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aanvoer

SCHRIJFMARATHON
10 december 10-16 uur
op de markt in Uithoorn

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Schansgebied kan worden
ontwikkeld

Uithoorn - Na jaren van gesteggel en onderhandelingen over de
toekomst van de Schanskerk en de
nabije omgeving is het dan eindelijk zover dat er verder plannen kunnen worden gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. Donderdag 27 november ondertekenden
Peer Houden namens het Bisdom
Haarlem-Amsterdam en René Biesheuvel namens Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V in restaurant Het Rechthuis een koopover-

eenkomst voor de RK H.Joannes
de Doperkerk, beter bekend als de
Schanskerk. Een en ander gebeurde
in het bijzijn van onder meer burgemeester Dagmar Oudshoorn, leden
van het Bisdom, vertegenwoordigers van Van Wijnen Projectontwikkeling West (waar Hart aan de Amstel een onderdeel van is) en ambtenaren van de gemeentelijke afdeling Ontwikkeling. Hart aan de Amstel wil woningen in de ‘Schansstijl’ gaan bouwen rond het kerk-

gebouw, dat zelf onderdeel van de
nieuwe ontwikkeling is. De bedoeling is wel dat beide torens en de
contouren van de kerk op voorhand
in de huidige staat blijven vanwege
het behoud van het dorpse aanzien.
Hoe een en ander in de plannen tot
uitdrukking zal komen is nu nog niet
bekend. De ontwikkeling van het
gebied is destijds vastgelegd in het
Masterplan Dorpscentrum.
Vervolg elders in deze krant.

r19.95 Nieuwe entree winkelcentrum
Zijdelwaard geopend
FIAT DEALER
voor alle merken

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

14,95/29,95/39,95/49,95*

29,95/39,95/49,95/59,95*

aLLe
winter
jassen

*voorbeeLd Prijzen. nog meer aanbod in de winKeL!

Uithoorn - Het college van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn heeft donderdagavond van
de gemeenteraad groen licht gekregen om een intensieve ambtelijke samenwerkingsverband aan
te gaan met de gemeenten OuderAmstel, Diemen en De Ronde Venen
(bekend onder de naam DUO+).

ALL-IN

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

5,- 10,- 15,-

9,95/12,95/14,95/19,95*

Groen licht voor regeling
met DUO+-gemeenten

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

sweaters/jeans/truien/vesten

zijdstraat 61, aaLsmeer | maandag t/m zaterdag | teL: 0297 321177

IN DE

Van der Wal B.V.

g-star/geisHa/jacK&jones/onLY/PaLL maLL/viLa/KuLtivate/Ltb
vero moda/PurewHite/cars/PetroL/name it/Pieces/wrangLer

big L jeans discount | join fasHion | www.bigL.nL

ADVERTEREN?

APK

donderdag 4 t/m zaterdag 6 december

Uithoorn - De renovatiewerkzaamheden van winkelcentrum Zijdelwaard verlopen voorspoedig. Op
details na is de passage in de richting van Albert Heijn al aardig verbouwd en dat ziet er goed uit. Ook
aan de buitenkant vlot het aardig
met de aanpassing en vernieuwing
van de gevels.

Zaterdagochtend werd ook de nieuwe entree op de hoek van de Wiegerbruinlaan en de Heijermanslaan
met een feestelijk tintje in gebruik
genomen. Die voorziet in een gemakkelijker toeloop naar het winkelcentrum vanaf de Heijerman-

slaan. Buiten zijn voorzieningen getroffen om fietsen te stallen. Bezoekers hoeven nu niet meer om het
winkelcentrum heen te lopen of te
fietsen naar de voorkant om in het
winkelcentrum te komen. De feestelijke opening werd voornamelijk
ingevuld door een twintigtal Zwarte Pieten en Pietjes. Geen wonder
met het oog op Sinterklaas. De zogenaamde ‘acro-pieten’ zijn de hele week in het winkelcentrum om
kinderen te vermaken. Bijvoorbeeld
door met hen in het winkelcentrum
leuke sportieve activiteiten te doen
op ligmatten. Een gezond streven,
want het is altijd goed om in be-

weging te blijven. Namens de winkeliersvereniging toonde Monique
Harkes, assistent-winkelmanager
bij Albert Heijn, zich bereid om samen met de Zwarte Pieten de entree
met het doorknippen van een lint
‘officieel’ voor geopend te verklaren.
Het winkelcentrum heeft hiermee
de eerste vernieuwde entree in gebruik genomen. De bestaande andere komen ook nog aan bod zodra
ter plaatse de renovatie ver genoeg
is gevorderd. Dat duurt nog even.
Van de nieuwe entree wordt inmiddels volop gebruikgemaakt.
Vervolg elders in deze krant.

Het gaat daarbij om bedrijfsvoering
en uitvoeringstaken. Te starten op
ICT-gebied (informatisering en automatisering). De besparingen die
op termijn mogelijk zijn kunnen alleen gerealiseerd worden met de integratie en vernieuwing van de ICT
middelen en systemen van de vier
gemeenten. Tevens moet een gemeenschappelijk regeling (GR) met
de DUO+-gemeenten worden aangegaan. Dat houdt in het overdragen van taken door de deelnemende gemeenten. De gemeente Uithoorn beoogt met de samenwerking
in DUO+ verband het blijvend realiseren van de noodzakelijke kwaliteit van de dienstverlening, kostenreductie en reductie van kwetsbaarheden, het beter aanpakken en
vormgeven van nieuwe (wettelijke)
taken, zoals bijv. het sociaal domein
en met elkaar een sterkere partner worden in grootstedelijke samenwerkingsverbanden (Stadsregio Amsterdam, Amstelland-Meerlanden overleg etc.).

Angst
Formeel zitten aan de overdracht
van taken nogal wat haken en ogen.
Met name is er angst voor het inperken van de zelfstandigheid van
de gemeenten. D66 (vertegenwoordigd in de politieke partij DUS!) wil
een en ander goed geregeld zien.
De gemeenteraden dienen zeggenschap te blijven houden over de GR
en zich kunnen uitspreken over de
jaarrekening. Daartoe diende DUS!
6 amendementen en 1 motie in die
allemaal met een meerderheid van
stemmen werden aangenomen. Na
ampele discussie kon ook de meerderheid van de raad zich vinden in
het uiteindelijke voorstel en gaf het
college mandaat de samenwerking aan te gaan. Tevens werd toestemming verleend om een krediet
van 820.000 euro ter beschikking
te stellen voor de realisering van de
ICT-samenwerking. Tegen stemden
de aanwezigen van Groen Uithoorn
en Ons Uithoorn vanwege de hoge
financiële verplichtingen die de gemeente aangaat door bij te dragen
aan het ICT-netwerk en de vrees om
de zelfstandigheid als gemeente te
verliezen op een aantal terreinen. Er
is geen geld en toch moet er in totaal 3,7 miljoen euro op tafel komen
om aan de ICT- en DUO+ plannen
tegemoet te komen.
Vervolg elders in deze krant.

Aansluiting met Ringdijk
2e Bedijking krijgt al vorm
Amstelhoek - In september is door
de provincie vervolg gegeven aan
de voorbereidende werkzaamheden
voor de realisatie van de nieuwe
verkeersrotonde tussen Fort Amstelhoek en het Esso tankstation.
Tevens voor de aansluiting van de
nieuwe verbindingsweg tussen wat
nu de Mijdrechtse Zuwe is (voormalige N201) en de Ringdijk 2e Bedijking.
De contouren van het tracé zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Er zijn
bomen en struiken gerooid, een fors

pakket ‘zettingszand’ (voorbelasting) is gestort en er zijn zware (witte) zandzakken geplaatst op de plek
waar de rotonde moet komen. Een
en ander om de ondergrond goed te
laten inklinken alvorens er een weg
met een rotonde kan worden aangelegd die niet meer of nauwelijks
verzakt. Het project vormt in feite de
definitieve afronding van het Masterplan N201 met een betere aansluiting op de route tussen De Hoef/
Nieuwveen en de N201 vice versa.
Amstelhoek profiteert daar ook van

doordat te zijner tijd uitsluitend bestemmingsverkeer naar die plaats
en het centrum van Uithoorn via
de Prinses Irenebrug gaat. Dat betekent al met al een rustiger verkeersbeeld. Maar zover is het nog
niet want de inklinking van de ‘venige’ ondergrond duurt wel meer
dan een jaar. Daarna kunnen het
wegtracé en de rotonde pas worden aangelegd. Dus voorjaar 2016
als het meezit.
Vervolg elders in deze krant.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Plannen voor kerk en omgeving
Hart aan de Amstel wil woningen
bouwen in en rond het kerkgebouw.
De torens, het front en de pastorie blijven behouden. Voor het oorspronkelijke schip (middenschip en
zijbeuken) liggen er twee scenario’s:
in stand houden óf sloop en herbouw
met behoud van de contouren. Het
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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. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur

PROCEDURE
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 vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

in de jaren ’60 aangebouwde deel,
waaronder het priesterkoor, zal verdwijnen. Eerder is overeengekomen
dat de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw het eerste recht van koop
heeft van de te ontwikkelen grond in
het Schansgebied. Deze grond ligt
naast het gebied van het kerkgebouw
en is eigendom van de gemeente. De
gemeenteraad heeft hiervoor in een
eerder stadium de kaders voor ontwikkeling vastgesteld in het Masterplan Dorpscentrum. De contouren en
eisen voor de bebouwing zijn vervolgens vastgesteld door het college.
Hart aan de Amstel gaat de komende
maanden hard aan het werk om de
plannen verder vorm te geven en een
aantal onderzoeken uit te voeren.
Daarbij worden ook andere partijen
betrokken. Hoe en wanneer dat precies gebeurt wordt nog uitgewerkt.
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Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur

Koopovereenkomst voor
Schanskerk
Bisdom Haarlem-Amsterdam en Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel
zijn het eens geworden over de condities waaronder het bisdom (als gemachtigde van de parochie) de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend
als de Schanskerk, verkoopt aan de
ontwikkelcombinatie. Op 27 november 2014 hebben het bisdom en de
ontwikkelcombinatie een koopovereenkomst getekend in aanwezigheid
van de burgemeester van Uithoorn.

