur geopend
- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten,
scheidingsdepot open
- 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
- 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
- Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten,
scheidingsdepot open
- Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten

Geheimhouding aanvragen
Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan
de gemeente om geheimhouding
van uw persoonsgegevens. U
hoeft daar geen speciﬁeke reden
voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een schriftelijke aanvraag
tot geheimhouding indienen. Het
stopzetten van de geheimhouding

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Informatieavond aardgasvrij
bij op dinsdag 18 december over
de stappen die u nu al kan nemen
om uw woning te verduurzamen.
Noteer daarom 18 december alvast in uw agenda en hou de gemeentepagina en www.uithoorn.
nl in de gaten voor de exacte locatie en het tijdstip.

geeft u ook schriftelijk door. Bij
het aanvragen of stopzetten moet
u altijd een kopie van uw geldig
identiteitsbewijs bijvoegen.
Verhuizen
Gaat u verhuizen naar een andere
gemeente? U hoeft in de nieuwe
gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. In sommige gevallen moet de gemeente
uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding
heeft aangevraagd. Dit gebeurt
als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Wanneer geheimhouding
U kunt alleen geheimhouding
aanvragen voor:
- uw eigen persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens van uw
kinderen tot 16 jaar.
De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken. Als
u de geheimhouding aanvraagt bij
een aangifte van verblijf en adres,
wordt de geheimhouding gelijk
verwerkt.

Ruimte huren?

Noteer de datum:

We gaan (langzaam) van het
(aard)gas af. En dat brengt verandering met zich mee; voor en achter de voordeur. Welke alternatieven voor aardgas zijn er? En wat
betekent dat voor uw woning? Het
Regionaal Energieloket en de gemeente Uithoorn praten u graag

Geheimhouding
persoonsgegevens

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.
Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval en de
nieuwe afvalkalender 2019 op www.uithoorn.nl/afval.

Grote evenementen in 2019 voor
1 december 2018 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

Werk in uitvoering
VERTRAGING WERKZAAMHEDEN BOTERDIJK
Door onvoorziene omstandigheden lopen de werkzaamheden aan
de Boterdijk uit. Naast de ernstige
beschadiging van de brug bij huisnummers 109-110a, is ook het asfalt van de Boterdijk in een slechtere staat dan gedacht. Het slechte asfalt is inmiddels verwijderd en
vervangen door een nieuwe, eerste asfaltlaag. We brengen de
definitieve laag op een later moment aan, om te voorkomen dat er
scheuren in de asfaltdeklaag ontstaan. De ondergrond moet namelijk eerst weer voldoende zijn hersteld na de werkzaamheden.
Ook onderzoeken we op dit moment de staat van brug 3 (bij de
huisnummers 177-182). De uitkomst van dit onderzoek kan van
invloed zijn op de duur van de
werkzaamheden. Dit geldt ook
voor eventuele winterse weersomstandigheden. De planning is
nu dat de werkzaamheden rond
het begin van het 2e kwartaal van
2019 zijn afgerond. Tot die tijd is

bomen gezond blijven. De bomen
planten wij in 2019. De hoge bomen langs de weg van de Wiegerbruinlaan blijven staan.

doorgaand verkeer via de Boterdijk niet mogelijk. Het overige verkeer zal tijdens deze periode hinder ondervinden.
ONDERHOUD FIETSEN VOETPAD
WIEGERBRUINLAAN
Vanaf 26 november tot ongeveer
21 december 2018 gaan we het
geasfalteerde fiets- en voetpad
van de Wiegerbruinlaan, tussen
Alfons Ariënslaan en Guido Gezellelaan, opknappen. Het nieuwe ﬁetspad wordt aangelegd met
rode tegels, het voetpad met grijze tegels zoals de rest van de
ﬁets- en voetpaden langs de Wiegerbruinlaan.
Bereikbaarheid
Vanwege de werkzaamheden
wordt het voet- en fietspad tijdelijk afgesloten. Voetgangers
en ﬁetsers worden omgeleid via
het bestaande voet- en ﬁetspad
aan de andere kant van de Wiegerbruinlaan (langs het Hoge
Heem).

2018). Geef het evenement dat
u wilt organiseren in 2019 voor
1 december 2018 via het meldingsformulier op www.uithoorn.
nl aan ons door.

Kappen bomen
Wiegebruinlaan
Voordat wij met de herstraatwerkzaamheden kunnen beginnen
hebben wij gekeken naar de bomen langs dit stuk van het fietspad. Bij dit onderzoek, is gebleken dat de bomen die hier staan
slecht groeien en dat er veel bomen doodgaan. Daarom hebben
we besloten om de 9 kleine bomen te kappen en te vervangen
door 13 nieuwe bomen. Het kappen van de bomen en het aanbrengen van de plantvakken worden nog in 2018 uitgevoerd. Voor
de nieuwe bomen die we gaan
planten worden de plantvakken
voorzien van een goede drainage (afvoeren van water) zodat de

BOOMVEILIGHEIDSINSPECTIE BOMEN
UITHOORN
Begin december 2018 begint
het bedrijf ‘De Boominspecteurs’
met de boomveiligheidsinspectie
(VTA) van een groot aantal bomen
in Uithoorn. De gemeente heeft de
plicht alle bomen die de gemeente in beheer en eigendom heeft
te inspecteren en te controleren
op onderdelen zoals veiligheid
en gezondheid. Tijdens deze inspectieronde worden alle bomen
die jaarlijks en 3 jaarlijks moeten
worden gecontroleerd, geïnspecteerd. In totaal gaat het om ongeveer 7500 bomen die door de hele gemeente Uithoorn staan. De
inspecteurs zijn herkenbaar aan
hun felgekleurde kleding. De verwachting is dat deze inspectieronde in maart 2019 klaar is. Na deze
inspectie volgt een advies voor de
gemeente. Daarin staat beschreven of wij maatregelen voor bepaalde bomen moeten treffen, en
welke maatregelen dit zijn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (van 08.30 uur tot 10.30 uur) via (0297)
513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het be-

-

-

TER INZAGE

Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 oktober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297)
513111.
Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept verordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individuele inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en
met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of
K. Woltering (0297) 513111.
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inzage van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling
wonen en werken, L. Schuijt. (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2018-075421, Hoofdweg 137, het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning (ontvangen 14-11-2018).
Uithoorn
- 2018-074447, Zijdelveld 29, het uitvoeren van constructieve wijzigingen
in de woning (ontvangen 12-11-2018).
- 2018-075424, Albert Verweylaan 54, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde (ontvangen 21-11-2018).
- 2018-075431, Stationsstraat 10, het realiseren van een bed and breakfast (ontvangen 21-11-2018).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
- 2018-071975, Wederik 46, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (vergunningsvrij).
- 2018-064135, hoek Randhoornweg / Randweg, het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een bosplantsoen (ingetrokken).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2018-066821, Burgemeester van Meetelenstraat nabij 16 t/m 20, het realiseren van een hellingbaan (verzonden 21-11-2018).
- 2018-070392, Grauwe Gans 54, het wijzigen van de gevel (verzonden
21-11-2018);
- 2018-065715, Randhoornweg 90, het realiseren van reclame-uitingen
(verzonden 19-11-2018).

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2018-074970, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van
het evenement, Foodtruck Festival, van 23 t/m 25-8-2019 (ontvangen
20-11-2018).
- 2018-073187, Marktplein 11, het aanvragen van een exploitatie- en
drank- en horecavergunning Sjiek aan de Amstel (ontvangen 9-11-2018)
- 2018-073828, Randhoornweg 100, het aanvragen van het evenement,
Sport en Spel Weekend Legmeervogels van 21 t/m 23-06-2018 (ontvangen 15-11-2018).
- 2018-074276, Legmeerplein, het aanvragen van het evenement, Kerst
in de Legmeer op 15-12-2018 van 13.00 tot 16.00 uur (ontvangen 1611-2018).

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2018-074071, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning Café Cobus
voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2019 (verzonden 26-112018).
- 2018-069742, Kerklaan, evenementenvergunning Kerstconcert van
Muziekvereniging Tavenu op 15 december 2018 om 14.00 en 15.30 uur
op het plein voor Dorpshuis de Quakel (verzonden 26-11-2018).

Uithoorn
- 2018-072664, Eendracht 8, melding RKBS De Springschans voor de
kerstviering op 19-12-2018 van 17.00 tot 20.00 uur (verzonden 20-112019).

-

2018-064266, Industrieweg 20, melding Alkwin Kollege, enige verkeershinder door het aanrijden van voertuigen voorafgaand aan het
Kerstgala voor eindejaarsleerlingen op 14-12-2018 van 20.00 tot 21.30
uur (verzonden 15-11-2018).
Koningin Julianalaan 27, kennisgeving incidentele festiviteit en later
sluitingsuur verleend aan de exploitant van The Party Factory op 31 december 2018 van 22.00 tot 5.00 uur (verzonden 26-11-2018).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

De Kwakel
- 2018-075161, Bedrijvenweg 6, aanvraag milieumelding, opstarten bedrijf voor het leveren van service en onderdelen voor afvalinzamelsystemen (ontvangen 20-11-2018), Deze bekendmaking strekt alleen tot
informatie.

WWW.UITHOORN.NL
de kerk afgereisd waren, even
stalden terwijl zij zelf de kerk bezochten. Dat deze ruimte nu als
dierenartspraktijk gebruikt gaat
worden, brengt een deel van die
rijke historie weer tot leven.

Nieuwe bestemming voor ‘stal’ naast kerk

Kudelstaart is nieuwe
dierenartspraktijk rijker
Regio - “Een lang gekoesterde droom die in vervulling gaat”,
zo omschrijft dierenarts Stefanie Schuerman de aanstaande opening van haar eigen praktijk in Kudelstaart. Na 12 jaar in
Uithoorn gewerkt te hebben en
veel ervaring opgedaan te hebben, is het tijd voor een nieuwe
stap: een eigen praktijk! Het was
een zoektocht om een geschikte
locatie te vinden, maar uiteinde-

lijk heeft Stefanie in overleg met
het bestuur van de kerk Sint Jan
Geboorte, het pand ‘de Paardenstal’ naast de kerk - een begrip in
Kudelstaart - kunnen huren. Hiermee krijgt het authentieke pand
aan de Kudelstaartseweg weer
een goede bestemming. Het historische en sfeervolle gebouw,
wat stamt uit 1800, werd vroeger
gebruikt als een stal waar de boeren hun paard, waarmee ze naar

Ik ben mijn
baasje kwijt!

Verbouwing
De verbouwing is in volle gang en
op dit moment wordt het pand
omgetoverd tot dierenartspraktijk. “Ondanks dat het pand relatief klein is, is het toch gelukt om
alle facetten van een dierenartspraktijk er in kwijt te kunnen. De
praktijk wordt voorzien van alle
gemakken waardoor het voor mij
en mijn team straks heel prettig
werken wordt”, vertelt Stefanie.
Samen met haar twee assistentes
Chelsea Quast en Conny Cents zal
het persoonlijk contact met het
dier en eigenaar één van de belangrijkste speerpunten van de
praktijk worden. “Ik weet als geen
ander hoe belangrijk een huisdier
in iemands leven kan zijn. Een
goede gezondheid en conditie
van het dier is dan ook erg waardevol. In mijn praktijk vind ik het
belangrijk dat patiënt en eigenaar zich thuis voelen en op hun
gemak zijn. Wij zullen er alles aan
doen om dit te bewerkstelligen”,
aldus Stefanie. Bij Dierenarts Kudelstaart kunt u voor diverse behandelingen terecht, waaronder
een jaarlijkse gezondheidscon-

trole van uw huisdier, vaccinaties,
dieet adviezen, maar ook röntgenonderzoek, bloedonderzoek
en diverse operaties.
Opening
“Uiteraard kan ik niet wachten om
heel Kudelstaart en omgeving
kennis te laten maken met onze
mooie nieuwe praktijk. Er zal dan
ook een open dag volgen, maar
wanneer we die zullen houden,
is nog niet bekend, waarschijnlijk
in januari. Eerst wordt er hard gewerkt om de opening in december te realiseren”, vertelt de trotse
eigenaresse. Maar velen zullen alvast nieuwsgierig zijn en meer informatie wensen. Op de website
www.dierenartskudelstaart.nl is
alle informatie en een uitgebreidere kennismaking met de medewerkers te vinden met uiteraard ook de openingstijden. Ook
is Dierenarts Kudelstaart op facebook te volgen om zodoende
op de hoogte te blijven van alle
nieuwtjes.
In ieder geval is het een feit dat
de praktijk in Kudelstaart met
open armen wordt ontvangen
en deze nieuwe onderneemster
en haar team heel veel succes gewenst wordt. De nieuwe praktijk
gaat ongetwijfeld zorgen voor
heel veel blije dieren en tevreden dierenliefhebbers in de omgeving!

Marktplein 6 december
afgesloten

Uithoorn - Wie oh wie mist mij!
Ik ben gevallen en gevonden op
het fietspad bij het fietstunneltje onder de Zijdelweg. Ik mis
mijn baasje verschrikkelijk. Kent
u mijn baasje? Neem dan contact
op met Dhr. T. de Bresser, tel. 0649417249.