N

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u
grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet
u betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. 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’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22
oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Martijn
van Wietmarschen, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014
t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297
513 111.
- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen, 0297
513 111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 21 november
2014 t/m 4 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff,
(0297) 513 111.
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december
2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff (0297)
513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 174 achter, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
tijdelijke brug. Ontvangen 27 november 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 41, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Bezwaar: t/m 7 januari 2015.
De Kwakel
- Chrysantenlaan 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rookgaskanaal ten behoeve van een houtkachel. Bezwaar: t/m 5 januari 2015.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over
het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297)
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en
het aanvragen van spreektijd.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN CULTUURCLUSTER
DORPSCENTRUM

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 november 2014
het bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPCultuur-VG01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén van
de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurcluster aan het
Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de Amstel. Inmiddels
is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch is vertaald
naar een ontwerpbestemmingsplan. Binnen het bestemmingsplan krijgt de locatie de
bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen het bestemmingsplan zijn binnen deze
bestemming op de eerste en tweede bouwlaag sociale-, educatieve en/of culturele activiteiten (zoals een theater, bibliotheek, bioscoop), detailhandel, horeca en dienstverlening toegestaan. Op de tweede bouwlaag zijn woningen en aantal hotelkamers toegestaan. Daarnaast is nog een ondergrondse parkeergarage toegestaan. Omdat de realisatie van het cultuurcluster met woningen en parkeergarage in strijd is met het geldende bestemmingsplan moet dit worden aangepast.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 5
december 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daarnaast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn en in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn.
De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (5 december 2014 tot en met 15 januari
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is
ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend
dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Uithoorn, 3 december 2014

WWW.UITHOORN.NL

Contracten met aanbieders
Wmo ondertekend
Uithoorn - Vanaf 1 januari 2015
vallen de functies begeleiding en
kortdurend verblijf onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Wethouders Ruud

Grondel (Diemen), Ria Zijlstra (Uithoorn) en wethouder Rineke Korrel (gemeente Ouder-Amstel) hebben dinsdag 25 november de contracten getekend met de zorgaan-

bieders van deze functies. De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen na 1 januari 2015 zorg leveren
in de gemeentes Uithoorn, Diemen
en Ouder-Amstel.

Inwoners die recht hebben op ondersteuning in de vorm van begeleiding of kortdurend verblijf vanuit
de gemeente, zijn vrij in hun keuze uit de gecontracteerde zorgaanbieders. Wethouder Zijlstra: “Met
de ondertekening van de contracten hebben we een belangrijke stap
gezet. We liggen op schema met de
voorbereidingen op alle nieuwe taken in onze gemeente, dus ik heb er
vertrouwen in dat we er straks klaar
voor zijn.”
Aanvullende gesprekken
Wethouder Korrel: “De veranderingen gaan niet voor iedereen direct in op 1 januari 2015. De meeste inwoners die op dit moment zorg
ontvangen en een indicatie hebben tot na 1 januari 2015, krijgen in
eerste instantie de zorg die ze gewend zijn. In ieder geval tot het moment dat hun indicatie afloopt óf –
als hun indicatie doorloopt tot na 31
december 2015- tot uiterlijk 31 december 2015”. De gemeentes hebben nog aanvullende gesprekken
met inwoners van wie de zorgverlener geen contract tekent met de
gemeente. Verder krijgen de andere inwoners met een indicatie in de
loop van 2015 een gesprek met de
gemeente om de individuele situatie te beoordelen en nieuwe afspraken te maken.
Veranderingen voor inwoners
De gemeente gaat zorg en begeleiding efficiënter en dichter bij huis
organiseren. Dit betekent dat er
dingen veranderen voor inwoners
die hulpvragen hebben. De ge-

Elke dag het laatste regionale nieuws!

meente, de hulpvragers, hun naasten en de professionals die zorg en
begeleiding aanbieden, kijken samen welke ondersteuning nodig is
en hoe die het beste kan worden
gegeven. Het is de bedoeling dat
mensen precies krijgen wat ze nodig hebben. Een licht steuntje in de
rug waar dat voldoende is en waar
mogelijk met hulp uit de eigen om-

geving. Zwaardere begeleiding
waar nodig door tijdige signalering.
Wethouder Zijlstra : “Dit kunnen we
alleen samen met de professionals
die veel kennis en ervaring hebben.
Juist daarom zijn we blij met de afspraken die we met de aanbieders
hebben gemaakt. Samen gaan we
nieuwe vormen van begeleiding
ontwikkelen die werken.”

Winterfeest voor
kinderen 4-8 jaar
Uithoorn - Over twee weken
staat het allerlaatste kinderfeest
van Buurtbeheer meerwijk voor
de deur. Op zondag 14 december
vanaf 14.00 tot 16.30 uur kunnen
de kinderen van Meerwijk naar
hartelust komen spelen op het
springkussen, knutselen, cupcakes maken, geschminkt worden en een gevouwen ballon krijgen bij dans- en partycentrum
Colijn terwijl hun ouders op de
kerstmarkt in het dorp gaan kijken of andere dingen gaan doen.
Ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom, alleen moeten die een kaartje halen bij Ten Hoope op t zijdelwaard winkelcentrum. Als uiterste redmiddel kan er een kaartje aan de deur gekocht worden.
Gratis deelname voor Meerwijkse
kinderen gaat weer via buurtbe-

heermeerwijk@hotmail.com onder vermelding van naam, adres
en geboorte datum. Doe dit voor
10 december!
Kom en maak allemaal dit laatste
feest van Buurtbeheer mee! Volgend jaar is nog geheel niet zeker dat het er weer is. Want naast
financiën is het ook de vraag of
de organisatoren van dit jaar beschikbaar zijn om het feest te organiseren. Buurtbeheer Meerwijk
is nog altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste bewoners die
tijd hebben om zich in te spannen voor hun buurt voor diverse
sociale zaken. Er komt daar veel
bij kijken op allerlei fronten, ook
om dit soort feesten in de wijk
te organiseren. Voor meer info
of kenbaar maken van interesse is eveneens het bovenstaande
emailadres te gebruiken.

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/
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Groen licht voor regeling
met DUO+-gemeenten
Vervolg van de voorpagina.
Dat zien beide partijen niet zitten en vinden dat onverantwoord.
Groen Uithoorn pleitte in een tweetal amendementen voor onderzoek
naar goedkopere oplossingen, onder meer door een (mogelijk) samenwerkingsverband met Amstelveen aan te gaan. Daar is al een
uitvoeringsorganisatie met specialistische kennis aanwezig die ca.
100.000 inwoners bedient en Uithoorn graag wil uitnodigen om een
ambtelijke samenwerking te onderzoeken. Ook al omdat Uithoorn
in een aantal gevallen al samenwerkt met Amstelveen. Het college werd opgeroepen deze mogelijkheid te onderzoeken en de uitkomsten daarvan komend voorjaar
te presenteren aan de raad. Tevens
om voorlopig te stoppen met het

aangaan van verplichtingen met de
DUO+ partners totdat de resultaten
van het onderzoek met Amstelveen
bekend zijn. Groen Uithoorn vroeg
zich ook af of de huidige financiële
positie van Uithoorn het wel toelaat
om grootschalig te investeren in een
dergelijk project en hoe de afdeling
financieel toezicht van de provincie
hierop zou reageren. Voorts dat de
uitvoeringsorganisatie niet zal leiden tot kostenreductie binnen vier
jaar. Niet in de laatste plaats moeten
de Gedeputeerde Staten van NoordHolland en Utrecht de plannen ook
nog goedkeuren. Op dat laatste zou
kunnen worden gewacht alvorens
de beslissing te nemen. Al met al
vond ook Ons Uithoorn dat haar politieke collega een punt had waarover kon worden gediscussieerd.
Niettemin haalden de amendementen het bij lange na niet en werden

met een meerderheid van stemmen
verworpen.
De Ronde Venen niet akkoord
Waar tijdens de raadsbijeenkomsten de gemeenschappelijke regeling (GR) en het krediet voor gezamenlijke ICT-investeringen bij de
gemeente Uithoorn met een meerderheid van stemmen en in Diemen
en Ouder-Amstel unaniem door de
vergadering werden aangenomen –
het onderwerp werd bij alle raadsvergaderingen van de deelnemende gemeenten tegelijkertijd ter besluitvorming ingebracht – viel dat bij
De Ronde Venen behoorlijk tegen.
Tot diep in de nacht werd daar door
de partijen erover vergaderd met
als resultaat dat er bij die gemeente niet met de plannen werd ingestemd. Een tegenvaller voor de coalitiepartijen en niet in mindere ma-

te voor het college! Hoewel de gemeenteraden Diemen, Uithoorn en
Ouder-Amstel wel voor samenwerking zijn, maar de raad in De Ronde Venen (nog) niet, heeft dit gevolgen voor de uitvoering van de plannen. De colleges kiezen er echter
voor om toch met elkaar in gesprek
te blijven. Daarbij lijkt een scenario voor de hand te liggen waarin de
gemeenten Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn met elkaar sowieso een
gemeenschappelijke regeling aangaan. Daarnaast verkennen de colleges of, wanneer en hoe De Ronde
Venen later mogelijk bij de samenwerking kan aansluiten. Het college
van De Ronde Venen zal dit scenario niet eerder dan in de loop van
2015 met de gemeenteraad bespreken, naast mogelijke andere scenario’s die er wellicht zijn dan wel in
beeld komen.
Gelet op de ontstane situatie wordt
door de colleges van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
nog dit jaar opnieuw aan hun gemeenteraden voorgelegd. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband tussen de gemeenten op 1
januari 2016 van start gaat.

www.lijfengezondheid.nl
Supplementen zin of onzin?

Madelon Everts-Stoop en Stephen Everts

PourVous Stoop begint met
www.stoopvipservice.nl

Winterfair en 25 jarig
jubileum bij Duoplant
Regio - De winterfair was zeer geslaagd. De opbrengst voor Ambulance wens, kwam met sponsoring
van het publiek, bedrijven en een
zang koor die hun opbrengsten en
gage ook schonken uit op 2.000,-.
Een zeer mooi bedrag voor dit goede doel. Ook de standhouders waren tevreden met verkopen en nieuwe contacten. De sfeer was warm
en gezellig, dit kwam o.a. ook door
de uitstalling van vele verschillende
producten en onder het genot van
live muziek, en een hapje en drankje kon men lekker kunnen genieten van nieuwe creaties kerstarrangementen of boeketten, maar ook
aanvullende producten.