Uithoorn – Op 6 december tussen 18.00 en 19.00 uur zal het
Marktplein in Uithoorn afgesloten zijn voor al het gemotoriseerde verkeer. De afsluiting geldt tussen de Stationsstraat en
de Dorpsstraat. Dit is verband met de uittocht van Sinterklaas

Regio - Ruim 200 bezoekers hebben afgelopen zaterdag 24 no-

vember kunnen genieten van het
jubileumconcert van de 120-jari-

ge brassband Concordia uit Vinkeveen. De grote sporthal in De
Boei was het decor van een muzikale wereldreis die werd verzorgd door popkoor Prestige uit
Amsterdam, Dansstudio Sietske uit Mijdrecht en de jubilerende brassband. Deze fantastische
avond werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors: Gemeente de Ronde Venen,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabo Dichtbij Fonds en het Ronde
Venenfonds. Verschillende keren
werd samen opgetreden, zoals in
‘Nessum Dorma’ van de Italiaanse componist Puccini. We luisterden hierbij naar een mooie euphoniumsolo en keken intussen
naar een prachtige balletuitvoering van de jeugd van dansstudio

Uithoorn - Samen aan de Amstel
is een organisatie die probeert de
sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij onder andere
door gezellig met elkaar te koken
en te eten. Kom en laat u verrassen; Samen aan de Amstel is deze

keer uitgenodigd bij restaurant
Bella Donna in Uithoorn, busstation. Maandag 10 december 2018
bent u vanaf 18.00 uur welkom.
Een menu kost deze avond €16.. Opgeven graag via de website:
www.samenaandeamstel.nl

Vogelexcursie Huizerpier
en Wolfskamer

Regio - Op zaterdag 1 december
organiseert IVN De Ronde Venen
& Uithoorn een vogelexcursie
naar de Huizerpier en de Wolfskamer. Ze bezoeken de westelijke
pier van het voormalige vissersdorp Huizen. Deze pier mondt
uit in het Gooimeer en is onderdeel van de Randmeren. Aan de
westzijde bevinden zich enkele eilandjes als een soort vooroever. Deze, met lage vegetatie begroeide eilandjes, bieden voedsel en beschutting voor de vele overwinterende vogelsoorten
die ‘s winters op de Randmeren te
vinden zijn, zoals dodaarzen, pijlstaarten, ijsvogels en regelmatig
ook kleine zwanen. Aan het einde van de pier is er een vergezicht over het Gooimeer. Ze vervolgen onze excursie naar de nabijgelegen Wolfskamer. Dit stuk
bos grenst, via een breed stuk
rietland aan het Gooimeer. Hier
vinden we ook typische bossoorten, zoals goudhaantjes staart-

mezen en goudvinken. Kortom
voor ieder wat wils deze excursie! Trek passende kleding aan,
neem lunch voor onderweg en
een verrekijker mee. Verzamelen:
parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8.30
uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15.00 uur. Kosten:
gratis. (vergoeding autokosten in
overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig.

IVN-Lezing over otters
en andere marters

Regio - 4 december 2018, 20.00
uur, NME-centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
In 2013 is de otter na een afwezigheid van 35 jaar teruggekeerd
in de Nieuwkoopse Plassen. Hans
Blom, vrijwilliger bij NatuurmoVeelzijdigheid
Je zag de veelzijdigheid van di- numenten Nieuwkoopse Plassen,
rigent Thomas Eveleens toen hij is nauw betrokken bij het onderhet dirigeerstokje verruilde voor zoek naar de otters in dit leefgede vibrafoon in ‘A tribute te Lio- bied. Aan de hand van unieke canel’ van de Belgische componist merabeelden neemt hij u mee in
André Waignein. Verder bezoch- het leven van de otter en andeten we onder meer Mexico met re marters die in het plassengeeen mooie flugelsolo in de titel- bied leven. De otter is een van
song van de film ‘The Children of de grootste landroofdieren van
Sanchez’. Een medley van Queen Nederland. Hij is schuw en leeft
nummers bracht ons naar Enge- in de nacht. De otter heeft een
land. We kwamen terug in Ne- groot leefgebied en is ook al eens
derland met ‘Zoutelande’, ‘Streets’ dichtbij Wilnis waargenomen. Dit
en de mars ‘Arnhem’. In de pauze is aanleiding geweest voor een
werd het publiek getrakteerd op sporenonderzoek. In de lezing
culinaire hapjes gesponsord door hoort u wat dit heeft opgeleverd
de plaatselijke horeca: Rendez en of de otter zich mogelijk ook
-Vous, Lunchroom Tof, Jettiez, ’t in de Kromme Mijdrecht of de BoKruytvat, De veensteker en De
Boei. Het publiek genoot zichtbaar van het afwisselende programma met een mix van klassiek en modern. Het jubileumfeestje werd afgesloten door de De Kwakel - Op dinsdag 20 notoegift Copacabana, waaraan alle vember rond half vijf in de midleerlingen van dansstudio Siets- dag zijn de hulpdiensten opgeke meewerkten. Dat het een ge- roepen voor een reanimatie in de
slaagde avond was, bleek ook na Hortensialaan. Het reanimatieafloop.
Sietske. Popkoor Prestige gaf een
mooie vertolking van ‘Hallelujah’
van de Canadese zanger Leonard
Cohen onder begeleiding van
Concordia.

Geslaagd jubileumconcert 120 jarige
Brassband Concordia

Samen aan de Amstel
kookt bij Bella Donna

venlanden laat zien. De lezing begint om 20.00 uur in het NMEcentrum De Woudreus, De zaal
is open vanaf 19.45 uur. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd
van 2.50 euro. Voor meer informatie: Catherine van de Graaf, 0297286895.
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/deronde-venen-uithoorn

Met hartslag naar ziekenhuis

Aan de bar van De Boei werd nog
lang nagepraat. We kunnen terugkijken op een mooie jubileumavond van de 120 jarige brassband, en we willen het publiek
bedanken dat zij in groten getale gekomen zijn om dit feest met
ons mee te vieren.

team was snel ter plaatse en is direct tot behandeling overgegaan.
Met succes, de 82-jarige man is
met hartslag naar een ziekenhuis
vervoerd.

Navigatie weg na inbraak

Uithoorn - In de avond of nacht
van vrijdag 23 op zaterdag 24 november is ingebroken in een in
de Heijermanslaan geparkeerde bestelauto. Om binnen te komen hebben de dieven een ruit

aan de rechterzijde ingeslagen.
Het dashboardkastje is doorzocht en gestolen is een Mercedes navigatiemodule. De inbraak
is gepleegd tussen zeven uur ’s
avonds en drie uur in de middag.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Het Strikproject op het
Alkwin Kollege
Regio - Meer dan 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 leerlin-

Amicitia zingt Magnificat van C.Ph.E.
Bach en het Requiem van W.A. Mozart

Regio - Vrijdagavond 23 november 2018 stroomden de luisteraars toe in de R.K. Kerk de Burght
in Uithoorn. Een goed gevulde
kerk in afwachting van wat komen gaat. Op het programma
staan C.Ph.E. Bach’s Magnificat een muzikale setting van de bijbelse lofzang Magnificat, een van
de eerste vocale werken van de
componist. En het Requiem van
Mozart - zijn laatste opus, gehuld in mysterie en onafgemaakt
bij zijn dood op 35-jarige leeftijd.
Een prachtig programma waarin het verschil in de periode van
compositie gezien in het totale
oeuvre van de componisten niet
de enige tegenstelling is.

Het eerste
Het eerste uitgevoerde werk:
Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is
te vinden in het evangelie Lucas, 1:46-55. De naam ‘Magnificat’ dankt het werk aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent ‘(mijn ziel)
verheerlijkt de Heer’. In de katholieke kerk krijgt het Magnificat meestal een plaats in de ‘vespers’(avondgebed). Het Magnificat Wq 215 heeft “C.P.E.” voltooid in Berlijn, in 1749, kort voor
de dood van zijn vader. Dat zou
voortaan de eerste, de “Berlijnse”
versie worden genoemd, want later heeft hij, inmiddels in Hamburg werkende, een herziene uitgave verzorgd. In de latere versie

werden trompetten, hoorns en
slagwerk toegevoegd. Vanavond
wordt deze latere versie uitgevoerd.
Prachtig
Bachs ‘ Magnificat ‘ vloog voorbij met een prachtige klankvarieteit, van het pittige openingskoor, (schitterend uitgevoerd
door Amicitia) tot momenten
van kalme reflectie. De prachtige sopraansolo van Lauren Armishaw klonk helder en zuiver
en de aria “Quia fecit mihi magna”
werd door tenor Falco van Loon
trefzeker neergezet met een bepaald gemak wat aangenaam in
de oren klonk. Het vierde deel
van deze compositie is een prachtig deel waarin het koor en de sopraan en alt elkaar afwisselen. De
sfeer bij de sopraan/alt passages
is intiem, de begeleiding door de
fluiten en strijkers van het inmiddels vertrouwde Promenadeorkest prachtig. Om dan met een
heel koor in deze zelfde sfeer te
blijven is lastig ,maar dat lukte
Amicitia uitstekend. Het hele publiek luisterde met ingehouden
adem naar dit prachtige deel. In
het gehele werk werden de tempi overgangen die dirigent Toon
de Graaf duidelijk aangaf door
orkest en koor goed opgevolgd.
Het laatste deel van de Magnificat begon met een goede duidelijke inzet van de bassen, gevolgd door de tenoren, alten en
tot slot de sopranen. Deze laatsten hebben de enorm hoge noot

B subliem “gepakt”. Doe dat maar
eens na! Even later werd het lastiger. Het Amen is een spetterende
dubbelfuga, een meesterwerkje van de componist. Het orkest
en het koor liepen hier niet gelijk op, maar doordat de dirigent
het tempo ietsje terugnam hervonden het koor en het orkest elkaar en werd er toegewerkt naar
een spetterend einde. Of zoals
een luisteraar zei: “het leek alsof
de Hemel openscheurde”!
Zweven
Anders dan het relatief onbekende Magnificat van Carl Philippe
werd het Requiem van Mozart
door de film ‘Amadeus’ bekend bij
het grote publiek. Je denkt bij een
Requiem al snel aan beklemming
en mysterie. Daarentegen lijkt deze muziek ook te zweven richting
hemel, waar een nieuw en vreugdevol leven wacht. Hoop tegenover wanhoop. Mozart vond de
dood rustgevend en troostend.
Toch blijft het vreemd om de muziek, die bedoeld is om in delen tijdens een rooms-katholieke
kerkdienst ten gehore te worden
gebracht, zo achter elkaar te horen. In deze vorm – zo achter elkaar is het een stapeling van ervaringen waarin soms de afwisseling gezocht moet worden.
Het begin van het Requiem, de
‘Introitus’ is een adagio. Een langzaam deel dat door het orkest ingezet wordt. Het genomen tempo was aan de hoge kant wat het
geheel wat minder zwaar laat

gen 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 bezoekers door de school
geleid. Leerlingen uit de bovenbouw helpen hierbij.
Op maandag 19 en dinsdag 20
november hebben de bezoekers
kunnen genieten van prachtige
uitvoeringen door enthousiaste
leerlingen!

klinken. The Dies irae opent zonder introductie maar vol vuur en
energiek. Hier moet Mozart geinspireerd geweest zijn door de
tekst. Helaas viel de solo van de
trombonist in het derde deel behoorlijk in het water en had hij
grote moeite er weer in te komen. De bariton Berend Eijkhout
zong echter onverstoord en professioneel door. Dat getuigt van
een uitstekende controle over
het stuk. In het Confutatis laat het
koor een mooie afwisseling horen tussen de zachte vrouwenstemmen en de wat meer forte tenor- en baspartij. Overigens
in het gehele werk laat het koor
een goede afwisseling horen in
de verschillende dynamieken en
doet het goed zijn best de tempi wisselingen van de dirigent op
te volgen. Als je dat doet weet je
het publiek te pakken! Complimenten aan Amicitia en dirigent
Toon de Graaf die deze avond
een prachtig programma hebben
neergezet!
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Goedkoop Kerstartikelen kopen?

Bezoek Stichting Ceres!

Regio - De traditionele Kerstafdeling bij Stichting Ceres is vanaf donderdag 6 december om 10
uur open voor publiek. Stichting
Ceres heeft dan 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!

Veel
Mede omdat Stichting Ceres
dit jaar enorm veel kerstartikelen heeft, is Stichting Ceres op
woensdag 5 december gesloten.
Op die dag gaan de medewerkers van Stichting Ceres de speciale kerstafdeling inrichten. Alles zal, zoals jaarlijks het geval is,
tegen kleine prijzen worden verkocht. Waarom dure kerstartikelen kopen, als je bij Stichting Ceres uitstekende en mooie kerstartikelen kunt kopen. Veel artikelen
zijn nieuw of zo goed als nieuw. E
u steunt er ook nog Goede Doelen mee!
Geen winstoogmerk
Stichting Ceres is namelijk een organisatie zonder winstoogmerk.