De ijsbaan werd door jong en oud
goed gebruikt en gaf een echt winters karakter.
De 2 winnaars voor de Magic Diner
show op 20 december in The Beach
in Aalsmeer zijn: Hr. en Mevr. Tabak
- Manillehof 3 te Aalsmeer
Hr. en Mevr. Sanders - Roerdomplaan 103 te Aalsmeer. De 4 winnaars voor deelname aan onze
kerstworkavond op 18 december
zijn: de heer of Mevr. E. Bakker Hellendaalstraat 23, Aalsmeer
Mevr. Nicolette Rosielle Langs de
Baan 38 Uithoorn. De Heer Matthew
Derksen Jan de Noordlaan 8 Amstelveen, Mevr. H. v.d. Nesse, Bellesloot 19, de Rijp

Uithoorn - Zaterdag 29 november
exact om 19.00 uur ging parfumerie
Stoop uit Uithoorn online met de site www.stoopvipservice.nl . “Ja”, zegt
Madelon Everts-Stoop, “we kregen veel reacties van klanten uit De
Ronde Venen. Zij misten hun parfumerie waar ze hun parfums en
crèmes altijd vandaan haalden. En
vanwege de verbouwing van winkelcentrum Zijdelwaard blijkt ook
onze winkel voor klanten in Uithoorn lastiger te bereiken.” Stephen
Everts: “Het plaatste ons voor de
vraag hoe wij als vertrouwd adres
anno 2014 tegen de toekomst van
Stoop Parfumerie en winkel aankijken”. Madelon: “...en met name
in kunnen spelen op de eigentijdse
wensen van de klanten. Zo kwamen
we erop dat klanten thuis online bij
Stoop moeten kunnen bestellen en
dat wij dit zelf bij hen thuis bezorgen. En dat we tegelijkertijd ook de
winkel in Zijdelwaard als vanouds
gewoon voortzetten”. Stephen:…”en
met de vertrouwde Stoop service
zoals onze klanten dat gewend zijn”.
In nog geen maand tijd is de constructie van de site gerealiseerd. Op
zaterdag 29 november om 19.00 uur
was het zover en ging de site online. Door de voortvarende aanpak
van de twee jonge ondernemers zijn
er nog wat kleine verbeter puntjes,
waar nog aan gewerkt wordt. Maar
het staat er! En er wordt al flink via
Facebook op gereageerd. Het afle-

Aansluiting met Ringdijk
2e Bedijking krijgt al vorm
Vervolg van de voorpagina.
Vooruitlopend op het aanbrengen
van het zandpakket zijn kabels en
leidingen verlegd en is er een damwand geslagen om ‘uitlopen’ van
de veengrond tegen te gaan. Ook
het fietspad is deels verlegd en dat
krijgt t.z.t. nog een vervolg net zoals
bij het zandpakket waarop nog wel
een laag zal worden gestort. Vervolgens zal de voorbelasting geruime tijd in beslag nemen om de te
verwachten zettingen te halen. De
Ringdijk 2e Bedijking heeft een waterkerende functie en om die reden
worden er geen ‘zetting-versnellende maatregelen’ getroffen. Dit kan

namelijk consequenties hebben
voor het functioneren van de dijk.
Zo heeft de provincie in een bericht
laten weten. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen, bedrijven en Fort Amstelhoek bereikbaar. Autoverkeer ondervindt geen
overlast van de werkzaamheden.
Fietsverkeer wordt over een tijdelijk
fietspad geleid.
Uithoorn centrum bereikbaar
De verkeersstructuur van Amstelhoek zal te zijner tijd fors wijzigen
ten opzichte van de huidige situatie. De hoofdontsluiting vindt plaats
via de nieuwe rotonde in de verbindingsweg tussen de Ringdijk 2e Be-

dijking en de Mijdrechtse Zuwe. Nu
het nieuwe tracé van de provinciale weg N201 al geruime tijd voor
het doorgaande in gebruik is, wikkelt het wegennetwerk in Amstelhoek vooral lokaal verkeer af via de
Mijdrechte Zuwe en vanaf de Ringdijk 2e Bedijking.
Veel van het doorgaande verkeer
rijdt hoegenaamd niet meer via de
Prinses Irenebrug door het centrum
van Uithoorn (maar altijd nog teveel
volgens de gemeente Uithoorn). Het
bestemmingsverkeer voor het centrum van Uithoorn (Amstelplein)
kan vanaf Amstelhoek normaal over
de Prinses Irenebrug rijden. Zolang

vergebied waarbinnen de medewerkers van Stoop de bestellingen
bezorgen, omvat de gemeenten De
Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer,
de plaatsen Nes a/d Amstel en
Nieuwveen. Daarnaast ook de wijken Westwijk en Waardhuizen in
Amstelveen. Stoop-VIP-Service.nl
staat voor een bijzonder dienstverlening aan de klant. Een greep uit de
vele voordelen:
- Er is keus uit een ruim assortiment parfumerie-artikelen en
mode accessoires.
- Ook aan de schoonheid van binnenuit is gedacht met vitamines
en voedingssupplementen van
het merk Solgar.
- Perfect verpakte cadeaus worden bezorgd in een luxe PourVous tas.
- Bezorging vindt plaats op het
moment dat het de klant het
beste uitkomt. Of wordt op een
ander gewenste locatie afgeleverd.
- Altijd minimaal 10% korting.
- Veel bijzondere en spectaculaire
prijs-acties.
- De faciliteit om kerst-cadeau’s of
-pakketten voor personeel of relaties te bestellen. Met veel mogelijkheden voor een “persoonlijke touch” verpakking.
Het motto van Stephen en Madelon:
“Voel u welkom, online of in de winkel, de deur staat voor u open en wij
paraat”.
totdat de brug in het voorjaar van
2015 een grote onderhoudsbeurt
krijgt en voor alle verkeer wordt afgesloten. Voor zover bekend wordt
voor fietsers en voetgangers van en
naar Amstelhoek een uitzondering
gemaakt. Het centrum van Uithoorn
blijft voor hen dus gewoon bereikbaar. Vervolgens heeft de gemeente
Uithoorn plannen om het stuk N196
tussen de brug en de Laan van
Meerwijk af te sluiten voor doorgaand verkeer en dat deel anders te
gaan inrichten.
Dit vooruitlopend op de definitieve herinrichtingsplannen voor het
centrum. In die gevallen wordt bestemmingsverkeer voor het centrum
van Uithoorn geacht te rijden via de
N201, de Amsterdamse weg en de
hoofdontsluiting oude dorp (Thamerlaan/Prins Bernhardlaan) vice
versa. Omdat de gemeente De Ronde Venen bezwaar maakt tegen de
plannen kan dit tot vertraging leiden
als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op brief
PvdA / lokale lasten
Naar aanleiding van het ingezonden bericht van de PvdA in deze krant over de lokale lasten het
volgende.
Mevrouw Gasseling vindt dat ik in
mijn vorige brief de verhoging van
de lokale lasten “nogal dik aanzet”. Ik heb die cijfers echter niet
zelf bedacht. Misschien heeft mevrouw Gasseling het voorpagina-artikel van de uitgave van De
Nieuwe Meerbode van 12 november jl. niet (goed) gelezen. Dit artikel was de aanleiding voor mijn
ingezonden brief. Daarin staat namelijk dat de OZB in 2015 met
9,75% zal stijgen en zelfs 30% zou
kunnen worden als de gemeente onder provinciaal toezicht zou
worden gesteld.
Mevrouw Gasseling vindt kennelijk dat eigen-huis-bezitters het zo
slecht nog niet hebben in vergelijking met huurders die hun huur
met 9% verhoogd zagen worden.
Tegelijkertijd legt zij uit dat eigenaren van huurwoningen de OZB
via de huur doorberekenen aan
de huurders, die daarnaast ook
de andere gemeentelijke lasten
moeten betalen. De gemeente
draagt dus indirect, door het verhogen van de gemeentelijke lasten, bij aan diezelfde huurverhoging voor dezelfde huurders waar
mevrouw Gasseling zo’n medelijden mee heeft!
Overigens is de waarde van onze
koopwoning sinds 2006 met zo’n
18% gedaald (gemiddeld zo’n
593,- waardeverlies per maand,
elke maand wéér, 8 jaar lang!).
Vergelijk dat eens met 2 jaar
huurverhogingen van 9%?
Een VERHOGING van de lasten in 2015 van 16,52 per maand
voor een gemiddelde woning is in
de ogen van mevrouw Gasseling
kennelijk maar weinig, maar het is
op jaarbasis wéér 200,- (die veel
mensen moeilijk kunnen missen)
EXTRA af te dragen aan de gemeente.
Mevrouw Gasseling vindt 2,25%
verhoging kennelijk niet veel en
“zeker geen slechte prestatie”. Zo-

als ik al eerder schreef: de meeste inwoners zullen al jaren geen
loonsverhoging hebben gehad
(laat staan 2,25%) of zijn er zelfs
fors op achteruit gegaan. Dan betekent elke verhoging van de gemeentelijke lasten voor de inwoners dat zij wéér minder geld aan
andere zaken kunnen uitgeven.
Het zou interessant zijn te weten waar mevrouw Gasseling die
2,25% op baseert en of dat getal
ook voor andere dan de “gemiddelde” woningen geldt. Want verder hebben we alleen de cijfers
uit het hierboven aangehaalde artikel; het zou dus ook interessant
zijn te weten waar de cijfers in De
Nieuwe Meerbode op zijn gebaseerd.
De door mij genoemde 9% stijging in 2014 is echt waar: in 2013
moesten wij 679,20 aan de gemeente betalen en in 2014 739,83:
een verhoging van ruim 8,9% (hele andere getallen dan de “slechts
16,52 meer” van mevrouw Gasseling).
Het gegoochel met verhogen en
verlagen van afvalstoffenheffing,
rioolheffing en OZB bevreemdt
mij al jaren. Kennelijk betalen we
niet de werkelijke kosten voor afval en riool, maar worden die verhoogd of verlaagd, afhankelijk
van welk eindbedrag de gemeente in totaal wil binnenhalen. Jammer genoeg kunnen wij ons inkomen niet óók verhogen of verlagen, afhankelijk van onze te verwachten uitgaven.
Voor alle duidelijkheid leg ik tot
slot nog maar een keer uit dat
mijn vorige brief over veel méér
ging dan alleen de verhoging
van de OZB. Ik ben van mening
dat het hoog tijd wordt dat de gemeente serieus gaat bezuinigen,
met name door geldverslindende
overbodige projecten (plus de inhuur van dure externen daarvoor)
te stoppen. De inwoners mogen
absoluut niet verder worden belast in deze economisch moeilijke tijden!
Malou Volkers

Reactie op verkoop
Schanskerk
De Stichting BOUD (Behoud Ons
Unieke Dorpsgezicht) heeft met
belangstelling kennis genomen
van de verkoop van de Schanskerk door het Bisdom aan de Ontwikkelcombinatie Hart aan de
Amstel.
De Stichting is positief over het
doorbreken van de impasse, de
periode van zeven jaar waarin er
vanuit de eigenaar geen enkele beweging was in dit dossier en
waarin het onderhoud van kerk
en pastorie ernstig is verwaarloosd. De Stichting is ook positief
over de koopovereenkomst voor
zover deze spreekt over het betrekken van andere partijen bij de
planvorming. De Stichting BOUD
gaat er vanuit dat zij daarin een
belangrijke partner is.
Anderzijds leven er bij het bestuur van de Stichting nog veel
vragen en twijfels over de koopovereenkomst. Of de verkoop van
de Schanskerk, een 145 jaar oud
monument in het centrum in oud
Uithoorn en bovendien één van
de weinige gemeentelijke monumenten die Uithoorn nog rest, gediend is met de verkoop aan een
marktpartij, moet nog blijken. Gezien de huidige voorstellen uit de

koopovereenkomst draagt dit niet
bij aan een levendig dorpscentrum. Wij zijn ook benieuwd wat
de plannen zijn om tegemoet te
komen aan de belofte van de bisschop dat wij een eigen kerkplek
krijgen. Tevens hebben we zorgen
over de toekomst van ons monumentale Maarschalkerweerdorgel. Toevallig is het volgend jaar
voor alle orgelliefhebbers het
Maarschalkerweerd-orgeljaar.
Gelet op het grote draagvlak voor
het behoud van de kerk en pastorie onder de Uithoornse en Kwakelse bevolking, zal de Stichting
BOUD nauwgezet een vinger aan
de pols houden en waar nodig de
achterban raadplegen en informeren over de voorliggende voorstellen en randvoorwaarden. Wij
hopen op korte termijn een gesprek te hebben met dhr. Linders
van Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.
Voor vragen en/of opmerkingen
over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Stichting BOUD
Ans van Muijen
Tel. 0297 525556