Stichting Ceres streeft ernaar om
geld over te houden aan de verkoop van kringloopgoederen, zodat zij daarmee Goede Doelen
kunnen steunen.
Stichting Ceres is daarbij wel afhankelijk van wat de bevolking
van de gemeente Uithoorn en
omliggende gemeenten aanleveren bij Stichting 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.
En na de kerst uw gebruikte kerstartikelen uiteraard! Met andere woorden, alles wat men in en
rond het huis gebruikt, kan Stichting 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 geopend van maandag tot en met zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.
Volg hen ook via Facebook (Stichting Ceres Kringloopcentrum) en
twitter (@CeresKringloop). Of kijk
regelmatig op hun website.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Wethouder Hans Bouma vol aan de bak (2)

Samen met inwoners werken aan de
toekomst
Uithoorn - Na het coalitieakkoord dat in mei dit jaar tussen de
politieke partijen in de gemeenteraad werd gesloten, kwam er
een college met één nieuwe wethouder: Jan Hazen (VVD) als opvolger van Marvin Polak. Die
kreeg in deze krant ruim de gelegenheid om zijn ambities te verwoorden. Dan kunnen de andere twee wethouders, Hans Bouma (GB) en Ria Zijlstra (DUS!), niet
achterblijven zo meende de re-

kaar naar een duurzame samenleving? Wethouder Bouma vertelt erover.

papier, het moet vertaald worden naar de praktijk zoals co-creatie. Als recent voorbeeld kan je
noemen het Tiny Forest gebeuJa, participatie. Een heikel punt ren, een combinatie tussen bos
bij veel inwoners want die heb- en educatie. Dat begon met een
ben de laatste jaren slechte er- bewonersinitiatief, er komen par- Wethouder Hans Bouma
varingen gehad met hun in- tijen bij die dat leuk vinden, zobreng tijdens participatietrajec- als het SLS-fonds en de gemeen- Leefbaarheid behoort ook tot
ten. Denk even aan de Amstel- te heeft zich daarbij aangesloten. uw portefeuille. De directie leeftram (toen nog Uithoornlijn) en Het eerste wordt nu gerealiseerd. omgeving heeft uw bijzondere
bijvoorbeeld de Heijermanslaan Een mooi voorbeeld van een tota- aandacht om daar meer van te
maken. Maar u gaat ook meer
om er twee te noemen. Is er een le participatie.
Het tweede project waar parti- de nadruk leggen op duurzaamcipatie aan gekoppeld is, is het heid omdat de bewoners daar
centrumplan De Kwakel. Het SLS- stelselmatig mee te maken krijfonds heeft daarvoor geld be- gen. Moeten we daarbij denken
schikbaar gesteld maar stelde aan bijvoorbeeld de invloed van
dat dit via een participatietraject klimaatverandering en het stremoest worden aangewend. Er le- ven naar een klimaatneutrale
ven allerlei ideeën in de Kwakel gemeente?
om wat meer van het centrum te
maken. Dat is het gedeelte tus- “Wat betreft het eerste: jazeker.
sen het dorpshuis en de winkels. We willen best wat meer kleur en
We zijn daarvoor ook mensen aan groen, maar gepast en daar waar
het zoeken die hun inbreng daar- het nuttig is. Zelfs de ‘bij-vriendeaan kunnen verlenen. Anders ge- lijke’ gemeente behoort daartoe
zegd, hoe gaan we met elkaar iets en het liefst ook een gemeente
bedenken wat toevoegt aan het vrij van zwerfvuil. Maar ook daar
centrum van De Kwakel om het moeten we met z’n allen aan werCentrumplan De Kwakel met SLS-fonds: een maximale co-creatie
op te leuken. Ik zie dat als maxi- ken. De gemeente kan dat niet
male co-creatie met elkaar en we alleen. We zijn met een plan bedactie en stelde hen voor dat ook beleid uitgezet om dat te verbe- ervaren dat tevens als een leer- zig dat in het voorjaar van 2019
zij die mogelijkheid konden be- teren?
proces. Het leeft ook bij de inwo- wordt gepresenteerd hoe je op
nutten. Beiden gingen er mee ak- “We praten in wat je noemt over ners. Collega Jan Hazen heeft bij- een bepaalde manier bijvoorkoord. Als eerste wethouder Hans verschillende vormen van partici- voorbeeld kortgeleden een in- beeld kleur kan toevoegen aan
Bouma die in twee afleveringen patie. Participatie is heel snel opiets over die belangrijke posten geschreven, maar niet snel geuit zijn portefeuille kan vertellen leerd. Dat geldt ook voor ons
waar inwoners wellicht de mees- hier op het gemeentehuis. Je
te belangstelling voor zouden kunt niet bij elk project hetzelfde
hebben. Dat zijn Wonen, het dos- doen. Ook wij moeten hier binsier Schiphol, Participatie en een nen leren omgaan met participeDuurzame leefomgeving.
ren. Dat gaat met vallen en opDe eerste twee onderwerpen zijn staan. We hebben veel geleerd
in de vorige editie van deze krant van de projecten die we achter de
(NMB 21-11) door de wethouder rug hebben alhoewel we morgen
toegelicht. In deze krant leest u ongetwijfeld weer wat fout zulzijn ambities over de twee ande- len doen. De intentie in dit huis is
re. De wethouder geeft aan dat echter hoe wij bewoners, bedrijhij de komende bestuursperiode ven etc. maximaal bij dingen kunvol aan de bak wil om samen met nen betrekken. Maar er zijn beinwoners te willen werken aan de perkingen, hetzij omdat het niet
toekomst waarbij het voor ieder- kan, hetzij omdat de regelgeving Impressie van het eerste gasloze woningproject in Legmeer-West
een in de gemeente prettig wo- het niet toestaat. Het is dus niet
nen, leven, werken en recreëren een garantie dat iedereen zijn formatieavond georganiseerd in de leefomgeving. Ik wil dat doen
is. En als er belangrijke besluiten zin krijgt! Maar als je gaat parti- het dorpshuis over een bestem- met partijen die er verstand van
moeten worden genomen over ciperen moet je duidelijk aange- mingsplan. Dat was volle bak. hebben, maar ook met bewoopenbare ruimte, woningbouw, ven wat de kaders zijn, wat wel en Mensen konden meedenken en ners. Kijk, daar heb je de particiopenbaar vervoer e.d. dan wil niet kan.
meepraten, men was enthousi- patie weer.
hij de belangstellende inwoners Je vraagt of we het participatie- ast. Een kleinere vorm van par- Nemen we het onderwerp duurdaar graag bij betrekken middels proces kunnen verbeteren. Ja, ticipatie is of we wat meer met zaamheid onder de loep, dan
een participatietraject. Daarbij zij wij willen dat en meer met bewo- openbaar groen kunnen doen sa- hebben wij daarvoor een duurvastgesteld
toegegeven dat dit de afgelopen ners gaan doen. Binnen het ge- men met de inwoners, bedrijven zaamheidsagenda
jaren niet altijd vlotjes verliep. meentehuis bekijken we wat we of een school. Overigens kleven met drie hoofdonderwerpen, dat
Maar de gemeente zegt ervan te erbij kunnen leren en gaan te- er aan zo’n participatietraject ook is de energietransitie (bijv. gaslohebben geleerd. En hoe gaan we vens een nieuwe participatieno- risico’s, want je weet van te voren ze woningen), klimaatadaptatie
in de (nabije) toekomst met el- ta opstellen. Maar dat is allemaal niet of het allemaal wel lukt. Het en circulaire economie.
vraagt overigens van iedereen De laatste vind ik de moeilijkom op een andere manier naar ste want laten we eerst met eldingen te kijken. Als we elkaar kaar gaan uitzoeken wat we daardat nu gunnen, kunnen we met mee bedoelen en hoe we er mee
elkaar hele grote stappen maken. omgaan. Klimaatadaptatie heeft
Het uitdagende van een partici- rechtstreeks met leefomgeving
patieproces is proberen te begrij- te maken.
pen wat alle betrokken partijen Het klimaat verandert en dat mernu willen. Dat is allemaal verschil- ken we mu al: hoe gaan we met
lend. Daarna is het zoeken naar langere perioden van droogte
overeenkomsten om iets te be- om, hoe voeren we door extreme
reiken, maar niet alles kan. Daar regenval overvloedig water af en
kan wel eens een andere uitslag hoe staat het met onze dijken.
uit komen dan wij als gemeente Waternet heeft wat dat betreft
in begin dachten. Hoe dan ook, ook nieuwe wensen op dat gebij elk project moeten we er met bied, maar ook nutsbedrijven
elkaar was positiefs uithalen. Ten- gaan er met hun leidingnet anHet participatietraject rond de komst van de Amsteltram verliep niet op- slotte leven en wonen we er ook ders tegenaan kijken. Dat zijn al
timaal
hele grote uitdagingen.”
zelf.”

Werelddansen in het
buurtnest
Uithoorn - Op woensdagmiddag
van 13.30-15.00 uur kunt u dansen leren uit een groot deel van
de wereld: werelddansen. In september zijn ze in Wijkcentrum het
Buurtnest in Uithoorn gestart
met een nieuwe, kleine groep enthousiaste dansers en ze willen
deze groep in januari graag gaan
uitbreiden.
Dus iedereen die van dansen
houdt, met of zonder ervaring, is
van harte welkom om de open les
op 9 januari mee te komen maken.
Een goed moment om te star-

ten: misschien om de extra pondjes van de feestdagen eraf te dansen of op een gezellige manier te
gaan bewegen en nieuwe contacten te leggen of wellicht wilt
u het dansen weer gaan oppakken? Bij voldoende nieuwe dansers start er een aparte beginnersgroep waarbij de basispassen vanaf het allereerste begin
uitgelegd worden. Het is nl. soms
best lastig om als nieuwe danser
in een bestaande groep mee te
dansen. Gezelligheid staat voorop, dansen is goed voor lichaam
en geest dus kom het gerust een

keer proberen. Ook het socia- je thee, koffie en/ of een praatje.
le aspect wordt niet vergeten: er Wilt u meer informatie: anjabos@
is een korte pauze voor een kop- quicknet.nl

Klimaatadaptatie
“Wij gaan ook de bewoners hierover breed informeren maar
moeten eerst een serieus idee
hebben wat zinvol en niet zinvol
is welke bijdrage men zelf kan leveren. Bijvoorbeeld door de tuin
zodanig in te richten dat (regen)
water beter weg kan in de grond,
om maar wat te noemen. Da’s een
makkelijke.
Bij de Legmeer-West kijken we
hoe we de inrichting klimaatadaptiever kunnen maken met
de kennis van nu, maar die is over
vier jaar weer anders.
Energietransitie is ook een onderwerp wat opgeld doet, zoals bijvoorbeeld gasloze woningen. Besloten door de centrale overheid.
Nieuwbouw mag nu al niet meer

want het proces van verduurzaming zet door of je daarin mee wil
gaan of niet. Wat kan je zelf doen?
Je woning isoleren is altijd goed,
zonnepanelen aan schaffen idem,
koken kan je elektrisch, maar hoe
ga je je huis verwarmen? Met een
dure warmtepomp? Het zijn ook
allemaal kosten die op je af komen als bewoner.
Wij willen de inwoners over dit alles wel regelmatig gaan informeren door informatieavonden te
organiseren. De laatste keer over
zonnepalen waren er veel betrokken en enthousiaste bewoners,
zoveel dat ze niet eens in de ruimte van het gemeentehuis pasten.
Dat zegt wel iets. Op dinsdag 18
december komt er een inloopavond over het proces duurzaam-

Verduurzaming met zonnepanelen op het dak neemt grote vlucht
met gasaansluitingen. In Uithoorn worden alle nieuwbouwprojecten al gasloos uitgevoerd.
De bewoners zullen zich afvragen
wat betekent dat nu voor mij, niet
alleen voor nieuwbouw, maar
ook als je een bestaande woning
hebt. Per woonwijk gaan we kijken hoe we dat moeten aanpakken en wat goede oplossingen
zijn. Die zijn nog niet voorhanden. Wij zijn ons al geruime tijd
aan het oriënteren op dat gebied
via de klimaattafels en het energieloket, maar er ligt nog niet één
oplossing van ‘dit is em’. Wij willen
als gemeente met een voorstel of
plan komen wat per wijk verschillend en wat het beste te doen
is. Bewoners worden er onrustig
door en ik kan mij dat voorstellen

heid en welke stappen men nu al
zelf kan nemen. Dan gaan we ook
in gesprek met de inwoners over
dat onderwerp en welke ideeën
er bij hen leven.
Daarnaast is er nog een stuk innovatie nodig.
Ook dat moet uitgewerkt worden, maar daar is nog tijd voor,
het hoeft morgen niet af te zijn.
Wij als gemeente moeten in elk
geval zorgen dat mensen weten
wat ze moeten doen en niet in
paniek raken wat ze straks zonder
gas moeten doen.
Dat is de uitdaging die wij aangaan met een goed participatietraject. Wij willen de mensen
meenemen in het proces. Dat
moet ook wel want dat gaat gewoon door.”

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
UITHOORN VOOR ELKAAR
ORGANISEERT KOFFIEOCHTENDEN IN BUURTHUIS PONDEROSA

6 December is er weer een koffieochtend in Buurthuis Ponderosa voor alle bewoners,
jong en oud. Gezellig even samen bijkletsen of spelletjes
doen onder het genot van een
kopje koffie of thee, kom dan
naar de koffieochtend in de
Ponderosa. Voor de kleintjes is
er genoeg speelruimte en gelegenheid om te knutselen.
U bent van harte welkom van
10.00 tot 12.00 uur. Buurthuis
Ponderosa, Plesmanlaan 27,
1421 XM Uithoorn.
MODESHOW

Vrijdagmiddag 30 november
van 14.00 tot 15.30 uur verzorgt H & A Mode weer een
modeshow en kledingverkoop
in wijkcentrum Bilderdijkhof.
Tijdens deze modeshow wordt
een High Tea geserveerd.
Kaartjes à €4,- voor deze High
Tea zijn verkrijgbaar bij wijkcentrum Bilderdijkhof.
Natuurlijk is het ook mogelijk om de modeshow te bezoeken zonder gebruik te maken van de High Tea, toegang
is dan gratis.
Na afloop is het mogelijk om
kleding te passen en te kopen.
ANWB AUTOMAATJE GAAT
STARTEN IN UITHOORN!