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/
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‘Just Patty Skincare’ intieme
schoonheidssalon aan huis
Regio - Enthousiast en een tikje
nieuwsgierig opent Patty Kok haar
voordeur op de eerste verdieping
van het appartementencomplex aan
de Geraniumstraat. “Ik weet niet
precies wat me te wachten staat,
want het is de eerste keer dat ik
wordt geïnterviewd, vandaar mijn
nieuwsgierigheid, maar ik toon gelijk mijn schoonheidssalon.” De salon bevindt zich rechts naast de hal
en is een knusse ruimte met rustige kleuren.
De meubels en accessoires zijn gemaakt van steigerhout. Alle professionele benodigdheden zijn aanwezig. Tijdens een kop koffie vertelt Patty: “Ik houd niet zo van een
strakke inrichting zoals je ziet. Robuust, landelijk, maar toch sfeervol
past meer bij mij. Al één jaar heb ik
hier mijn eigen salon en ik heb al
een vaste klantenkring opgebouwd

waar ik een vertrouwensband mee
heb. Ik heb passie voor mijn vak en
mijn streven is om alle klanten na
een behandeling tevreden de deur
uit te laten gaan.” Tien jaar geleden
heeft Patty haar diploma’s behaald
voor zowel schoonheidsspecialiste
als manicure en aansluitend pedicure. Sindsdien heeft ze in verschillende salons gewerkt in Aalsmeer
en Uithoorn en zodoende genoeg
ervaring opgedaan om haar eigen
praktijk aan huis te beginnen. Uiteraard neemt ze regelmatig deel
aan trainingen en bijscholingen. Het
schoonheidsproduct dat ze met zorg
heeft uitgekozen om mee te werken
is Extenso. “Ik zocht iets voor het
middensegment en Extenso sluit
hier prima bij aan. Het is een complete huidverzorgingslijn voor elke
leeftijd en ieder huidtype. Kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en met

natuurlijke ingrediënten. Dit huidverzorgingsproduct helpt de huid
gezond, fit en stralend te houden.
Het doet wat het zegt, dus hier sta
ik achter.”
Stralend de feestdagen in
De naam Just Patty Skincare is ontstaan nadat Patty met een paar
vriendinnen aan het brainstormen
was. “Je bent toch gewoon Patty?
riepen ze. En ja, toen werd het Just
Patty. Eigenlijk heel simpel, maar
toch pakkend.” Behandelingen die
in de salon genoten kunnen worden
beginnen al vanaf dertig euro. Dat is
de ‘Just Basic’ behandeling, die bestaat uit dubbele reiniging, peeling,
stomen, verwijderen van onzuiverheden, epileren, verzorgend masker
en een dag/nachtverzorging. De gehele maand is echter de ‘Just Relax’
behandeling voor die prijs te boe-

ken. U ontvangt er dan een ontspannen massage van gelaat, decolleté,
nek, schouders en hoofdhuid bij cadeau (gewoonlijk kost deze behandeling 42 euro 50). Ook is er een pedicureactie: Op de pedicurebehandeling ontvangt u tien procent korting in de decembermaand. Zie advertentie elders in deze krant. Cadeaubonnen in een leuke cadeauverpakking kunnen tevens gereserveerd worden en zijn al vanaf tien
euro verkrijgbaar. De openingsuren
van Just Patty Skincare zijn altijd op
afspraak. Ook ’s avonds en op zaterdagen. “Er zijn nog wat plekjes vrij
hoor tot het einde van het jaar, dus
ik hoop u te zien in mijn salon. U
krijgt een warm welkom.” Aldus de
ambitieuze Patty die graag nog wil
doorgroeien in haar beroep. “Er zijn
zoveel mogelijkheden. Ik wil visagie
erbij gaan doen, medisch pedicure en nog meer uitbreidingen. Maar
dat is toekomstmuziek. Plannen genoeg!” Blijf op de hoogte via de Facebookpagina van Just Patty Skincare. De link is te vinden via haar
website www.justpatty.nl Geraniumstraat 68. Telefoonnummer: 0648072360.
opvallend dat de gemeente zoveel
haast maakt met het verwijderen
van het clubhuis op die plaats. Alleen maar omdat op het terrein ervoor een vrachtauto zou kunnen
parkeren en draaien en dat de uitrit
gevaar zou opleveren voor het verkeer op de Amsterdamse weg? Een
kulverhaal van de eerste orde. Het
clubhuis staat niemand in de weg,
is keurig onderhouden en niet verzakt. En de directie van Hogendoorn
heeft aangegeven dat het clubhuis
er voorlopig mocht blijven staan indien het bedrijf de grond in bezit
zou hebben. Dus waarom niet?

Sloop voor Clubhuis
P.V. Rond de Amstel
Uithoorn - Het clubhuis van Postduivenvereniging De Amstel aan de
Amsterdamse weg naast Bandenbedrijf Hogendoorn gaat toch tegen
de grond.
De gemeente heeft de juridische
procedure over het al dan niet mogen blijven staan van het clubhuis
gewonnen. De rechter deed vorige
maand uitspraak en stelde de gemeente in het gelijk dat zij het clubhuis mag ruimen. De gemeente
had de huur van de grond waarop
het clubhuis staat al opgezegd. Zij
heeft kennelijk andere plannen met
de grond waarop het clubhuis staat
ook al wordt dat in alle toonaarden
ontkend. De vereniging echter wilde
met het clubhuis nog op die locatie
blijven staan totdat er een ander onderkomen was gevonden. Dat laatste is nog niet rond. Gedacht wordt
aan de kinderboerderij in het Libellebos. “De gemeente heeft ons tot

Sieraden weg na
inbraak

Uithoorn - Op zondag 30 november rond half zeven in de avond is
ingebroken in een woning aan de
Hendrik F. Andriesenweg. De bewoners waren niet thuis, maar kregen
een melding dat het alarm in hun
huis afging. Ze zijn direct naar huis

Fietsen gestolen
Uithoorn - Bij het busstation zijn in
de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 november een drietal fietsen gestolen. Het betreft een zwarte herenfiets van het merk Sparta

Bromfiets uit
tuin weg

Uithoorn - Op maandag 1 december is tussen half een in de nacht

Auto in brand
gestoken
Uithoorn - Even over twee uur in de
nacht van zaterdag 29 op zondag 30
november is bij de Gasperiflat een
auto in de brand gestoken. De poli-

uiterlijk volgende week dinsdag 9
december de tijd gegeven om het
clubhuis te ontruimen. Dan moeten
we de sleutels inleveren. We moeten de inboedel dus voorlopig opslaan. Een geluk bij een ongeluk
is dat ons postduivenseizoen loopt
van april tot half september, dus zijn
er geen activiteiten. Dat geeft ons
tijd om te zoeken waar we met onze verenigingsactiviteiten verder
kunnen,” laat penningmeester Rob
van der Wal weten. “We hadden gehoopt op het verkrijgen van een uitstel tot 1 maart volgend jaar en dat
we dus hier mochten blijven zitten.
Maar dat is er helaas niet van gekomen. Feit is wel dat de gemeente veel haast heeft gemaakt om ons
weg te krijgen. Dat blijft een vreemde zaak. Wat zou er achter zitten?”
Gewoonterecht?
Leden van de postduivenvereniging
hebben zestig jaar geleden het gegegaan, maar waren toch zo’n twintig minuten onderweg. Inbrekers
hadden toen reeds hun slag geslagen. De dieven zijn de woning ingegaan via een raam op de eerste verdieping. In de slaapkamers zijn nagenoeg alle kasten en lades doorzocht. In het woongedeelte zijn de
inbrekers niet geweest. De alarminstallatie was door de dieven vernield. Er zijn sieraden gestolen.
waarvan het serienummer eindigt
op 341. Ook zijn twee met een beugelslot aan elkaar gestalde fietsen
ontvreemd. Het gaat om een Cortina herenfiets en een Sparta damesfiets. Gedupeerd zijn twee personen
uit Uithoorn en De Kwakel.
en tien uur in de ochtend een bromfiets gestolen vanuit de voortuin
van een woning in Coupure. Het betreft een witte Piaggio C38 brommer, wit van kleur en met kenteken
D-775-DV.
tie en brandweer kregen de melding
en zijn direct ter plaatse gegaan. De
eigenaar van de Audi A3 kwam tijdens het blussen naar beneden. De
politie heeft een sterk vermoeden
dat de brand aangestoken is. De
auto is geheel uitgebrand. Mogelijk
zijn er getuigen, zij worden verzocht
de politie te bellen via 0900-8844.

bouwtje neergezet maar dat eigenlijk nooit met de gemeente laten
vastleggen in een notariële overeenkomst. Regel is dan volgens ingewijden dat na vele jaren de opstal
bij de grond hoort. Dat is nu het geval. Maar er bestaat toch ook nog
zoiets als ‘gewoonterecht?’. Daar
wordt nergens over gerept. Volgens de penningmeester krijgt de
club wel iets van de gemeente in de
vorm van verhuiskosten. Maar dan
moet het clubhuis wel op het vastgestelde tijdstip leeg opgeleverd
zijn. De opstal wordt vervolgens op
last van de gemeente gesloopt. De
vraag rijst of het naastliggende bedrijf Hogendoorn Banden de grond
van de gemeente vervolgens zal kopen. Die heeft als eerste het recht
van koop en gezegd daar wel oren
naar te hebben. Niettemin is het

Toeval?
Er zijn sterkte vermoedens dat een
en ander onderdeel uitmaakt van
een plan om de hele hoek tussen
de Thamerweg (vanaf woning nr.
20 waar precies achter de tuin het
clubhuis staat), Petrus Steenkampweg en Amsterdamse weg te ontruimen (enkele woningen aan de
Thamerweg zijn reeds ontruimd)
en vervolgens te verkopen aan een
projectontwikkelaar. De gemeente heeft dringend geld nodig en
dit zou een mooie kans zijn! Ook al
omdat er inmiddels sprake van is
dat andere woningen aan de Thamerweg ook binnen afzienbare tijd
moeten worden ontruimd vanwege
(een door de gemeente) geconstateerde slechte bouwkundige staat
en onderhoud. Dan ligt de weg vrij
om de hele hoek aan te bieden en
er kantoortjes en woningen te kunnen laten bouwen. Dat idee wordt al
rond gezoemd maar er is nog geen
daadwerkelijk bewijs van. Wel is het
opvallend dat de mogelijke uitzetting van bewoners uit hun huizen
‘om veiligheidsredenen’ door de gemeente precies samenvalt met het
moment waarop nieuwbouw in de
Vinckebuurt zal gaan plaatsvinden.
Dat is over een half jaar. Een bewoner van een van de woningen heeft
dit recent tijdens een uitnodiging op
het gemeentehuis al te horen gekregen. Toeval?... Het heeft er alle
schijn van dat de gemeente hierin
een verborgen agenda heeft.

Schitterend Duet
in Thamerdal
Uithoorn - Op dinsdag 2 december is het nieuw gebouwde IKC aan
de Pr. Christinalaan opgeleverd. In
dit prachtige gebouw gaan basisschool De Regenboog en Kinderopvang Solidoe samen verder onder de naam “het Duet”. Na jaren
van intensieve voorbereiding, bijna
9 maanden na het slaan van de eerste paal, is het eindelijk zover. Het
IKC-gebouw in Thamerdal is opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers. Door de gebruikers is gekozen voor een nieuw concept, iets
unieks en bijzonders in Uithoorn:
vergaande samenwerking tussen
basisonderwijs en kinderopvang.
Eén gebouw, één directie, één team.
Ook wel een Integraal Kindcentrum
genoemd.
Toen in 2003(!) voor het eerst sprake was van nieuwbouw voor basisschool De Regenboog, hebben
de stichting ICBO, waartoe deze
school behoort, en de toenmalige
Stichting Uithoornse Kinderopvang,
tegenwoordig Solidoe, al vastgelegd dat zij samen in dat gebouw
gehuisvest zouden willen worden.
Het liefst ook nog met Kunstencentrum De Hint. Dat laatste bleek helaas niet mogelijk te zijn. Solidoe en
ICBO zijn uiteindelijk samen met de
gemeente tot overeenstemming gekomen om samen één gebouw neer
te zetten voor basisonderwijs en
kinderopvang.
Onderbouwd
Om te zorgen voor een goed onderbouwd programma van eisen voor dit gebouw, is er in een
vroeg stadium onderzoek gedaan
naar wat er leeft onder de verschillende doelgroepen. De uitkomsten van dit onderzoek, “Zicht
op Groen” zijn in 2012 gepresenteerd. Op dat moment begon ook
het “Design&Build”- proces, waarbij we op een deskundige manier
zijn begeleid door een projectteam
BBN-adviseurs. Er is dus niet alleen
nagedacht over de vormgeving van
het gebouw, maar ook over de manier waarop gebruikers inhoudelijk met elkaar samenwerken. Bij
Design&Build wordt er een aanbesteding gedaan op basis van een
volledig uitgewerkt programma van
eisen. Uiteindelijk kregen in maart
2013 bouwbedrijf Hodes en BBHDarchitecten de opdracht op basis
van hun voorlopig ontwerp.

Voorlopig
In iets minder dan een jaar is het
voorlopig ontwerp in overleg met de
gebruikers, de architect en de aannemer aangescherpt tot het uitvoerende ontwerp. Intussen werd gestart met de sloop van De Hint in
oktober 2013 en het bouwrijp maken van het terrein. Zodat in maart
2014 de eerste paal de grond in kon
gaan. En nu, negen maanden na
die eerste paal, is het gebouw klaar
voor gebruik. Een mooi moment om
ook de nieuwe naam en het bijbehorende logo bekend te maken.
De naam van het integraal kindcentrum is ontstaan tijdens een avond
brainstormen. Alle suggesties die
na onze oproep zijn ingediend hebben we op tafel gelegd en doorgenomen. Bij de inzendingen zat geen
naam die bij iedereen het juiste gevoel opriep. Enkelen kwamen dichtbij, maar vielen om verschillende
redenen af. Belangrijke voorwaarde was voor ons dat de naam nog
niet in gebruik is voor een andere
school. Door goed te kijken wat ons
aansprak in bepaalde namen kwamen we uiteindelijk op het Duet.
Een Duet tussen opvang en onderwijs, een Duet tussen leerkracht of
pedagogisch medewerker en kinderen, een Duet tussen kindcentrum en ouders, tussen kindcentrum en de wijk en tussen kindcentrum en de maatschappij.
Het managementteam van het Duet bestaat uit Petra Goesten (directeur), Maaike Berbee (locatieleider
onderwijs) en Mariska Plasmeijer
(locatieleider opvang).
Het team bestaat uit alle medewerkers van de huidige Regenboog, kinderopvang Simba, peuteropvang Berend Botje en BSO-Thamerdal. Al deze namen verdwijnen
en zijn ondergebracht bij het Duet. In de komende weken gaan we
inhuizen en verhuizen. Bij het hele
traject van inrichting en verhuizing
worden wij op zeer professionele en prettige wijze bijgestaan door
de firma Van Hilten uit Uithoorn. Intussen gaat het werk aan de buitenruimte en aan de herinrichting
van de Pr. Christinalaan door. Vanaf 22 december zijn we open voor
alle kinderen die van de opvang gebruik maken. Het onderwijs op het
Duet start na de kerstvakantie, op
5 januari.

Trap niet in babbeltruc
Uithoorn - Op dinsdag 25 november om half negen in de avond heeft
een vrouw aangebeld bij een woning in de Van Deysslaan. De vrouw
zei pech te hebben met haar auto en
vroeg geld om dit te kunnen laten repareren. Het zat wel goed, zij was net
in de straat komen wonen. De vrouw
wist ook nog het huis te betreden,
maar is door het echtpaar weer bui-

ten de deur gezet. De politie waarschuwt voor dergelijke babbeltrucs.
Geloof verhalen niet te snel en geef
niet zomaar geld. Het gaat om een
vrouw van ongeveer 28 jaar met donkerblond, achterover gekamd hoor.
Ze droeg een korte bruine jas en had
een lange broek aan. Ook een babbeltruc aan de deur gehad? Meld het
bij de politie: 0900-8844.

Toch overleden, na reanimatie
Uithoorn - Op donderdag 27 november rond vijf uur in de middag kregen de politie en de ambulancedienst
een melding dat een bewoner in de
Kuiplaan onwel was geworden. De
agenten en de broeders troffen de man

op de bank in zijn huis aan. Hij had een
grauwe gelaatskleur. Er is direct gestart
met reanimeren. Na driekwartier is de
61 jarige inwoner reanimerend overgebracht naar het VU-ziekenhuis. Hier is
hij later op de avond overleden.

Echtpaar in woning overvallen
Uithoorn - In de nacht van zondag 30 november en maandag 1
december is een echtpaar overvallen in hun woning aan de Willem de
Feschweg. De bewoner kwam thuis,
parkeerde zijn auto op de oprit en
wilde naar binnen gaan. Hij werd
staande gehouden door vier of vijf
gemaskerde mannen die hem de
woning induwden. De man is gekneveld en mishandeld. Zijn zwangere echtgenote is ook gekneveld.
De overvallers hebben ook vloeistof over de man heen gegooid en
gedreigd hem in de brand te zullen
steken.

Boven in het huis lagen hun kinderen te slapen, maar zij zijn ongedeerd gebleven. De overvallers hebben het hele huis overhoop gehaald
en zijn er onder andere met geld en
sieraden vandoor gegaan. De politie en de ambulancedienst zijn ter
plaatse geweest. De man is onderzocht en behandeld, maar hoefde
niet mee naar het ziekenhuis. De
politie neemt de overval zeer serieus. Het onderzoek door de districtsrecherche is in volle gang. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Elke dag het laatste regionale nieuws!

DUO wordt nog geen DUO
Regio - In een gezamenlijk persbericht laten de colleges van Diemen,
Ouder Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen het volgende weten: Gisteravond vond in de gemeenteraden van Diemen, Uithoorn, OuderAmstel en De Ronde Venen besluitvorming plaats over het aangaan
van de gemeenschappelijke regeling DUO+ en het krediet voor gezamenlijke ICT-investeringen. De
gemeenteraden van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel stemden
vrijwel unaniem voor de plannen.
De gemeenteraad van De Ronde
Venen heeft niet gestemd over het
voorstel, tijdens de discussie bleek
geen meerderheid voor de plannen
te zijn. Dit heeft gevolgen voor de
uitvoering van de plannen. De col-

leges kiezen er voor om met elkaar
in gesprek te blijven. Daarbij lijkt
een scenario voor de hand te liggen waarin de gemeenten Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn een gemeenschappelijke regeling aangaan. Daarnaast verkennen de colleges of, wanneer en hoe De Ronde
Venen later mogelijk bij de samenwerking kan aansluiten. Het college
van De Ronde Venen zal dit scenario
niet eerder dan in de loop van 2015
met zijn gemeenteraad bespreken,
naast mogelijke andere scenario’s.
Gelet op de ontstane situatie wordt
door de colleges van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
nog dit jaar opnieuw aan hun gemeenteraden voorgelegd.

zie onze site: meerbode.nl
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Schansgebied kan worden
ontwikkeld
Vervolg van de voorpagina.

Hart aan de Amstel (onderdeel van
Van Wijnen Projectontwikkeling
West die ook de Waterlijn een ander aanzien geeft en de cultuurcluster Confucius bouwt) wil woningen
bouwen (zo mogelijk in en) rond het
kerkgebouw. De plannen worden
de komende maanden verder uitgewerkt. De torens, het front en de
pastorie blijven behouden. Voor het
oorspronkelijke schip (middenschip
en zijbeuken) liggen er twee scenario’s: in stand houden óf sloop en
herbouw met behoud van de contouren. Het in de jaren ’60 aangebouwde deel, waaronder het priesterkoor, zal verdwijnen. Eerder is
overeengekomen dat de nieuwe
eigenaar van het kerkgebouw het
eerste recht van koop heeft van de
te ontwikkelen grond in het Schansgebied. Deze grond ligt naast het
gebied van het kerkgebouw en is
eigendom van de gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor in een
eerder stadium de kaders voor ont-

wikkeling vastgesteld in het Masterplan Dorpscentrum. De omtreklijnen en eisen voor de bebouwing
zijn vervolgens vastgesteld door het
college.
Om de gebouwen te kunnen verkopen en een nieuwe functie mogelijk te maken, moest de kerk aan
de kerkelijke eredienst worden onttrokken. Dat gebeurde op 30 november bij decreet van de bisschop.
Dit decreet wordt voorgelezen in zowel de Allerheiligst Sacrament, beter bekend als de kerk ‘De Burght’
in Uithoorn als in de kerk ‘St Jans
Geboorte’ in De Kwakel. Ook op de
website van de parochie is dit aangekondigd.
In de koopovereenkomst is een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen, zoals dat het gebouw daadwerkelijk aan de kerkelijke eredienst is onttrokken (dat is per 1 december het geval) en dat een wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk dient te zijn. Daarnaast
gaat Hart aan de Amstel zelf bouwkundig onderzoek doen, dat geba-

seerd is op basis van eerder gedane
onderzoeken en zal tevens een onafhankelijk advies inwinnen. De uitkomsten hiervan moeten duidelijkheid bieden over de financiële haalbaarheid van de plannen.
Blij met overeenkomst
Zowel het bisdom, Hart aan de Amstel als de gemeente zijn tevreden
met de koopovereenkomst. Burgemeester Dagmar Oudshoorn van
Uithoorn zag in de ondertekening
een afsluiting en een begin. “Een
afsluiting omdat er heel lang discussie is gevoerd over de Schanskerk en het heeft heel veel stof den
opwaaien binnen de gemeenschap
met voor- en tegenstanders, met
blije en verdrietige mensen. Een begin omdat er nu naar de toekomst
kan worden gekeken en dat vooral
de beeldbepalende torens voor Uithoorn bewaard kunnen blijven. Met
alle partijen kunnen we trots en voldaan zijn dat er nu een mooie ontwikkeling plaats kan vinden waarin
dat beeldbepalende aspect ook van
de omgeving behouden kan blijven.
Ik ben blij dat er nu duidelijkheid
is en dat we het kerkgebouw en
de pastorie kunnen behouden voor
Uithoorn. Veel inwoners hechten
daar waarde aan en daar ben ik als
burgemeester heel erg blij mee,” aldus de burgemeester die desgevraagd geen antwoord kon geven
op het tijdvak waarop men daadwerkelijk de schop in de grond gaat
steken. Daar is het volgens haar nog
te vroeg voor.
Eerst moeten de plannen verder
worden uitgewerkt. Het is het begin van een traject waar vanzelfsprekend ook de nodige procedures die moeten worden doorlopen
aan vastzitten. Ook kon geen antwoord worden gegeven op de vraag
of er elders extra parkeervoorzieningen komen als het parkeerterrein achter de kerk plaats moet maken voor woningbouw. “Dat zit in de
ontwikkeling opgesloten waar pas
veel later naar gekeken gaat wor-