Ook in de gemeente Uithoorn

zijn er helaas veel mensen minder mobiel en voor vervoer
afhankelijk van anderen. Dit
maakt dat zij minder vaak de
deur uit kunnen dan zij willen. Een bezoekje aan een klaverjasmiddag of een partner
bezoeken in het verzorgingstehuis kan al een hele opgave
zijn en is daarom helaas niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
ANWB AutoMaatje Uithoorn
biedt hiervoor een oplossing
en wil inwoners van Uithoorn
helpen mobiel en actief te blijven. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een geringe onkostenvergoeding (30
cent per km). Elke rit is meer
dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur kan eventueel
mee naar een doktersbezoek
of boodschappen doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact.
ANWB AutoMaatje is al actief
in 70 gemeenten en Uithoorn
voor Elkaar/Participe Amstelland zal in samenwerking met
de gemeente Uithoorn op 17
januari 2019 ANWB AutoMaatje Uithoorn starten in Gezondheidscentrum De Waterlinie.
Voor meer informatie of vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaatje@uithoornvoorelkaar.
nu of 0297-303 103.
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Warme belangstelling voor
schrijfster Anita Pronk
Uithoorn - Anita Pronk, schrijfster van het boek “De horror van
een grenzeloze liefde” heeft afgelopen zaterdag bij Bruna haar
boek onder de aandacht gebracht en gesigneerd. Deze psychologische thriller vertelt het
verhaal over een vrouw die verliefd wordt op een narcist en bijna alles kwijtraakt. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en geeft inzicht over hoe je,
ongemerkt en onvrijwillig, gemanipuleerd kunt worden binnen
een relatie.
Een onderwerp waar genoeg
over te vertellen was door Anita
en waar de bezoekers veel over
te vragen hadden. Het werd een
gezellige druk bezochte middag
waarbij er heel wat exemplaren
van het boek over de toonbank

gingen. Anita was blij verrast met
alle warme belangstelling van de
winkelbezoekers. Iedere belangstellende kreeg ruim voldoende tijd en aandacht om informatie over het boek uit te wisselen. De medewerkers van Bruna
vonden het fijn om de schrijfster
te ontvangen in de winkel. ‘Ze
heeft een prachtig boek geschreven over een moeilijk onderwerp.
Schokkend ook, vooral omdat het
grootste deel van het verhaal op
waarheid berust’ aldus één van
de medewerksters. Voor wie het
gemist heeft en toch graag een
gesigneerd exemplaar zou willen bemachtigen is er nog steeds
de mogelijkheid het boek bij Bruna te kopen, deze wordt dan alsnog op enig moment door Anita
gesigneerd.

Geslaagde verkoop voor
Stichting Mariposa Peru
De Kwakel - Afgelopen vrijdagavond stond de Stichting Mariposa Peru op de Wintermarkt bij
de zorgboerderij Inner-art in De
Kwakel. Het geld wat zij met de
verkoop van Peruaanse spulletjes
hebben ontvangen, zal worden
besteed aan één van hun projecten die kansarme kinderen en
hun families in Peru ondersteunen.
Ondanks het best wel fris was,
werd de markt goed bezocht. De
stichting stond dit jaar voor het
eerst op deze markt en heeft veel
van spulletjes mogen verkopen.
Maar wat doet de Stichting Mariposa-Peru? De stichting is in februari 2006 door Femke van Egmond-Arends uit Ter Aar opgericht. Zij had in de jaren hiervoor
vrijwilligerswerk gedaan in een
weeshuis en zag met eigen ogen
hoe arm sommige kinderen het
hadden. De aanblik van de sloppenwijken en de weinige hulp die
deze kinderen (en hun ouders)
van de overheid krijgen, raakten
haar diep. Terug in Nederland besloot Femke om samen met 4 anderen Stichting Mariposa-Peru op
te richten, zodat zij de kinderen
blijvend kon ondersteunen. Tijdens haar vrijwilligerswerk kwam
zij in contact met de kloosterorde “Las Hijas de Nuestra Señora de La Piedad. Samen met hen
ging zij destijds de sloppenwijken
in en sindsdien is er een samenwerkingsverband. Femke geeft
geregeld contact met de zusters
en ontvangt informatie over en
foto’s van de diverse projecten.
Mede door de steun van de stichting konden de zusters de afgelopen jaren heel wat kinderen ondersteunen. Femke is de afgelo-

pen jaren geregeld zelf naar Peru geweest om de projecten van
dichtbij te bekijken en volgend
jaar april staat er weer een reis gepland. Door deze korte lijntjes is
er veel transparantie naar de donateurs; het is duidelijk waaraan
een gift besteed wordt.
Arme kinderen
Zoals gezegd ondersteunt de
Stichting arme kinderen. Dit doet
zij met projecten die zich richten op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Jaarlijks financiert de Stichting 3 grote projecten en daarnaast ook nog kleinere (individuele) projecten. Een
van de grote projecten is de gaarkeuken in Lima. Hier krijgen arme kinderen elke schooldag een
gevarieerd en gezond ontbijt. De
kosten hiervoor zijn (maar) €2
per week. En met een volle maag
naar school zorgt voor veel betere prestaties en daardoor betere
kansen later op de arbeidsmarkt.
De Stichting is afhankelijk van
donaties van derden en draait
in zijn geheel door de inzet van
enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast verkopen de vrijwilligers
van de Stichting typisch Peruaanse (kerst) spulletjes. Dit wordt
vooral verkocht op winter- en
Kerstmarkten. Op 7 en 8 december staan wij bij de Kerstmarkt Lionsclub Aalsmeer Ophelia en 8
en 9 december op de Gezelligste
Kerstmarkt in Haarlem.
Mocht u meer willen weten, kijkt
u eens op onze website. www.
stichtingmariposaperu.nl
Of bezoekt eens onze kraam op
een van de markten. De agenda
hiervan staat ook op onze website.

Anti plastic cafe van DUS

‘PvdA Uithoorn’ competitie-winnaar.

KroegKwis-competitie 2018
Uithoorn - De laatste speelavond
van de PvdA KroegKwis-competitie werd spannender dan verwacht. ‘Herstel Team 2’, ‘Kwis(t)
even niet’ en ‘We rotzooien maar
wat an’ bleven de hele avond
dicht bij elkaar en gaven elkaar weinig toe. Afgelopen week
speelden acht teams de zesde en
laatste avond van de PvdA KroegKwis-competitie 2018 in de Herbergh 1883. Het team ‘PvdA Uithoorn’ stond na vijf speelavonden
stevig aan kop en de eindwinst
kon hen niet meer ontgaan. De
andere teams deden hun sportieve plicht en streden fel om de andere plaatsen. Na de eerste twee
ronden gingen ‘We rotzooien
maar wat an’ en ‘Herstel Team 2’
fier aan kop. Na de volgende twee
rondes voerde ‘Kwis(t) even niet’
de ranglijst aan, op de voet gevolgd door ‘Ik trap op mijn fietsje’
en ‘We rotzooien maar wat an’. De
vijfde vragenronde leverde voor
sommige teams nogal wat problemen op. Daardoor en door de
vragen in de zesde ronde kwam
‘We rotzooien maar wat an’ weer
alleen in leidende positie. ‘Herstel Team 2’ en ‘Kwis(t) even niet’
bleven echter goed volgen. ‘PvdA
Uithoorn’ en ‘Herbergh 1883’ waren inmiddels op flinke achterstand gezet. Uiteindelijk bleek
na de zevende en achtste ronde

dat ‘Herstel Team 2’ over de langste adem beschikte: zij wonnen
duidelijk met 68 punten. ‘Kwis(t)
even niet’ eindigde op de tweede plaats met 66 punten. ‘PvdA
Uithoorn’ had over de zes speelavonden in totaal het beste resultaat behaald. Zij werden de overall-winnaar met 41 competitiepunten, ‘Herstel Team 2’ eindigde op de tweede plaats met 35,5
competitiepunten. Volgend jaar
wordt de PvdA KroegKwis-competitie 2019 gespeeld, de zesde
competitie op rij.
De uitslag van de zesde speelavond: 1. ‘Herstel Team 2’: 68 punten; 2. ‘Kwis(t) even niet’: 66 punten; 3. ‘We rotzooien maar wat
an’: 64 punten; 4. ‘Ik trap op mijn
fietsje’: 62 punten; 5. ‘De Cliffhangers’: 60 punten; gedeeld 6, 7 en
8: ‘Klaver 5’, ‘Herbergh 1883’ en
‘PvdA Uithoorn’: 59 punten.
De uitslag na zes speelavonden:
1. en competitiewinnaar: ‘PvdA
Uithoorn’: 41 punten; 2. ‘Herstel
Team 2’: 35,5 punten; 3. ‘Kwis(t)
even niet’: 33 punten; 4. ‘We rotzooien maar wat an’: 28,5 punten; 5. ‘Klaver 5’: 24 punten; 6 en
7: ‘Hé, een kasteel’ en ‘Ik trap op
mijn fietsje’: 19,5 punten; 8 en 9:
‘Herbergh 1883’ en ‘De Clifhangers’: 17 punten; het team van
‘Ons Uithoorn’ trok zich na de derde speelavond terug.

Uithoorn - Op woensdagavond
21 november verzamelde zich
een groep door DUS uitgenodigde Uithoornaars voor een thema avond over plastic met als
titel:”Tegenlicht meetup door
DUS!: Denk mee in ons anti-plastic café!’ De meeting werd gehouden in Bierbrouwerij De Schans,
Schans 17 in Uithoorn. Dat plastic-afval een probleem is voor onze natuur weten we inmiddels allemaal.
In Nederland belandt elk jaar zo’n
50 miljoen kilo afval op straat, het
strand of in de natuur. Wereldwijd is het echt een enorm probleem dat werd op deze avond
nog weer eens benadrukt door te
discussiëren rond een aantal feiten zoals bv:
• We
maken
elk
jaar
250.000.000.000 kilo plastic.
Ongeveer de helft gebruiken
we één keer en wordt meteen
weggegooid.
• In de Grote Oceaan drijft een
plastic massa die ongeveer 34
keer zo groot is als Nederland.
• Elk jaar worden er wereldwijd
500 miljard plastic tasjes gebruikt, meer dan 1 miljoen tasjes per minuut.
• Het zelfs tot 450 jaar kan duren voordat een plastiek flesje
wordt afgebroken in de zee
• Volgens de VN gaan er elk jaar
100.000 zeezoogdieren en 1
miljoen zeevogels dood door
afval op zee
• Etc

Ingenieus systeem
Om de enorme plastic berg op
te ruimen heeft een Nederlander Boyan Slat een ingenieus systeem bedacht waarbij het mogelijk lijkt te worden om de oceanen weer plastic vrij te krijgen.
Boyan en zijn team zijn momenteel bezig hun Cleanup Systeem
naar de plastic soep in de Grote
Oceaan te slepen waar het een
jaar lang plastic gaat verzamelen. Het systeem bestaan uit grote drijvende buizen waar een
scherm van geweven textiel aanhangt dat drie meter diep onder
het wateroppervlak hangt. Hier
wordt het plastic in opgevangen
waarna het door schepen opge-

haald wordt en aan land wordt
gerecycled. Boyan verwacht dat
hij binnen 5 jaar de helft van het
afval dat zich in deze drijvende
vuilnisbelt bevindt heeft opgeruimd, een enorme prestatie.
Van dit initiatief is een documentaire gemaakt die op deze avond
werd vertoond. Een ieder was onder de indruk hoe persoonlijke
gedrevenheid tot zoiets groots
als dit project heeft kunnen leiden.
Warm onthaald
Een muzikaal intermezzo van singer song writer NinaLynn die een
zelfgeschreven lied zong geënt
op dit thema werd warm onthaald. Opruimen is nodig maar
nog belangrijker is het om de
hoeveelheid plastic die wij dagelijks gebruiken te reduceren. En
hier werd de rest van de avond
over gediscussieerd. Hoe kunnen
wij zelf bijdragen aan het verminderen van plastic gebruik op
plaatselijk niveau. Een groot aantal praktische maatregelen passeerden hierbij de revue. In supermarkten worden hier en daar
al alternatieven voor plastic aangeboden hetgeen navolging verdient en sterk uitgebreid dient te
worden. Plastic bekertjes en roerstaafjes worden in veel bedrijven
gebruikt. Alleen al afschaffen en
gebruik maken van kopjes/mokken zal op jaarbasis al een enorme impact hebben. Gebruik een
tandenborstel van bamboe in
plaats van een van plastic en zo
werden nog een groot aantal mogelijkheden geopperd die allemaal op zich implementatie verdienen. Besloten werd dan ook
door een groep DUS leden om de
komende maanden aan bewustwording en aandragen van kleinschalige oplossingen te werken
waarbij ook MKB betrokken zal
worden. Communicatie hierover
zal te vinden zijn op de website
van DUS en sociale media.
Het was een nuttige avond besloten met concrete actiepunten.
Onder het genot van een lekker
biertje geschonken in een duurzaam glas werd de avond door de
voorzitter van DUS Onno Brautigam afgesloten.