den,” merkte Oudshoorn tot slot op
in de trant van ‘komt tijd, komt raad’.
Ook het bisdom is tevreden, Peer
Houben (hoofd bouw- en kunstzaken van het bisdom): “Het is goed
dat we een partij hebben gevonden die het kerkgebouw wil kopen
en ontwikkelen. Zo is er een groot
financieel probleem voor de parochie opgelost en kan de skyline van
Uithoorn zijn torens behouden. Tevens kan de gemeente het gebied
ontwikkelen zoals dat in het Masterplan Dorpscentrum is opgenomen”. Tot slot is projectdirecteur
Huub Linders van Hart aan de Amstel blij met de aankoop. Hij wijst op
de artist impression waarbij hij aangeeft dat men aan dit idee van het
ontwikkelen van het gebied en de
wijze van bebouwing zou moeten
denken. De torens en de contouren
van de kerk zouden zo kunnen blijven bestaan. Aan het plaatje kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Het is een voorbeeld.
Linders: “Dit zijn ontwikkelmogelijkheden waar menig ontwikkelaar
van droomt: bijzonder én spannend
om in en rond een kerkgebouw een
toekomstbestendig plan uit te voeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat
zoiets gaat lukken. Daarbij onderzoeken we ook of het mogelijk is
om een devotiekapel in te passen.
Dat overleggen we nog met belanghebbenden.”
Ongetwijfeld zal er te zijner tijd ook
met mogelijke kopers van woningen
overleg worden gevoerd voor welk
type woning zij het liefst zouden
kiezen. Aan de hand daarvan kan
dan te zijner tijd een voorlopig stedenbouwkundig plan worden opgesteld (wat kan afwijken van de bijgaande artist impression). Om de
ontwikkelingen mogelijk te maken
zal Hart aan de Amstel de gemeente een verzoek doen om het bestemmingsplan aan te passen. Vervolgens gaat de ontwikkelaar de komende maanden hard aan het werk
om de plannen verder vorm te geven en een aantal onderzoeken uit
te voeren. De gemeente zal vervolgens het plan toetsen aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Hart
aan de Amstel zal bij zijn planvorming ook andere partijen betrekken. Hoe en wanneer dat precies
gebeurt wordt nog uitgewerkt.

pen in een ontspannen sfeer, dat
vindt je op deze ruilbeurs. Er zijn
de vertrouwde handelaren aanwezig, waarbij men benodigde accessoires kan aanschaffen. Verder zijn
er z.g.n. insteekboeken met postzegels, waar je zegels die je nog niet
hebt uit mag nemen voor 1 stuiver
per stuk. Ook de jeugd is zeer welkom om te ruilen en om eventuele vragen te stellen over het verzamelen van postzegels. De ruilbeurs
is open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer weten, bel dan 0297-525556.

Burenhulp: Helpen en ontmoeten
Uithoorn - Sinds eind september is
de website www.debuurtverbinding.
nl voor inwoners uit Uithoorn (en
De Ronde Venen) beschikbaar. De
website wil helpen om buren (weer)
met elkaar in contact te brengen. Via
www.debuurtverbinding.nl is contact mogelijk met buurtbewoners en
kan men hulp aan elkaar geven of
vragen. Sinds de start zijn er al vele mensen geweest die hulp hebben
aangeboden. Momenteel is er onder andere aanbod te vinden op het
gebied van steun bij problemen met
toeslagen, gezelschap, tuin onkruidvrij maken, incidentele hondenoppas, kinderoppas, of helpen bij het
doen van een boodschapje of winkelen. Ook mensen die hulp kunnen

gebruiken kunnen dit middels de
website kenbaar maken. Momenteel zoeken er mensen hulp op het
gebied van onder andere wederzijds
elkaar helpen (samenwerken) met
klusjes, hulp in de tuin, hulp op ICT
gebied, hulp bij koken, of het snoeien van rozenbomen. Mensen kunnen vrijblijvend een kijkje nemen op
www.debuurtverbinding.nl. Om een
vraag of aanbod te plaatsen kan op
een eenvoudige manier een account
worden aangemaakt.
Voor vragen over of hulp bij het gebruik van De Buurtverbinding kan
contact opgenomen worden met
het loket wonen, welzijn, zorg in Uithoorn 0297-513131.

Uithoorn - Vrijdag 28 November
was de 1ste kookavond van de Wereldkeuken Europarei georganiseerd door Buurtbeheer Europarei.
De avond werd druk bezocht door
bewoners uit heel Uithoorn. Na wat
opstartproblemen konden mensen
genieten van heerlijke gerechten
vanuit verschillende culturen. Bewoners zaten naast elkaar, te kletsen en
te genieten van het eten en van de
mensen om hen heen. Dit is precies
het doel van deze avond. Buurtbewoners uit heel Uithoorn met elkaar
verbinden. Volgende kookavond van

de Wereldkeuken is op 17 December 2014 in het Buurtnest. Vind je
het leuk om te koken voor een grote groep, of wil je je aanmelden
om te komen eten, stuur dan een
mail naar wereldkeukeneuroparei
@gmail.com.
Aanmelden voor de kookavond van
17 December kan tot 14 December
2014. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van
de Werelkeuken, Like dan onze facebookpagina Wereldkeuken Europarei.

Voedselbank en Piet
Oussoren gaan abstract
Uithoorn - Kunstenaar Piet Oussoren exposeert vanaf 1 november jl.
tot en met 31 januari 2015 op de begane grond in het Gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Maximalaan 30, 1421 LC Uithoorn.
Het thema van zijn tentoonstelling
is abstracte. Zijn abstracte werken
met acrylverf laten harde en ook
pastelkleuren hun weg zoeken tot er

een beeld van eenheid ontstaat. Uiteindelijk vertellen de kleuren u het
verhaal. Mocht u besluiten na uw
gewaardeerde bezoek aan mijn expositie tot aanschaf van een kunstwerk over te gaan dan gaat 50% van
het verkoopbedrag naar de penningmeester van de Voedselbank
Uithoorn De Kwakel. U bent op werdagen van 08.00 tot 18.00 uur meer
dan van harte welkom

Kerstshow in
Museumboerderij

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De laatste maandelijkse zaterdagse postzegelruilbeurs
van 2014 van de Filatelisten Vereniging Uithoorn wordt weer gehouden op zaterdag 6 december en U
bent van harte welkom om postzegels te ruilen of te kopen. Er is ruimte genoeg om te parkeren nabij het
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Er zijn
altijd leden van de Filatelisten Vereniging aanwezig, bij wie U informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. Ook is er de
mogelijkheid om advies vragen over
de waarde en het verkopen van verzamelingen. Ruilen, kopen, verko-

1e kookavond Wereldkeuken
door buurtvereniging Europarei

Optreden Amicitia
in Grote Kerk Naarden
Uithoorn - Gisteravond 29 november voerde C.O.V. Amicitia voor
de tweede keer met C.O.V. Excelsior uit Huizen, het Oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy uit in de Grote Kerk in Naarden

o.l.v hun dirigent Toon de Graaf. Met
medeweking van dezelfde solisten
en met het Promenade Orkest. Het
was opnieuw een prachtige avond,
waar het publiek zichtbaar van heeft
genoten.

Kerst bij Kringloop Ceres
Uithoorn - Vanaf donderdag 4 december is Kringloop Ceres in Kerstsfeer. Het is altijd weer een verrassing wat men het hele jaar door inbrengt.
Voor de werknemers is het een hele
uitdaging om de winkel op woensdag helemaal in de kerstsfeer te
krijgen, maar ieder jaar weer slagen zij erin om een geweldige afdeling neer te zetten. Kerstbomen,

kerstballen, kerststallen, kaarsenstandaards en tierelantijnen; je kunt
het zo gek niet opnoemen of Ceres
heeft het. Dus heeft u nog een plekje in huis wat nog niet in kerststemming is? Loop even bij Ceres binnen
en snuffel rond op de kerstafdeling.
Ook dit jaar verwachten zij weer een
enorme drukte op donderdagochtend, wanneer de winkel om 10.30
zijn deuren opent.

Regio – Vanaf zaterdag 13 januari tot en met zondag 14 januari kan
men tijdens de kerstshow in Museumboerderij Jan Makkes in Velserbroek weer genieten van een wereld vol kleur op een unieke locatie.
Tijdens de kerstshow kan men hier
dagelijks zonder afspraak tussen
11.00 en 18.00 uur terecht voor een
‘reis door het leven’ van de gedreven kunstenaar Jan Makkes. Aan de
hand van veel niet eerder getoond
werk krijgt men een goede indruk
van zijn talent, zijn unieke kleurgebruik en de mens Jan Makkes. Ongeveer 100 schilderijen, pastels, tekeningen en gouaches worden vertoond in verschillende zalen in de
Museumboerderij die speciaal hiervoor in kerstsfeer is gebracht. De
toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als
schilder bekend door zijn bijzondere kleurgebruik. Op deze kerstshow
is ook te zien dat hij in alle schilder- en tekentechnieken een meester was. Geen onderwerp was hem
vreemd: landschappen, portretten,
kloosters en kerken, de haven van
IJmuiden of Tata Steel, alles inspireerde hem. Zijn vele reizen voerden hem over de hele wereld en ook
daar tekende en schilderde hij met
succes. Internationaal brak hij door
als schilder, maar ook als vredesambassadeur. Wereldwijd sprak hij met
de grootheden van zijn tijd, niet al-