Jeugdfonds-collectieve zorgverzekering

Netwerkbijeenkost
geslaagd
Nieuw in Uithoorn:
Jamsessie ‘Let’s Jam’
Uithoorn - Zondagmiddag 9 december start er in Uithoorn een
nieuw fenomeen; Let’s Jam Jamsessie.
Jamsessies zijn populair en sterk
in opkomst; samen muziek maken en vrienden ontmoeten met
dezelfde passie; live muziek! Jamsessies zijn niet niet alleen leuk
voor de muzikanten maar zeker
ook voor de bezoekers. Een fijne
middag met live muziek onder
het genot van een drankje en een
hapje, gratis entree.
Wat houdt een Jamsessie precies in? Een jamsessie is een min
of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel, meestal in het jazzgenre of
aanverwante popgenres als hardrock, blues en rock. Er is een sessieband; de basisband waar de
gastmuzikanten aan kunnen
schuiven of zelfs de leden van de
basisband kunnen vervangen. De
sessieband voor 9 december is
‘Party Shift’. Er is een sessieleider
om dit allemaal in goede banen
te leiden.
Ontmoetingsplek
Jamsessies
zijn

dé

ont-

moetinsplek voor beginnende en
gevorderde muzikanten. Er wordt
hen de kans geboden zichzel uit
te dagen. Improvisatie is waar het
tijdens de jamsessies om draait.
Rico en Conny van ‘Addicted to
Sound’, ook uit Uithoorn, verzorgen het geluid. Er zijn voldoende
mogelijkheden voor de verschillende muzikanten om gemakkelijk ‘in te prikken’.
De jamsessies vinden plaats in
Partycentrum Colijn in Uithoorn.
Axel en Heleen ontvangen u
graag in hun gezellige zaal en
bar. Op deze middag komen alle
elementen samen om u een fijne
zondagmiddag te bezorgen!
Let’s Jam start om 15.00 tot 19.00
uur, gratis entree, knabbels en
een soepje. Meer informatie:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Uithoorn - Als afsluiter van de
campagne om het Jeugdfonds
Sport en Cultuur meer onder de
aandacht te brengen heeft de gemeente een netwerkbijeenkomst
gehouden in de kantine van
sportvereniging Legmeervogels.
Voor de netwerkbijeenkomst waren onder meer scholen, jeugdhulpverleners,
sportverenigingen, culturele instellingen, klantmanagers van de gemeente en
welzijnsorganisaties zoals Vita,
Mee en Participe uitgenodigd.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig
geld toch lid kunnen worden van
een vereniging of iets aan cultuur
kunnen doen.
,,We werken nu anderhalf jaar samen met het Jeugdfonds en willen graag nog meer kinderen bereiken die ondersteuning nodig
hebben,” vertelt wethouder Ria
Zijlstra (Sociaal Domein).
Dat doet de gemeente samen
met de inzet van intermediairs
(professionele tussenpersonen),
zoals de sportcoach en de jongerenwerker van Videt, huisartsen,
jeugdhulpverleners, de voedselbank, maar ook klantmanagers
en schuldhulpverleners van de
gemeente, die kinderen en ouders zien of spreken. Zijlstra: ,,We
willen de handen ineenslaan en
samenwerken met intermediairs. Dit is namelijk een belangrijke manier om kinderen dit het
nodig hebben in beeld te krijgen.”
Intermediars
Om het Jeugdfonds ook bij intermediairs extra onder de aandacht

te brengen heeft de gemeente de
netwerkbijeenkomst georganiseerd. Intermediairs die betrokken zijn bij de opvoeding en het
opgroeien van kinderen kunnen
een aanvraag voor kinderen indienen bij het Jeugdfonds.
Het is wel van belang dat zij bekend zijn met de thuissituatie van
het kind.
Samen met de ouder of verzorgen kunnen zij de wensen van
het kind bespreken.
Na goedkeuring van de aanvraag
door het Jeugdfonds, wordt de
contributie of het lesgeld direct
aan de club of culturele instelling
overgemaakt.
Ouders hoeven dus geen geld
voor te schieten.
Tijdens de netwerkbijeenkomst
vertelde Sjaak van Beek, voorzitter van Legmeervogels, hoe belangrijk het Jeugdfonds is voor
een sportvereniging:
,,Zo wordt het echt voor alle kinderen mogelijk om mee te kunnen doen en vrienden te maken.”
Ook Elke op ’t Root van Vluchtelingenwerk vertelde over de samenwerking met het Jeugdfonds
vanuit haar rol als intermediair.
,,Voor kinderen van statushouders is zwemmen belangrijk, niet
alleen om zich te kunnen redden
in het water maar ook voor traumaverwerking.
In ons begeleidingsgroepen zitten bijvoorbeeld kinderen die een
zware overtocht met een boot
hebben meegemaakt, zwemmen
kan helpen om het trauma te verweken,” vertelt Op ’t Root.
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Jubileumweekend parochiekerk
De Kwakel goed bezocht

De Kwakel - Afgelopen weekend werd gevierd dat de Kwakelse
parochiekerk 50 jaar in gebruik is. De kerk met zijn bijzondere
bouw is al die jaren een blikvanger in het dorp en een belangrijke plek voor de Kwakelse gemeenschap. In het jubileumweekend
werden de deuren wijd open gezet voor iedereen.
Op de eerste dag van het jubileumweekend was het mogelijk
om zelf het grote kerkorgel en of
de piano te bespelen. Hier werd
door jong en oud gebruik van gemaakt. En ‘s middags was er veel
belangstelling voor de rondleiding en de daaraan gekoppelde tentoonstelling door de parochiekerk aan het Kwakelsepad in
De Kwakel. De aanwezigen werden rondgeleid door het kerkgebouw met boeiende verhalen over rituelen en gebruiken in
de Kwakelse kerk. Ook de doorlopende presentatie van Stichting De Kwakel Toen & Nu werd
goed bezocht. Kort na het vieren van het 40-jarig jubileum in
2008 was nieuw filmmateriaal opgedoken, dat nu werd getoond

Bridges en kinderkoor 4-YOU. Op
zondagmiddag stonden de deuren om 14.00 uur open voor het
parochieconcert, waarin niet alleen aan de eigen koren, maar
ook aan individuele koorleden,
en waarop was te zien hoe werk muzikanten van Tavenu, muziwerd gemaakt van de sloop van kanten uit ons dorp en van buide oude kerk (uit 1875) en het te- ten de gelegenheid werd gegegelijkertijd bouwen van de nieu- ven hun talenten op muzikaal gewe parochiekerk met bijgebou- bied ten gehore te brengen. Veel
wen (1968). Onderwijl stonden mensen hebben de moeite geer ook kinderactiviteiten op het nomen om deze middag naar de
programma, zij konden zich uit- kerk te komen om al het Kwakelgeleven in de creatieve workshop se muzikale talent te gaan aanen deden ze mee aan een speur- schouwen en beluisteren. Ook de
tocht in de kerk.
nieuwe burgemeester Pieter Heiliegers en zijn partner waren inEigen koren
gegaan op de uitnodiging om
Op zondagochtend vond de aanwezig te zijn. Hij werd speciaal
goed bezochte eucharistievie- welkom geheten en gefeliciteerd
ring plaats met voorgangers pas- met de voordracht voor de definitoor Marco, pater Theo Voorn en tieve benoeming als burgemeesdiaken Rob Mascini. De muzikale ter van de gemeente Uithoorn.
begeleiding werd verzorgd door
de drie eigen koren: gemengd Gevarieerd
koor St. Caecilia, zanggroep The Hij en de andere aanwezigen kon-

den gaan luisteren naar een zeer
gevarieerd programma met een
diversiteit aan optredens van solisten, koren en muziekgroepen.
Deelnemers waren: Masongo met
West-Afrikaanse percussie, solisten Louis Honkoop (piano) en Coby Roelofsen (fluit), zangeres Annemarie Stolwijk, zanggroep The
Bridges, pianiste Danielle Krijnen,
drummer Tim de Groot, gemengd
koor St. Caecilia, pianist/organist
Jorge Silva en het orkest van muziekvereniging Tavenu.
Om 17.00 uur liep het concert ten
einde en was er een dankwoord
voor iedereen die zich heeft ingespannen om er een mooi jubileumweekend van te maken. Na
het slotapplaus was er nog een
muzikale toegift, waarna er nog
gelegenheid was om gezellig na
te praten onder het genot van
een drankje en een hapje.
Foto’s Dirk Plasmeijer

14

28 november 2018
de Velde en Andre Lemmerzaal
wisten met veel passie en strijd
ruim aan het langste eind te trekken. Het duo Tim van Klink en Simon den Heeten eindigen op gepaste afstand (acht punten verschil) op het tweede plaats. KDOers cq. vader en zoon: Johan en
Jesse Stange hielden de Kwakelse eer hoog door de derde plaats
in de wacht te slepen.

Voetbalquiz bij KDO zorgt voor een
sfeervolle avond in de kantine!
De Kwakel - Na een uitgebreide promotiecampagne werd erop vrijdagavond 23 november jl.
de zesde editie van de voetbalquiz bij KDO georganiseerd. Onder enthousiaste leiding van de
quizmasters Theo en Hein Leliveld konden de deelnemende 39

koppels vanaf 20.30 uur hun geluk op in de Kwakelse kantine. In
acht rondes met tien vragen werd
er volop gestreden voor een topklassering in het klassement. De
voetbalvragen waren zeer divers
tijdens deze avond, variërend van
spelerspaspoorten, regiovragen,

historische opstellingen en een
speciale ronde, die geheel in het
teken stond van Johan Cruijff.
Uiteindelijk werd rond middernacht na een zenuwslopende finale de winnaar van de Kwakelse voetbalquiz bekendgemaakt.
Het Aalsmeerse koppel Joey van

Compliment
Een groot compliment gaat uit
naar alle mensen die zich voor deze avond hebben ingezet.
Het was een perfect georganiseerde voetbalquiz wat tot een
prachtige avond in de kantine
heeft geleid.
De organisatie heeft unaniem besloten dat volgend jaar de zevende editie wordt gehouden!
1. Andre en Joey 64
2. Tim en Simon 56
3. Johan en Jesse 55
4. Bart-Jan en Jean-Paul 54
5. Tom en Lennart 54
6. Ferry en Chris 53
7. Menno en Fabian 53
8. Jim en Patrick 51
9. Joeri en Roy 51
10. Erik en Sven 51

Vredig slot bij Sans Rancune
Regio - Deze eerste ronde van de
nieuwe parencompetitie brengt
alles wat deze wedstrijdvorm
zo spannend maakt. Van simpele strijd om de deelscore, tot weloverwogen keuze tussen spelen
van de manche in een hoge kleur
of toch liever 3 Sans, tot verbeten proberen te halen cq. voorkomen van die o zo belangrijke overslag. In de A-lijn zijn er twee slemspellen, waar overigens niemand
het slem durft uit te bieden. Tegen de verwachting in moeten
we daarvoor naar een spel in de Blijn. Men speelt daar onder meer 5
Klaveren +1 en 4 Harten Contract,
hetgeen precies dezelfde score
oplevert. Gerda en Jo bieden als
enige het klaverslem uit. Keurig. In
de A-lijn kunnen Jan en Marcel het
beste met de soms lastige spellen
overweg. Mede door enkele cadeautjes, vooral op de andere tafels, halen ze 67,92%. Tweede het
net gepromoveerde paar To en
Wim met 60,42%. Niets op af te
dingen. Dat belooft nog wat.

B-lijn
In de B-lijn soms grote verschillen. Het feit dat niemand kan degraderen geeft de mogelijkheid
ook eens wat riskantere dingen
uit te proberen.
Niets op tegen. Het grootste verschil roept toch enige vraagtekens op. Op hetzelfde spel speelt
men 3 Sans +3, en ook 2 SA -6.
Een verschil van tien slagen. Foutje? Weliswaar kan ik me een spel
voorstellen waarop dit mogelijk
is, maar die zijn wel zeldzaam.
Yolanda en Thea weten hier met
enkele goedgeplaatste doubletten indruk te maken, maar meer
dan een middenpositie levert het
niet op. Eerste Gerda en Jo met
63,50%, op de voet gevolgd door
Henny en Joop met 61,25%.
Wie het op dinsdagmiddag ook
eens wil proberen of de sfeer
wil proeven, kan het best eerst
even bellen met Lijnie Timmer,
(0297)561126. Ook als u geen
partner heeft is er soms iets mogelijk.

Finish nadert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog één avond te
gaan loopt de spanning tussen
euforie of berusting alweer behoorlijk op. In de A- lijn deden
Ruud Lesmeister & Ger Quelle en
Ben ten Brink & Jan Bronckhorst
goede zaken door met 63,10 en
62,20% respectievelijk eerste
en tweede te worden. Het verschil met de achtervolgers was
behoorlijk daar Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen derde werden met 56,67 en Cora de
Vroom & André van Herel vierde
met 56,25%. Stenny & Herman
Limburg vijzelden hun gemiddelde enigszins op door nu met
55,18% de top vijf van de achttien
paren af te sluiten. In de B- lijn deden Huub & Marianne Kamp het
zelfde door als eerste paar zich
met 58,39% uit de degradatie zone te wurmen. An van Schaick &
Ria Verkerk voerden met 53,87%
als tweede de concurrentie aan,
waarbij opvalt dat de marges in
deze lijn flinterdun zijn. Zo eindigden op drie Maria Baas & Klaas
Verrips met 52,80% en hielden de
Anton’s Berkelaar & van Senten en
To van der Meer & Elly Belderink
elkaar in evenwicht met 52,17%,
waarna nog een hele rits procen-

ten lage vijftigers en hoge veertigers volgden. Dat gaat nog spannend worden de laatste keer! In
de C-lijn smaakten An Greven &
Joyce Udema het genoegen van
de overwinning met 58,39%. En
dat ondanks een wat stribbelende computer van Joyce, gewoon
het hoofd koel houden dus, klasse! Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen werden fraai tweede
met 57,86%, die lopen zich kennelijk al warm voor grootse daden in de nabije bridgetoekomst.
Ria Kraan & Richard van den Berg
legden keurig beslag op plek drie
met 57,05% en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers werden vierde met 56,58%. Op vijf
eindigden met 55,63% Atie de
Jong & Cathy Troost en die hielden zo nog dertien paren achter
zich. Volgende keer dus de zinderende ontknoping en u kunt dat
ook eens ondergaan wanneer u
gaat bridgen 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, telefoon 06-83371540.