leen over kunst, maar ook over crisisgebieden. Zo ontmoette hij wereldleiders als Gorbatsjov en bijzondere mensen als Moeder Teresa. Van die ontmoetingen zijn foto’s,
maar ook liet hij in zijn schilderachtige tuin een kapel bouwen ter ere
van Moeder Teresa.
De Museumboerderij van Jan Makkes en zijn echtgenote Elly stamt uit
de zeventiende eeuw. De prachtig
onderhouden boerderij en de tuin
zouden ook zonder de kunst van
Jan Makkes een bezoek meer dan
waard zijn. Maar mét de vele kunstwerken van Jan Makkes, de verzamelde religieuze beelden en glas in
lood ramen, en dat alles in kerstsfeer, wordt bezoekers een uniek
kijkje in het leven van Jan Makkes
geboden. Uiteraard is veel van het
werk van Jan Makkes te koop, maar
ook is er een prachtig fotoboek verkrijgbaar.
Museumboerderij Jan Makkes is te
vinden aan Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Buiten genoemde tijden kan men ook na afspraak terecht voor een bezichtiging. Bel dan
voor een afspraak met Elly Makkes: 023-5376227. Wie met de auto komt wordt aangeraden te parkeren op het terrein van voetbalvereniging VSV aan de Hofgeesterweg.
De boerderij ligt op slechts 100 meter afstand. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Nieuwe entree winkelcentrum
Zijdelwaard geopend
Vervolg van de voorpagina.
De zij- en achtergevel van het winkelcentrum aan de kant van de Wiegerbruinlaan en Heijermanslaan
moeten nog in detail worden afgewerkt. Ook moet het logo ‘Zijdelwaard’ nog op het dak worden geplaatst. De afwerking geldt eveneens voor de passage aan de kant
van AH. Bij elke winkel komt een
aparte verlichtingsunit aan de muur.
De nu nog loshangende bekabeling
in het plafond wordt na aansluiting
van elektrische verbruikers eveneens netjes weggewerkt. Klaar is

het allemaal dus nog niet, maar het
winkelend publiek zal van de verdere afwerking weinig of geen last ondervinden.
Aan de andere kant van het winkelcentrum, bij de Zijdelrij, wordt hard
gewerkt aan de overkapping van
het gedeelte dat tot voor kort nog
‘straat’ was. Maar ook het middendeel zal binnen afzienbare tijd een
ander aanzien krijgen. Het vroegere parkeerterrein wordt overkapt en
de ruimte eronder aangesloten op
het bestaande deel van het winkelcentrum. Er bovenop worden nieu-

we parkeervoorzieningen gerealiseerd voor 115 auto’s die via een
hellingbaan naar boven en beneden
kunnen rijden. Vanaf het parkeerdek kan men in de centraal gelegen
passage op de begane grond komen. Maar zover is het nu allemaal
nog niet. Wel al staan de feestdagen deze maand voor de deur waarbij de winkeliers een feestelijk aanbod presenteren en u graag in hun
winkel zien komen. Dat is geen probleem, want winkelcentrum Zijdelwaard blijft onveranderd goed toegankelijk. U bent dus van harte welkom.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

facebook.com/

zie onze site: meerbode.nl
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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.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
APotHeek
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 Eerstelijnspraktijk voor
Uithoorn, tel. 0297-562851
Psychologische Zorg
Apotheek Boogaard Amstelplein
Mw. drs. FMP van Dijk,
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
DierenHULP
psychotherapie en coaching
Dierenambulance, tel: 06Mw. M. Eringa, Integraal
53315557.
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
gezonDHeiDszorgOranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, PsycHoLoog
tel. 0297-565989
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Dierenartsenpraktijk UithoornELIAGG Uithoorn,
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 Ondernemingsweg 230,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
brAnDweer & PoLitie
Praktijk Van ‘t Hoff
Brandweer, tel. 020-5556666.
Biedt behandelingen aan
Politie, tel: 0900-8844.
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
sLAcHtofferHULP
Tel. 06-51994830
info: 0900-0101.
www.psychologen-uithoorn.nl
www.slachtofferhulp.nl

Kerst met Zangkoor The Bridges
De Kwakel - Zangkoor The Bridges
geeft dit jaar drie optredens rond
de kerstdagen. Op zaterdag 20 december om 19.30 uur verzorgt The
Bridges een bijzondere muzikale
kerstvoorstelling in de St-Johannes
geb. Kerk in De Kwakel.
Tussen de kerstliederen door wordt
er prachtig kerstverhaal verteld door
Gerard Vlutters, over een zwerver
die het kerstgevoel lang geleden is
verloren en een kind dat op een bijzondere wijze kijkt naar het wonder
dat is geboren in de kerstnacht.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Op zondag 21 december werkt The
Bridges mee aan het kerstconcert
“S(w)inging Christmas” in de de RK
kerk in Kudelstaart. Aanvang 15.00
uur. Op woensdag 24 december zullen zij tijdens de kerstavondviering
om 21.00 uur hun mooiste kerstliederen ten gehore brengen in de StJohannes geb. Kerk in De Kwakel.
Voorafgaand aan deze viering zullen
The Bridges alvast een aantal kerstliederen voor u zingen. Dus kom niet
alleen voor een mooie plaats, maar
ook voor het luisteren naar The
Bridges op tijd naar de kerk!

Decemberactie
ondernemers
De Kwakel
De Kwakel - Het is weer zover: de
gezamenlijke ondernemers in De
Kwakel pakken net als vorig jaar
flink uit in de decembermaand! Bij
elke besteding van 5 euro ontvangt
u van de deelnemende ondernemers
een zgn. ‘Kwakelaartje’. Dit is een
kanskaart waarmee u, door deze in
te vullen en in te leveren, kans maakt
op één van de vele mooie en een
aantal lekkere prijzen. Dit jaar is de
hoofdprijs een reischeque ter waarde van maar liefst 350 euro (te besteden binnen drie jaar). De 1e prijs
is een 186-delige gereedschapsset,
de 2e prijs een 16-delige pannenset
en de 3e prijs een Bonny’s beautypakket t.w.v. 60 euro. Daarnaast zijn
er nog tientallen andere prijzen te
winnen. Dit jaar doen er maar liefst
13 bedrijven, waarvan 6 nieuwe bedrijven, mee. Dus meer kans voor u
op de vele prijzen en dat allemaal in
De Kwakel! De uiterste inleverdatum
van de ‘Kwakelaartje’ is donderdag
18 december aanstaande vóór 18.00
uur. Prijswinnaars krijgen telefonisch
bericht waar en wanneer de prijs opgehaald kan worden. De Kwakelse
ondernemers wensen iedereen veel
spaarplezier toe en alvast een gezellige feestmaand!
Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Fietser zwaar
gewond na
aanrijding
Uithoorn - Op zaterdag 29 november om half een in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de kruising Wieger de Bruinlaan en
de Zijdelweg. Een 30 jarige automobilist uit Hoofddorp reed richting het
winkelcentrum. Bij de kruising stak
onverwachts een fietser over. Volgens getuigen had de man niet gekeken of hij wel naar de overkant
kon. De fietser, een 75 jarige man
uit Uithoorn, is geschept, over zijn
stuur geslingerd en met zijn hoofd
op het trottoir beland. Een omstander met EHBO-ervaring heeft direct
verzorging verleend. De 75 jarige is
vervolgens met spoed per ambulance naar het VU-ziekenhuis vervoerd.
Hij is aanzienlijk gewond geraakt.
De Uithoornaar heeft een hoofdwond, een breuk in zijn schedel, een
gebroken nekwervel, gebroken ribben en breuken in zijn gezicht.

EDITIE
december

Mijmeringen

SALE

Soms vind ik het leven maar verwarrend.
Afgelopen vrijdag was het zwarte vrijdag
(black friday), een fenomeen wat is overgewaaid uit de verenigde staten. Het is een dag waarin veel winkels
extreme kortingen geven op hun producten. In Amerika wordt het beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstinkopen. Oorspronkelijk komt deze benaming uit Philadelphia en werd deze term gebruikt
om te verwijzen naar de grote verkeersdrukte in en rond de stad op de
dag na Thanksgiving. Rond 1981 wordt melding gemaakt van een andere verklaring, namelijk dat op deze dag de winkeliers voor het eerst
in het “zwart” komen te staan, oftewel winst beginnen te maken voor
het jaar. Wat het ook is, feit blijft dat veel winkels korting geven en speciale aanbiedingen hebben, waarop vele mensen inkopen gaan doen
op deze zwarte vrijdag.
Niet winkeldag
In Nederland merk ik nog niet zoveel van zwarte vrijdag, maar ook
hier schijnen er al winkels te zijn die stunten met hun prijzen op deze dag. En als ultieme tegenhanger hebben wij een dag later, de laatste zaterdag in November de internationale niet winkeldag. Deze dag
is een protestdag voor iedereen die zich verzet tegen het (overvloedig) consumeren, de macht van de grote bedrijven en de stressmaatschappij. De pr machine achter de niet winkeldag vind ik geniaal. Ik citeer: Er is veel vraag naar Niets. Miljoenen mensen hebben Niets nodig! Niets geeft ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet verzekerd te worden en verbruikt geen energie. Het geeft zelfs energie,
want voor Niets gaat de zon op. Niets is beter! Koop niets!” aldus de
website van koop niets.
Tegenstelling
Als consument word je continu overal in de verleiding gebracht om
tot een aankoop over te gaan. De economie lijkt het allerbelangrijkste in het leven en we zijn allemaal onderdeel ervan. Hoe hier mee om
te gaan is voor iedereen verschillend. Sommige mensen maken bewust een keus om van een aanbieding te profiteren of om juist niets
aan te schaffen. Er zal ook een overgroot deel zijn wat er niet al te veel
bij stilstaat en gewoon koopt. Je hoeft maar te kijken naar de cijfers
van de schuldhulpverlening in Nederland om te beseffen dat het kopen van spullen een groot probleem is in onze maatschappij. Mensen
kopen maar zonder na te denken of zij het zich kunnen veroorloven. Of
ze denken wel na, maar willen zo graag iets hebben dat ze zich toch in
de schulden werken. Een schuld krijgen is heel makkelijk, uit de schulden komen is een drama. Niet alleen de schuldenaar betaald, ook wij
de Nederlandse belastingbetaler betaald een hoop geld om de schuldhulpverlening te financieren.
Keus
Met een gezond kritische blik bekijk ik het walhalla van winkelcentra,
markten, online shoppen en reclame in deze decembertijd. Ik ben een
vrouw, dus ik voldoe aan het stereotype. Ja, ik hou van winkelen. Ik ben
ook Nederlander en wil dus ook zuinig zijn, geen cent te veel he! Dus
wat te doen.? Afgelopen vrijdag kon ik bij een uitverkoop zijn van een
mooi sportmerk. Regelmatig bedenk ik me zelf waarom ik iets wil kopen, wat het toch is dat ik graag nog meer kleren in mijn kledingkast
wil hangen en probeer ik mijn koopdrift te beteugelen. Simpelweg omdat meer niet gelukkig maakt. Maar toch kan ik een uitnodiging voor
een sale niet afslaan. De argumenten die door mijn hoofd schieten wegen zwaarder dan de rest. Op de sale zelf zag ik een slagveld van rekken vol met kleding en tafels vol gestald en iedereen liep met grote
stapels kleding richting de kassa. Niet veel later liep ik er gebukt onder vele kledingstukken richting de kassa. Het was ook zo mooi allemaal en het allermooiste, het was betaalbaar. Ik kon het niet laten en
liep die sale uit met een grote vuilniszak vol met prachtige kleding voor
het hele gezin. Het ziet er niet uit dat je je mooie spullen in een vuilniszak meekrijgt, maar ik was als een kind zo blij. Ik had gescoord, mooie
spullen voor weinig en daar ging mijn hart toch echt sneller van kloppen. Dat was mijn zwarte vrijdag, en op de niet winkeldag heb ik mijn
aankoop van die week ervoor terug gebracht naar de winkel. Hetzelfde artikel had ik namelijk in de sale voor de helft van de prijs kunnen
kopen en twee dezelfde truien vond ik overdreven. Hup, terug naar de
winkel en heel misschien ben ik toch zo een klein beetje in balans tussen kopen en niet kopen.