Uithoorn - Judoka Inno Loeber
wordt vanaf heden gesponsord
door keurslager Gert Stronkhorst
uit Uithoorn. Gert, die in het verleden zelf judode bij de inmiddels 75 jarige Karel Gietelink, is
verheugd om de talentvolle judoka uit Nes aan de Amstel te mogen sponsoren.
Hij weet als geen ander hoe
zwaar een judowedstrijd is en
hoe sterk je daarvoor moet zijn.
Om te herstellen van de inten-

Bridgeclub ABC

sieve judo trainingen, eet Inno
graag een mooi stukje vlees van
de keurslager. “Vlees bevat eiwitten, en die heb ik nodig voor mijn
spieren!” zegt Inno, terwijl hij op
bezoek is in de winkel van Gert.
Inmiddels pronkt er een mooi logo van de keurslager op de judo
pakken van Inno en zijn de eerste twee gouden medailles behaald bij de prestigieuze Adlercup in Frankfurt. Het begin van
een mooie samenwerking.

Regio - Donderdag 22 november
was de vierde ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC. Er is
een nieuw gevormd paar bij de
club, een paar apart. Zij beginnen steeds heel rustig en kalm
de spellen te spelen, met het gevolg geen fantastische resultaten.
Maar dan ineens slaat de vlam in
de pan, dan gaan zij er echt voor,
met alleen maar prachtige resultaten. Er werd op negen tafels gebridged, helaas een stilzit ronde in de B-lijn. In de A-lijn was de
eerste plaats voor Madelon en
Arnold met 58,85%, op de schouders van dit fragiele en slanke
stel rust de taak om de achtervolging in te zetten op Henk en
Greet. De tweede plaats is voor
Ciny en Herman met 56,77%, dit
paar speelt degelijk en weldoordacht bridge. De derde plaats is
voor het paar Greet en Henk met
55,73%, dit paar heeft een abonnement op podium plaatsen en
loopt steeds verder uit. In de Blijn was de eerste plaats voor Corry en Netty met 66,25%, dit paar
speelt al lange tijd samen en be-

ginnen elkaar steeds beter te begrijpen. De tweede plaats is voor
het paar Ria en Joop met 61,88%,
dit paar loopt altijd met veel
bravoure door de bridgezaal,
maar blijkbaar terecht. De derde plaats is voor het paar Aja en
John met 55,00%, de aanmoediging van vorige week heeft blijkbaar geholpen, geen dank. In de
A-lijn zijn het Greet en Henk eerste met 57,74%, Addie en Jeannet (met net) zijn tweede met
52,99% en derde Corry en Greet
met 52,58%.
In de B-lijn zijn Ria en Joop eerste met 55,50%, dus terecht die
bravoure, Aja en John zijn tweede met 53,65% en derde Corry
en Netty met 53,18%. Hier liggen
de uitslagen nog dicht bij elkaar,
er is nog van alles mogelijk. Volgende week de vijfde en voorlaatste ronde van de tweede cyclus van deze competitieronde.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel. Wij
spelen elke donderdag van 9.00
tot 12.30 uur, dus u heeft de hele
middag nog om zelf in te vullen.

& Cora de Vor met 58,13%. De vierde plaats werd bezet door Eugedere spellen in deze derde zitting nie Rasquin & Riet Willemse met
van de tweede ronde van de pa- 54,38% en gelegenheidspaar Marja
rencompetitie. De hoogste sco- Slinger & Henny Janssen maakten
re viel in de B-lijn bij Inge Dyr- met 53,75% de top-vijf vol. In de Abye & Thea Stahl 64,38%. Op twee lijn zorgden Guus Pielage & Renke
Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch Visser voor de hoogste score met
met 58,33% met een minimaal ver- 63,19%. Op twee ook een 60-plusschil gevolgd door Tina Wagenaar ser voor An van Schaick & Ria Ver-

kerk met 62,85%. De derde plaats
was voor Cobie Bruine de Bruin &
Ada Maarsseveen 59,38%, op vier
Janny Streng & Sonja Reeders met
55,21% en op vijf Marianne Jonkers
& Anneke de Weerdt met 52,43%.
Nog drie zittingen te gaan in deze
ronde, dus voor hen bij wie het deze keer wat minder lukte, er is alle
gelegenheid voor revanche!

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 20 november, buiten hoorde je de wind
waaien door de bomen. Binnen in
de prettige speelzaal van Sporthal
De Scheg was er echter geen sprake van wild geraas. Wel van opperste concentratie (nou ja…) bij
het uitspelen van weer 24 bijzon-

Keurslager Gert Stronkhorst
sponsort judoka Inno Loeber

Brandje in woning
Uithoorn - Op dinsdag 20 november om tien voor half twee
in de nacht zijn de politie en de
brandweer gealarmeerd voor
een woningbrand aan de Zijdelweg. Het vuur bleek te zijn ont-

staan in de meterkast. De brandweer had het brandje snel onder
controle. De woning wordt op
het moment verbouwd, er waren
tijdens de brand geen bewoners
aanwezig.

Drugsdealer opgepakt
Uithoorn - Op dinsdag 20 november heeft de politie een
46-jarige man aangehouden in
een flatwoning in Melde wegens
handel in drugs. Eind 2017 was
een anonieme melding binnen
gekomen dat vanuit de woning
gedeald zou worden. De politie
is regelmatig gaan observeren
en mensen die uit het huis kwamen zijn aangesproken. Een van
hen bekende cocaïne gekocht te
hebben.

Daarop zijn agenten naar binnen gegaan en hebben de bewoner gearresteerd. In de flat is
voor enige duizenden euro’s aan
handelsgeld aangetroffen, evenals versnijdingsmiddelen, cocaïne, speed, ghb en een paar honderd pillen. De politie heeft alle middelen en apparatuur in beslag genomen. Bij de gemeente is melding gedaan en de burgemeester overweegt de woning
voor enkele maanden te sluiten.

Moeilijke periode voor
Legmeervogels
Uithoorn - Tegen titelkandidaat
JOS/Watergraafsmeer is Legmeervogels er niet in geslaagd
om een of drie punten mee terug
te nemen naar Uithoorn. Bij de
rust kijkt Legmeervogels tegen
een 3-1 achterstand aan. Komt in
de tweede helft nog even dichtbij 3-2 maar verder laat JOS/Watergraafsmeer het niet komen.
Door dit verlies is Legmeervogels
afgezakt naar de een na laatste
plaats in de 1ste klasse. Zeeburgia de rode lantaarn drager staat
met 5 punten op de 14e plaats.
Legmeervogels hebben slechts
2 punten meer en staat daarmee
op een 13e plaats
Ook in dit duel heeft Legmeervogels kansen gecreëerd maar ook
deze keer lukte het niet om de
kansen te benutten. Na 60 seconden raakt Puck Postma van Legmeervogels de binnenkant van
de paal maar dan springt de bal
weer terug in het veld. Aan de andere kant moet de doelman van
Legmeervogels Cle de Vos Mooij
handelend optreden om een
vroege treffer van Reggie Schaap
van Zeeburgia te voorkomen. In
de 16e minuut komen de gastheren dan toch op een 1-0 voorsprong een kopbal van Malcolm

Esajas is te veel voor de doelman
van Legmeervogels, Cle de Vos
Mooij. Legmeervogels niet uit
het veld geslagen door deze treffer en probeert de bakens te verzetten wat zo nu en dan ook aardig lukt.
Gelijkmaker
In de 25ste minuut valt dan de
gelijkmaker. Een voorzet van
Puck Postma komt uiteindelijk
voor de voeten van Martijn Tjon–
A-Njoek en hij weet de doelman
van Zeeburgia Colby Harmon te
passeren. Deze gelijkmaker betekent gelijk zijn eerste treffer in het
shirt van Legmeervogels. Lang
heeft Legmeervogels mogen genieten van de 1-1. Het is Reggie
Schaap die aan een slalom begint
die door 3,4 spelers van Legmeervogels niet kan worden gestopt.
Van dichtbij passeert hij uiteindelijk Cle de Vos Mooij en heeft
JOS/watergraafsmeer weer de leiding in dit duel. Nog voor de rust
wordt het nog 3-1.Uit een vrije
trap genomen door Richmond
Bossman weet de mee opgekomen Frank Abbring Cle de Vos
Mooij voor de derde keer te passeren. De 3-1 voorsprong voor de
gastheren is tevens de ruststand.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 22 november werd er weer door 47 enthousiaste liefhebbers deelgenomen aan de klaverjasavond in
de Schutse. Winnaar werd deze
avond met grote overmacht Gijs
Brozius met een totaal van 7530
punten. Op zeer ruime afstand
volgde de nummers twee en drie
te weten Marian van Gestel en
Fred Witsel met respectievelijk
6993 en 6951 punten. De poedelprijs ging deze keer naar Isabelle
v.d. Giezen. Haar totaalscore was
zo pijnlijk laag dat de organisatie
besloot van de vermelding hiervan ditmaal af te zien. De aan dit
resultaat verbonden troostprijs,
bestaande uit een fles overheer-

lijke wijn, zal haar de eerstvolgende kaartavond worden uitgereikt.
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden gewonnen door Corrie Smit,
Herman de Jong, Bettie Verhaegh
en Gerrie Ruimschoot terwijl de
cadeaubonnen in deze categorie,
eveneens te besteden bij DUO
plant, in het bezit kwamen van
Douwe Douwstra, Johan Zeldenthuis, Anneke Lebesque en Corrie
van Bemmelen. Flessen wijn gingen deze avond als marsenprijs
naar Willem Hogervorst, Mia Kenter, Corrie Smit, To v.d. Meer en
Louis Franken. Alle winnaars van
harte proficiat.

Maandelijkse klaverjasavond bij Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande vrijdag,
30 november is de laatste vrijdag
van de maand november 2018.
Inmiddels is het in Uithoorn en
naaste omgeving wel bekend dat
de laatste vrijdag van de maand
de klaverjasavond is bij Legmeervogels. 30 november, Sinterklaas
nog in het land. Zou de Goed Heiligman met zijn Pieten ook een
bezoek brengen aan de klaverjassers van Legmeervogels? Als u
wilt weten het dit gezelschap ook
daadwerkelijk een bezoek komt
brengen aan de klaverjassers dan
moet u natuurlijk een bezoek
brengen aan Legmeervogels. Om
mee te klaverjassen hoeft u echt
geen lid te zijn van de vereniging.

Als u gewoon gezellig wilt komen klaverjassen dan is deze
avond, 30 november een uitgelezen avond. Het klaverjassen, begint om 20.00 uur. Er worden 4
rondes gespeeld van 16 spelletje.
Geen tombola en na afloop gelijk
de prijsuitreiking van deze klaverjasavond. Het is geen competitie gebeuren. Elke avond staat op
zichzelf. De klaverjasavond vindt
plaats in de warme kantine van
Legmeervogels. Randhoornweg
100 te Uithoorn. En….. u mag
met uw vervoermiddel doorrijden tot aan het clubhuis. Let wel
even op dat u niet tegen Americo
bots als de misschien wel onderweg is naar het clubhuis.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Initiatieven verdienen
meer tijd en aandacht
Samen met Kwadraad, Rolstoeltennis en Team Sportservice De Ronde Venen en enkele individuele inwoners hebben we het idee opgevat dat
er een dag moet gaan komen
zonder beperkingen in De
Ronde Venen. Een gezellige samenleving feestdag waar allerlei leuke activiteiten georganiseerd gaan worden. Hierbij is
het streven dat er geen enkele beperking mag zijn voor inwoners om aan dit feestje mee
te kunnen doen. Lichamelijke,
geestelijke, taal en/of financiële beperkingen mogen op deze dag dus geen reden zijn om
thuis te moeten blijven. Een
dag waar we ons bewust moeten worden dat we moeten
streven naar een inclusieve samenleving.
Op 20 november mochten wij
tijdens de Pitchavond van de
Ideeën Werkplaats een Pitch
houden over deze dag die er
wat ons betreft in De Ronde
Venen moet gaan komen. De
Pitchavond had slechts één
spelregel: het idee moet een
idee zijn vóór en dóór inwoners. Er waren zes verschillende pitchers allemaal met creatieve- en inspirerende ideeen op het gebied van welzijn,
zorg, jeugd, gezondheid, wonen en samenleven Tijdens de
Pitchavond kregen de deelnemers een paar minuten de tijd
om hun idee te presenteren.
Vervolgens volgde een korte interactie met de jury. Elke idee kreeg in totaal tien minuten. Een mooi moment dus
om aandacht te vragen voor de
“Dag zonder beperkingen”. Die
mogelijkheid hebben we dan
ook niet voorbij laten gaan.
Het ging ons niet om de prijs
maar vooral om ons idee te
presenteren aan een groter publiek. Hoewel er best wel wat
mensen waren was het toch
vooral een gezellig onderonsje met allemaal enthousiaste
Ronde Veners, die al heel veel
doen voor de lokale samenleving. Bovendien was de tijd
natuurlijk ook een beperking
en hadden we nog veel meer
willen vertellen over ons idee.
Het was absoluut een geslaag-

de avond maar toch vinden we
dat alle zes de ideeën die gepresenteerd zijn veel meer tijd
en aandacht verdienen. Ook in
deze Column zijn er veel meer
woorden nodig dan er in deze
column beschikbaar zijn om op
gepaste wijze deze mooie initiatieven en ideeën naar waarde te beschrijven. Wat ons betreft is dat wel gelijk een aandachtspunt waar wij als InwonersCollectief DRV iets aan willen gaan doen in de toekomst.
We vinden dat er namelijk heel
veel mooie inwonersinitiatieven in De Ronde Venen zijn die
veel meer aandacht verdienen
en onder de aandacht van de
Inwoners moeten worden gebracht. Daarvoor gaan wij in
het voorjaar van 2019 het platform IVI (Inwoners Voor Inwoners) presenteren en uitrollen.
Een platform waar wij al die
mooie initiatieven een podium gaan geven zodat ze zichtbaar worden voor alle inwoners. Maar ook is IVI er om initiatieven met elkaar te verbinden. Als er een gemene deler is
kan men eventueel samen optrekken om elkaar te versterken. Op de Pitchavond hebben
wij al contacten gelegd met
een aantal initiatiefnemers en
gaan we in gesprek om samen
de ideeën een stap verder te
gaan brengen met vereende
krachten. Samenkracht noemen we dat. U bent nu vast wel
nieuwsgierig geworden wat de
verschillende mooie initiatieven op de pitchavond waren
en wie de Juryprijs heeft gewonnen. Helaas is onze IVI nog
niet actief en moeten we deze
column afronden. Laten we hopen dat er hierover in de lokale media de verdiende berichtgeving komt. Mocht dit niet zo
zijn of heeft u het gemist dan
kunt u ons altijd een e-mail sturen en zullen wij u graag vertellen wat voor moois wij allemaal hebben zien voorbij komen op de Pitchavond. Dat is
immers onze bedoeling. Meer
weten over het InwonersCollectief DRV of over de mooie
inwonersinitiatieven stuur een
email naar: drv@inwonerscollectief.nl

Toneelvereniging WIK
speelde ‘Blijf van mijn wijf!’
De Ronde Venen - Op zaterdag
17 en 24 november jl. speelden
de leden van toneelvereniging
WIK het stuk ‘Blijf van mijn wijf!’
in zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis. De cast heeft ook deze keer
weer een kluchtig blijspel geschreven door Anne Terwisscha n
op de planken gebracht met Nico
van Leeuwen als regisseur.
Eva (Yvonne Valentijn) runt een
Blijf van mijn lijf huis en dreigt
haar medewerkers Anja (Hennie
Breewel) en Loes (Wilma Kraan)
te ontslaan omdat er geen vrouwen zijn om op te vangen. Anja
bedenkt een oplossing: ze doet
alsof haar zus Irene (Anita Breij) slachtoffer is van haar verloofde Harry (Joop Kentrop). Dit idee

valt niet in goede aarde bij Harry,
al is het maar omdat hij Irene dan
een tijdje kwijt is. Of kan hij een
manier bedenken om haar daar
op te zoeken met hulp van Nico
de conciërge (Vincent Versteeg)?
Ondertussen heeft Eva haar handen vol aan haar dochter Wendy
(Monique Kraan) die niet zo afkerig tegenover het andere geslacht staat als haar moeder.
Jaap (Edwin Valentijn), de nieuwe
buurman die eens komt kennismaken, krijgt de ene verrassing
na de andere te verwerken.
De souffleur was Herman Kraan
en de grime was in handen van
Esther Post en Joyce Haak.
Ons volgende toneelstuk wordt
gespeeld op 23 en 30 maart 2019.

Marktkoopvrouw
ek
van de we

Joop en Kuun 60 jaar
getrouwd
Wilnis - Op 20 november 1958
trouwden Joop de Haan en Kuun
van Leeuwen in Vinkeveen. Burgemeester Maarten Divendal
ging het paar dinsdagmiddag,
precies 60 jaar later, persoonlijk
gelukwensen met dit diamanten
huwelijksjubileum in hun woning
aan de Zorggras in Wilnis.
De 84-jarige Joop is geboren in
Vinkeveen. Hij komt uit een gezin met 10 kinderen. Kuun werd
ruim 83 jaar geleden geboren in
Wilnis, tegenover de Korenmolen. Ze groeide op in een gezin
met 4 kinderen. Joop en Kuun’s
eerste ontmoeting was in 1953
bij de muziektent in Vinkeveen.
Kuun was kleuterjuf bij de Eendracht en Joop werkte bij zijn vader in de slagerij. Na hun huwelijk
in 1958 konden ze een huisje huren achter bij melkboer De Haan
voor 4 gulden per week. Een jaar
later zijn ze verhuisd naar de Herenweg in Vinkeveen waar Joop
inmiddels samen met zijn vader

de slagerij runde. Kuun, die inmiddels ‘in dienst’ was bij dokter Bijleveld, is toen ook werkzaam geworden in de slagerij. Op
de Herenweg werden 3 kinderen
geboren. Ze kregen 4 kleinkinderen en inmiddels zijn er 4 achterkleinkinderen. In 1999 hebben
Joop en Kuun de slagerij verkocht
en sindsdien genieten ze in Wilnis
van hun pensioen.
Joop en Kuun zijn nog in goede gezondheid. Zo gaan ze nog
graag naar Texel, varen ze in de
zomer mee naar het eiland in Vinkeveen en gaat Joop nog regelmatig vissen. Verder puzzelen en
kaarten ze graag en genieten ze
volop van hun (achter)kleinkinderen. Het bezoek van de burgemeester werd erg gewaardeerd,
ook de felicitaties van de Koning
en Koningin werden zeer op prijs
gesteld. Samen met familie en
vrienden hebben ze afgelopen
zaterdag dit mooie diamanten jubileum gevierd.

Cursusproject de Ronde Venen
De Ronde Venen - Vadertje Vorst,
de Russische Kerst.
De goede St. Nicolaas stond model voor de Slavische “kerstman”,
maar ook voor de minder vriendelijke tovenaar Morozko die een
mens kon bevriezen.
Sovjetdictator Stalin moest niets
hebben van het kerstfeest, dat hij
zag als een middel om bij de kinderen religieuze gevoelens op te
wekken. Kerstboom en kerstman
gingen in de ban tot 1935.
Sindsdien heet de kerstboom
heel neutraal NieuwjaarsboomJolka en vadertje Vorst kreeg gezelschap van het sneeuwmeisje.
Tijdens de lezing wordt ingegaan op de achtergrond van deze typische Russische gebruiken
en vergeleken met onze Nederlandse tradities, zoals St. Nicolaas.
Vrijdag, 30 november van 20.0022.00 uur.
O.l.v: Rene Moorman. Plaats: De
Boei, Kerklaan 32,Vinkeveen. Cursuskosten: €7,-.

Kerststuk, Een workshop geven in
de kerstperiode is een plezierige
opdracht. De dagen zijn kort en
de avonden lang. We kijken vooruit naar de kerstdagen en proberen het om ons heen zo gezellig mogelijk te maken. Buiten
is er niet zoveel groen te beleven, maar binnen kun je met een
mooi bloemstuk een groen rustpunt creëren. Met een paar goed
gekozen natuurlijke materialen,
aangevuld met soms een paar
bloemen, kan je een mooie basis maken. Deze basis is dan ook
later met andere bloemen nogmaals te gebruiken. Maandag 10
december van 14.00-16.00 uur.
O.l.v: Hilde van Ankeren. Plaats:
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Cursuskosten: € 7,00, Materiaalkosten: €17,-. Meenemen: Schaal
of pot. Scherp aardappelmesje
en/of snoeischaar.
Geïnteresseerd, voor inschrijvingen zie onze website www.cursusproject.nl/rondevenen.

LEZERSPOST
Verkoop De Kom (1)

Met interesse en zorg volg ik de
plannen voor de verkoop van
De Kom, en ongetwijfeld vele inwoners met mij. Afgelopen
week sprak ik bij toeval een bewoonster van een van de appartementen tegenover Gerardus Majella (eveneens Zonnehuis groep). Zij vertelde mij dat
de bewoners, die voorheen ook
zorg konden krijgen door Gerardus Majella, hiervan niet langer gebruik kunnen maken. De
rechtstreekse telefoontoestellen moesten worden ingeleverd

en een noodoproep is niet langer mogelijk. Ondertussen zijn
er diverse appartementen verhuurd aan mensen, anders dan
de oorspronkelijke bewoners
(senioren). Nu wonen er gezinnen (van allochtone afkomst) en
alleenstaanden. Dit is m.i. precies het scenario waar ook in De
Kom voor wordt gevreesd. Volgens mij is dit proces on alle stilte on gang gezet, of ik moet iets
gemist hebben...
Hetty Kompier

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.

Nikki Baljet

Noten en zuidvruchten
De laatste keer dat er een marktkoopman of koopvrouw van de
Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje wordt gezet.
Tot de vele toppers die de
Weekmarkt telt behoort ongetwijfeld ook ‘Notenkraam Baljet’. U treft de verkoopwagen
aan in de Dorpsstraat achter
het gemeentehuis. Wie liefhebber is van noten en allerlei
soorten zuidvruchten, vers,
gedroogd en/of in gekonfijte
vorm zoals abrikozen, vijgen,
dadels, cranberries, maar ook
rozijnen, pruimen en kersen,
kan hier zijn hart ophalen. De
noten, sec of gemixt, worden
in de wagen vers gebrand. Het
aanbod wat gepresenteerd
wordt is breed en zeer gevarieerd. Om je vingers bij af te
likken en noten smikkelen is
doorgaans bovendien een
gezonde activiteit mits ongebrand en ongezouten. Maar
die heeft Baljet ook plus nog
eens een assortiment aan chocoladeproducten waaronder
pindarotsjes. Het assortiment
heeft een dusdanige aantrekkingskracht dat het donderdags altijd druk met klanten is
bij Baljet. Drijvende kracht achter de notenkraam is Nikki Baljet die dit ondernemerschap als
‘marktkoopvrouw’ zo’n 12 jaar
geleden van haar ouders heeft
overgenomen, maar eigenlijk

van kinds af aan heeft meegewerkt. In dat licht gezien staat
de rijdende notenkraam vanaf
het begin al op de Weekmarkt.
Oorspronkelijk dateert Baljet
met dit arrangement aan producten overigens van 1923 in
Amsterdam.
“Elke dag komen we met een
vers aanbod naar de markt.
Daar branden we verschillende
soorten noten in de wagen.
Dagvers dus. Niet allemaal,
want we hebben ook klanten
die ongebrande noten willen.
Al met al hebben we er een
hoop werk aan, maar dat hebben we graag voor onze klanten over. Die willen kwaliteit
en dat leveren wij,” laat Nikki
weten die zegt op andere dagen dan de Weekmarkt ook
te staan op de markten in Beverwijk, Voorhout en Hoorn
en een keer in de maand zelfs
in Antwerpen. Ook daar is de
notenkraam van Baljet naar
zeggen een erg gewild object.
Kortom, mocht u ook tot de
grote schare liefhebbers behoren van datgene wat Baljet te
bieden heeft, dan weet u waar
u op de Weekmarkt moet zijn.
Helemaal straks met het oog
op de feestdagen in december!

Leerlingen Driehuisschool gaan ‘buurten
aan de overkant’
Mijdrecht - Regelmatig gaan er
groepen van de Sterrenschool
Driehuis even ‘buurten aan de
overkant’ bij de bewoners van
Gerardus Majella.
Een leuk leerzaam uitje voor de
kinderen en een welkome afwisseling voor de bewoners! Vorige
week was het de beurt voor de
kleuters en ging groep 1-2 even
‘naar de overkant’ om samen
met de bewoners Sinterklaasplaatjesbingo te spelen. In klei-

ne groepjes schoven ze bij de ouderen aan tafel om hen te kunnen
helpen.
De kinderen waren zo behulpzaam voor de ouderen dat ze
soms de plaatjes voor hen al aanstreepten voor die persoon het
zelf had gezien. Toevallig was een
van de bewoners jarig en hebben de kinderen nog een aantal
verjaardagliedjes voor haar gezongen. Een gezellige geslaagde
ochtend voor beide partijen!
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Argon in slotfase naar
winst in Utrecht

Mijdrecht - Op bezoek in Utrecht
bij DOS Holland Stichtse Boys
Combinatie ging Argon de rust in
met een 2-0 achterstand en daar
kwam het eigenlijk nog goed
mee weg. Echter in de tweede
helft viel al snel de aansluitingstreffer en met nog ruim een kwartier te spelen zelfs de 2-2. Twee
minuten voor tijd viel de 2-3 en
in blessuretijd zelfs de 2-4, echter
die treffer werd op advies van de
assistent afgekeurd vanwege buitenspel. Door deze overwinning
is Argon even alleen aanvoerder
van de ranglijst.

Weinig in te brengen
Argon had de eerste helft niet
veel in te brengen tegen de snelle
en behendige vleugelaanvallers
en ook fysiek waren de Utrechters de bovenliggende partij. Het
begon al in de eerste minuut met
een vrije trap van Rodney Sneijder die maar net weggekopt
kon worden. Er volgde een rommelige fase waarin Argon toch
meer balbezit had maar scoringskansen leverde dat niet echt op.
Lorenzo Zorn zijn actie eindigde
over de achterlijn en een uithaal
van Jasper Werkhoven ketste af
op de rug van een verdediger. Na
een kwartier nam DHSC het initiatief over en een snelle counter leverde gelijk het eerste doelpunt
op. Evert Brouwers zette vanaf
links voor en Mitch van der Vlist
scoorde 1-0.
Kopkans
Daarna zagen een vrije kopkans
voor Sercan Kurdal maar hij kopte recht in de handen van de Argondoelman Romero Antonioli.
In dezelfde minuut een vrije trap
van Sneijder die via de hand van
Antonioli en kruising naast ging.
Bij de volgende aanval kwam Argon met de schrik vrij toen Van
der Vlist weer dichtbij een doelpunt was. Ook Genaro Snijders
was aardig voor Argon, van dichtbij schoot hij voorlangs. Maar
Mitch van der Vlist sloeg na ruim
een half uur spelen toch weer
toe, eerst werd een inzet van de
thuisploeg gekeerd maar in de

Bekercompetitie biljarten

rebound sloeg de bal toch tegen
het net 2-0. Na 35 minuten viel
het eerste schot op het doel van
DHSC te noteren, keeper Niels
Willemse maakte er een hoekschop van. Daarna zagen we Tim
Steij een afzwaaier produceren
en ook kreeg Argon nog een vrije
trap waar helemaal niets uit voort
kwam. Bijna scoorde DHSC nog
op slag van rust maar de kopbal
van Van der Vlist werd een prooi
voor Antonioli.
Ommekeer
In het vervolg kwam dan toch de
ommekeer voor Argon, vijf minuten na de hervatting scoorde Argon de aansluitingstreffer, Bas
Boelhouwer verraste met een
snelle actie over rechts vriend en
vijand, trok de bal scherp voor,
Ilias Latif had er op gerekend
en scoorde de 2-1. Daarna was
de thuisploeg weer gevaarlijk
via Snijders met een hard schot
maar Antonioli bracht redding en
ook Sam Sabee kreeg een pracht
kans maar schoot naast. Daarna
kwam Argon echt met de schrik
vrij toen Antonioli na een ingreep de bal kwijt was en de los
bal in het doelgebied lag maar
de aanvallers van DHSC profiteerde niet van dit buitenkansje.
Met nog twintig minuten te gaan
kwam Argon onverwacht op gelijke hoogte, Dylan Bergkamp (ingevallen voor Tim Steij) kreeg op
rand strafschopgebied opeens
de bal en scoorde met een volley de 2-2. Daarna gingen beide
teams op zoek naar de winst, DHSC stuurde ook de doelman mee
naar voren bij hoekschoppen,
Snijders inzet werd door Antonioli gestopt en de daaropvolgende hoekschoppen waren vangballen voor de Argon sluitpost.
Met nog twee minuten te gaan
een uitval van Argon waarbij Rachad Madi vanuit stand de bal in
de kruising knalde 2-3. In blessuretijd scoorde Romario Aroma
nog wel de 2-4 maar die treffer
werd op advies van de assistent
afgekeurd vanwege buitenspel.
Zaterdag komt Zwaluwen ’30 uit
Hoorn naar Mijdrecht.

Lorenzo Zorn (wit shirt) soleert richting doel DHSC.
Foto Hans van Gelderen

HV Mijdrecht Heren A
zijn “Winterkampioen”
Mijdrecht - Geen unicum, maar
wel weer jaren geleden dat ze
kampioen zijn geweest. Zij spelen
van sep-nov een competitie met
6 teams. Na de winterstop volgt
een herindeling op basis van de
resultaten van de teams. In maart
starten ze in een hogere klasse.
Voor de wedstrijd van zondag jl.
waren de heren al niet meer in
te halen door de tegenstanders,
maar dat maakte het niet makkelijker want de gehele voorhoede was er niet bij. Met 2 invallers
(Richard Buss en Frank Hendriks)
konden ze toch met 13 man spelen. Ze speelden in Heemstede
tegen Alliance.
De Mijdrechters waren veel beter,

Judoschool Blaauw
Topjudo toernooi Almere
Wilnis – Op zondag 25 november hebben zeven judoka’s van
Judoschool Blaauw meegedaan
aan het sterk bezette Topjudo
toernooi in Almere.
In de ochtend moest Jens Lek judoën en hij deed het net zoals vorige week weer heel goed. Hij zat
in een poule van 4 en moest dus
3 wedstrijden judoën. De eerste
verloor Jens van de latere kampioen. Zijn 2e en 3e wedstrijd wist
Jens te winnen door een mooie
overnamen te plaatsen met Tani-Otoshi. Door dit resultaat werd
Jens 2e.
Later op de dag moesten Sem
Hoogendoorn en Pedro Gebbink
hun wedstrijden maken en zij
werden in dezelfde poule ingedeeld. Sem wist zijn 1e wedstrijd
te winnen en zijn 2e wedstrijd
verloor hij helaas. Pedro verloor
allebei zijn eerste twee wedstrijden. De 3e wedstrijd moesten ze
tegen elkaar draaien en wist Pedro van Sem te winnen. Door dit
resultaat eindigden Sem en Pedro samen met een andere deelnemer gelijk in de poule. Hierdoor moesten er extra wedstrijden gemaakt worden. Sem wist

Tiende Stoelhonkbaltoernooi
De Ronde Venen - Op 23 november was alweer het tiende Kees
van Ankerentoernooi van Spel
en Sport in de Argon kantine. Het
weerzien van de zes stoelhonkteams bracht meteen een gezellige stemming. Voordat de strijd

begon was er een lunch en natuurlijk de traditionele groepsfoto’s. Daarna was er een warmingup op muziek wat de stemming
nog meer verhoogde!
Wethouder van Sportzaken drs.
Rein Kroon gaf het startsein voor

maar door de vele personeelswisselingen moest iedereen toch
even wennen. De 2e helft was
een stuk beter en konden wz een
overwinning van 3-2 bijschrijven
op onze palmares.
Het team bestaat uit : Bart Peereboom, Christiaan van Neck, Marcel Buyink, Toon van Diemen,
Marc Borking, Mick Fernhout, René Savelbergh, Roald Buurmeijer,
David de Graaf, Albert Huijssoon,
Niek Pieters, Gilbert Winkel, Adri
Lambregts, Niels Broszat, Wouter Pinckaers, Jan Vesseur. Dennis
de Pijper, Hans Mulder en Martijn Janssen hebben in het eerste
deel van het seizoen niet kunnen
spelen.

de wedstrijden door zelf de eerste worpen te doen, en te ervaren
dat dat zo eenvoudig nog niet is.
In dit toernooi werd er op twee
velden gespeeld. Het eerste gedeelte van de wedstrijd bestond
uit drie ronden.

zijn 2 extra wedstrijden te winnen en Pedro verloor helaas zijn
extra wedstrijden. Hierdoor werd
Sem net als Jens 2e in zijn poule.
Ondanks dat Amber de Groot,
Floris de Kruijf, Joey de Hondt
en Roan van der Burch goed hun
best hebben gedaan zijn zij helaas niet in de prijzen gevallen.
Meer Informatie over judo bij Judoschool Blaauw is te vinden op
www.judoschoolblaauw.nl.

Flink gestreden
Er werd flink gestreden om zoveel mogelijk punten te scoren.
Daarna speelden de nummers 5
en 6, en 3 en 4 tegen elkaar. Tot
slot streden de nummers 1 en 2
om de eerste plaats en de wisselbeker, terwijl alle andere deelnemers een enthousiast publiek
vormden. Deze spannende finale tussen de Bikkels en de Schotermuggen werd gewonnen door
de Schotermuggen. De oprichter
van dit toernooi, Kees van Ankeren, reikte de prijzen uit. Het was
een ware happening waar zelfs
een polonaise niet ontbrak!
Ook dit tiende toernooi was weer
zeer geslaagd, een fijne, sportieve middag met veel gezelligheid
dankzij de vele vrijwilligers, de
gastvrijheid van Argon en vooral
ook door de enthousiaste deelnemers, die alweer uitzien naar het
volgende toernooi.
Wilt u eens kennismaken met
stoelhonkbal bij Spel en Sport,
kom dan eens kijken op maandag
van 14 tot 15 uur in De Schakel in
Wilnis, of op vrijdag van 14.30 tot
15.30 uur in Zuiderhof in Vinkeveen. U bent van harte welkom!

De Ronde Venen - Eerste divisie
teams heersen in de bekercompetitie van de De Ronde Venen
biljartfederatie spelen teams uit
de eerste divisie tegen teams uit
de tweede divisie. Meestal presteren de eerste divisie teams. In
deze vierde bekerronde waren
er toch drie tweede divisie teams
die hun wedstrijd winnend wisten af te sluiten.
De rangschikking geeft echter
overduidelijk aan dat de eerste
divisie teams (over)heersen, aangezien de teams uit de 1e divisie de eerste negen plekken innemen en alle 2e divisie teams
op plek 10 t/m 18 terug te vinden
zijn. Zodra alle negen bekerrondes gespeeld zijn komt de hoogst
geklasseerde eerste divisie team
in de finale te staan tegenover
de hoogst geklasseerde tweede
divisie team. Thans zijn dat Lutis
Ventilatietechniek/Springbok en
CenS.
Verrassende overwinningen
Wat waren de verrassingen in deze speelronde? Ontegenzeggelijk
de overwinning van CenS tegen
De Merel/Heerenlux 1. Walter van
Kouwen haalde voor De Merel/
Heerenlux nog de volle 12 punten
binnen, Kees Griffioen, Bert Fokker en John Vrielink moesten het
hoofd buigen tegen respectievelijk Desmond Driehuis, Sander Pater en John Oldersma. Vooral de
winst in 20 beurten van Oldersma
tegen Vrielink mag opmerkelijk
genoemd worden, omdat Vrielink dit seizoen al regelmatig met
een moyenne boven de 10 speelt
en nu bleef steken op 2,800. Ook
De Kromme Mijdrecht 1 verraste
met de winst tegen De Biljartmakers. Jan van Kranenburg hield de
eer hoog namens de Biljartmakers. De Kromme Mijdrechtenaren Toon de Kwant, Kees Westkamp en Chris Esser wonnen resoluut. Chris Esser had maar 18
beurten nodig in zijn partij tegen
Bert Loogman, die een schamele
5 wedstrijdpunten overhield. De

derde overwinning van een tweede divisionist tegen een eerste
was die van ASM tegen Springbok 1. Hier wonnen beide teams
twee partijen en kwam de winst
voort uit de matchpunten van
de verliezers. De ASM-ers Hennie
Versluis en Bertus Oostveen deden dat beter dan de Springbokkers Hans Bak en Nico de Boer. Alle overige wedstrijden werden
dus gewonnen door de eerste divisie teams. Lutis Ventilatietechniek/Springbok steekt met kop
en schouders boven alle andere
teams uit. Dit keer was De Merel/
Heerenlux 2 het slachtoffer van
hun dadendrang.
De maximale 48 punten kwam op
het wedstrijdformulier te staan.
De 184 matchpunten uit vier
speelrondes betekent op 6 punten na de perfecte score, 22 punten meer dan achtervolger en bekerkampioen van vorige seizoen
Stieva/De Kuiper 1. CenS is het
hoogste team uit de tweede divisie. Zij staan thans 9 punten los
van zowel ASM als Bar Adelhof 2.
Uitslagen 4e bekerronde
DIO-The Peanut Bar 1
CenSDe Merel/Heerenlux 1
De Kromme Mijdrecht 1De Biljartmakers
De Kromme Mijdrecht 2Stieva/De Kuiper 1
De Merel/Heerenlux 2Lutis Ventilatietechniek/
Springbok
De Spingbok 2Bar Adelhof 1
Bar Adelhof 2De Merel/Heerenlux 3
The Peanut Bar 2Stieva/De Kuiper 2
ASM-De Springbok 1

45-36
43-29
41-31
39-42
31-48
36-38
31-48
38-35
39-33

Beste persoonlijke prestaties
De kortste partij kwam op naam
van Willem Holla van De Springbok 2 in 12 beurten. De hoogste
serie werd door Peter Stam van
Lutis Ventilatietechniek op het laken gelegd (19 uit 70 = 27,14%).

Sinterklaasfeest in het
Veenweide bad
De Ronde Venen - Het was één
groot feest afgelopen zaterdagmiddag in het Veenweidebad in
Mijdrecht! Zwemvereniging de
Ronde Venen (ZDRV) vierde namelijk het sinterklaasfeest. De
kinderen van de ZDRV hebben
in het zwembad allerlei spelletjes
gedaan met echte pietenoefeningen. In de glijbaan werd bijvoorbeeld geoefend met zo snel mogelijk naar beneden komen. Dit
is erg handig wanneer een piet
snel het dak af moet. In het water
werd een uitdagend parcours afgelegd met een zak met cadeautjes. Pieten moeten namelijk ook
op lastig bereikbare plekken cadeautjes kunnen bezorgen. Ook
liedjes zingen is een belangrijke
pietentaak. Voordat dit geoefend
kon worden, moesten eerst de
zinnen van het lied “Zwarte Piet
ging uit fietsen” van de bodem
opgedoken worden.

i.p.v. ingepakt. Ook zijn er chocoladeletters uit de doosjes gehaald
om te controleren of de juiste letters in de doosjes zitten. Als het
allemaal maar goed komt voor
5 december... Omdat Sinterklaas
een training met de nieuwe pieten gepland had staan, had hij
twee van zijn beste pieten naar
het Veenweidebad gestuurd. Ze
hadden een duidelijke opdracht
mee gekregen: eerst kijken of de
kinderen goed aan het oefenen
waren, dan voorlezen uit het grote boek en natuurlijk pepernoten uitdelen. De pieten waren erg
vrolijk en enthousiast toen ze zagen hoe goed de kinderen de pietenoefeningen deden. Totdat ze
er opeens achter kwamen dat ze
het boek van Sinterklaas ergens
kwijt waren geraakt...
De pieten werden zenuwachtig.
Als Sinterklaas dit zou horen, zou
hij vast niet blij zijn... Gelukkig
konden de kinderen helpen zoeHanden vol
ken. Piet had het boek het laatst
Sinterklaas en zijn pieten heb- in de verenigingsruimte Bubbels
ben hun handen vol dit jaar. Er gezien, dus daar werd een grote
worden namelijk heel veel nieu- zoektocht gestart. Gelukkig werd
we pieten opgeleid. Deze pieten het boek gevonden en kon het
doen goed hun best, maar het feest verder gaan. Na het voorlegaat nog niet altijd even goed. zen uit het boek was het tijd voor
Op het sinterklaasjournaal was te de pietenstopdans, limonade en
zien dat de pieten bijvoorbeeld natuurlijk waren er ook cadeaude cadeautjes hebben uitgepakt tjes om uit te pakken.