Kleding van
droogrek gestolen
Uithoorn - Op zaterdag 29 november is tussen een en drie uur in de

middag kleding gestolen van een
wasrek in een tuin in Geertruidehoeve. Er zijn broeken en shirts meegenomen voor een behoorlijk bedrag.
Enkele kledingstukken zijn in de tuin
van de buren terug gevonden.

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Sjoelen
Op vrijdag 12 december is er weer sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang is om 13.30 uur. De kosten zijn 3,00. Er wordt competitie
gespeeld en iedereen gaat met een prijsje naar huis. Iedereen is van
harte welkom.
Bingo in Bilderdijkhof
VRIJDAG 19 DECEMBER is er de laatste bingo van dit jaar in de Bilderdijkhof. De kaartjes kosten 0,50 per stuk, de toegang is gratis, en we
hebben leuke prijzen! Iedereen is van harte welkom! De zaal gaat open
om 13:00 uur en de bingo begint om 13:30 uur.
Inloopspreekuur Ipad in wijksteunpunt Bilderdijkhof
Op dinsdagmiddag (behalve de 2e dinsdag van de maand) is er de
mogelijkheid om hulp te krijgen bij het gebruik van uw Ipad. Naast de
10 wekelijkse cursus zilver online, waar men leert wat een Ipad is en
wat je hier allemaal mee kunt, bied Vita welzijn en advies nu ook deze
dienst aan. Heeft u vragen of vindt u het leuk om eens met elkaar tips
uit te wisselen over het gebruik van een Ipad of tablet, dan bent u deze
middag tussen 13.30 uur en 16.00 uur, van harte welkom. De entree is
1 euro excl. koffie/thee. Mocht u vragen hebben of heeft u belangstelling om als vrijwilliger deze middag te ondersteunen, dan kunt u altijd
even binnen lopen aan de Bilderdijkhof nr 1.
Voor meer informatie kunt ook het wijksteunpunt bellen: Tel: 567209 of
mailen naar m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Vragenuurtje
U bent van harte welkom om met al uw vragen over activiteiten bij ons
langs te komen. Wilt u graag iets gaan doen? Maar weet u nog niet
wat? Wilt u misschien vrijwilligers werk doen? Maar heeft u geen idee
wat bij u past? Onder het genot van een kopje koffie denken wij graag
met u mee. U kunt bellen naar Monique Sintenie om een afspraak te
maken op tel: 567209 of mail naar m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

Elke dag het laatste regionale nieuws!

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de
Amstel en De Kwakel,
Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in
Bedrijf.
2014 nadert alweer het einde; Sinterklaas wordt op 6 december tijdens de uittocht nog uitgezwaaid om weer naar
Spanje te vertrekken.
Vervolgens gaan we ons dan opmaken voor de feestdagen
en uiteraard hopen de ondernemers in Uithoorn en De Kwakel op een mooie commerciële finale van het zakelijke jaar.
De signalen van economisch herstel zijn weliswaar frequenter te vernemen dan in de voorgaande jaren, maar er is nog
steeds geen krachtige opleving waar te nemen. Daarvoor
zijn er nog te veel maatschappelijke verstoringen op nationaal en internationaal niveau. Hopelijk gaat 2015 meer stabiliteit bieden.
Verbeteringen van de infrastructuur
In 2014 is een belangrijke mijlpaal bereikt die als een grote verbetering wordt aanmerkt: de uiteindelijke afronding
van de omlegging van de N 201. Het is al eerder aan de orde
geweest dat deze omleiding een enorme ontlasting van het
doorgaande verkeer over de inmiddels omgedoopte N196 /
Koningin Maximalaan teweeg heeft gebracht.
Door de diverse projecten (zoals o.a. de Waterlijn, de nieuwe Cultuurcluster Confusius) zal er de komende jaren een
echt centrum rond het oude dorp gaan ontstaan en wordt
Uithoorn steeds aantrekkelijker om te wonen, te werken en
te recreëren.
Voor vele ondernemers hebben deze verbeteringen ook
grote voordelen. De tijdverslindende files voor de Irenebrug zijn verleden tijd, de bedrijventerreinen zijn aanmerkelijk beter bereikbaar geworden waardoor Uithoorn en De
Kwakel als vestigingsplaats aantrekkelijker worden. Hopelijk
is de verkeersbelasting op de nieuwe N 201 niet te groot dat
het op andere plaatsen vastloopt en de fileproblemen richting Vinkeveen worden verplaatst.
Zijdelwaardplein
Hoewel het voor de bezoekers en de ondernemers van het
winkelcentrum niet hard genoeg kan gaan, vordert de verbouwing van het winkelcentrum gestaag.
Het winkelend publiek ziet de contouren verder vorm krijgen en de impressie in het centrum toont hoe het er uiteindelijk gaat uitzien. De verbouwing was noodzakelijk, maar
het vergt ondernemingszin om dan ook daadwerkelijk te investeren. In de loop van het volgende jaar zullen we de resultaten gaan zien.
Kerstmarkt
Op zondag 14 december 2014 van 11.00 tot 17.00 uur wordt
er rondom het Amstelplein een kerstmarkt gehouden. Een
goed initiatief van de winkeliers die de verbondenheid van
de tijd rond Kerstmis weten te vertalen in een ouderwets gezellig Kerstmarkt. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te genieten van de kerstsfeer. De Stichting Promotie Uithoorn is ondersteunt dit ondernemersinitiatief en
zal tijdens dit evenement benadrukken dat het goed toeven
is in Uithoorn: Thuis aan de Amstel!
Ondernemersvereniging Uithoorn
Op 2 oktober organiseerde de OVU een ondernemersbijeenkomst in de ‘Chemietoren’ (voormalige Cindutoren). Het was
een informatieve bijeenkomst die goed werd bezocht. De
OVU organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten die leden en ook introducees de gelegenheid bieden om met elkaar in contact te komen. Op 11 december wordt er een ontbijtbijeenkomst bij Sjiek aan de Amstel georganiseerd. Voor
meer informatie: http://ovu.biz/
Een goede gelegenheid om mede-ondernemers te leren
kennen en dus tevens een zeer goede reden om aansluiting
te zoeken van een van de belangenorganisaties voor de ondernemers in Uithoorn en De Kwakel.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u nu vast
hele plezierige feestdagen en
al het goede voor het komende jaar te wensen.
Gezondheid, geluk en harmonie in uw omgeving komen op de eerste plaats. Zakelijk wens ik stabiliteit en een
krachtig doorzettend herstel
naar een goed en stabiel ondernemersklimaat.
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting
Uithoorn in Bedrijf

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn,Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden.
Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort: Rhode Island Redkriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met
een beetje creme. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé.
Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Zgn. Felix kat. Zwart-wit, witte kraag.
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Veel talent bij
Alkwin Kollege
Uithoorn - Het is er dus nog wel. De jeugd is veel
bezig met Whatsappen, Gamen en Social Media.
Op de fiets mag je niet gezien worden zonder je
smartphone in je hand, “echt heel gevaarlijk”! Maar
wat bleek de afgelopen vrijdagavond, niet zo maar
een november avond, op het Alkwin Kollege. Wat een

talent presenteerde zich daar in een hele afwisselende
setting in de aula. Zang, dans, muziek en zelfs twee
koren in een wervelende show van creativiteit, theater
techniek, spanning en sensatie. Wat is het toch mooi
om vast stellen, dat er toch nog best veel talent is
onder de jongens en meisjes! Top !

facebook.com/

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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sla nu je slag!
Uithoorn - Vanaf zaterdag 3 januari begint het nieuwe seizoen voor
Honk- en Softbalvereniging Thamen. Een ideaal moment dus om te
kijken of één van onze sporten ook
wat voor jou is. Honkbal is één van
de meest gespeelde sporten ter wereld, in Amerika en Japan is het de
meest populaire sport van april tot
en met oktober. De honkballers in
de Amerikaanse profcompetitie behoren tot de best betaalde sporters
ter wereld en verdienen soms meer
dan voetballers. Niet iedereen weet
het, maar voor een klein land timmert Nederland met Honkbal en
Softbal internationaal behoorlijk aan
de weg. Het Nederlandse honkbal-

Qui vive MD4 herfst
kampioen

team veroverde in 2011 de wereldtitel en behaalde in 2013 de vierde plaats bij de prestigieuze World
Baseball Classic. Ook bij Softbal
hoort Nederland tot de internationale top. Bij de laatste drie edities
van het Europees Kampioenschap
gingen de Nederlandse softbalsters
er met de titel vandoor. De dames
eindigden tijdens het WK in Haarlem dit jaar als 5de, wat een prima
resultaat is achter grootmachten als
Amerika, Japan, Canada en Australië. Nog leuker dan ernaar kijken is
het zelf doen. Honkbal en Softbal
hebben veel te bieden. Het zijn aantrekkelijke sporten, waarbij allerlei
vaardigheden samenkomen: slaan,

De Kwakel - Qui Vive MD4 vertrekt
richting Alkmaar om daar om 10:00
te spelen tegen hun MD8. Het belooft een spannende pot te worden,
want Qui Vive kan kampioen in de
poule worden. Met een licht zonnetje, maar in erge kou gaan ze van
start. De eerste tien minuten komen
de meiden niet door de verdediging
heen van Alkmaar. En met eenmooie
tegenaanval komt Alkmaar op een
1-0 voorpsrong. Er vindt een wissel
plaats en we breken door op rechts,
de voorspelers staan goed inde cirkel en daar komt ons antwoord: 1-1.
We zijn nog in de running. Er wor-

vangen, gooien, sprinten, concentratie vasthouden, vooruit denken,
er zit van alles in. En je kunt het op
elk niveau doen. Lekker met elkaar
een wedstrijdje honkbal of softbal
spelen, of hard werken op het hoogste niveau om misschien wel prof te
worden.
Iedereen
Iedereen heeft op school wel eens
een vorm van Honkbal of Softbal
gespeeld. Voor kinderen tot en met
10 jaar is er een aangepaste versie genaamd BeeBall, waarbij in
een iets kleiner speelveld kinderen
al met slechts 4 tot 5 spelers wedstrijdjes kunnen spelen Het is een
goede manier voor kinderen om
hun motoriek en teamgeest te ont-

wikkelen. Zowel voor jeugd als voor
volwassenen is de zaaltraining een
ideaal moment om kennis te komen
maken met onze sporten. Wij hebben mogelijkheden vanaf 5 jaar tot
en met de senioren leeftijd in diverse teams (honkbal, herensoftbal,
damessoftbal of beeball). Bij Honken Softbalvereniging Thamen kan
een ieder vrijblijvend aan drie trainingen deelnemen. Wilt u vrijblijvend deelnemen aan de trainingen? Stuurt u dan een e-mail naar:
info@thamen.info
Vermeld uw naam, leeftijd en het telefoonnummer waarop u bereikbaar
bent en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op inzake de
trainingstijden.

Csw C1 wint streekderby
tegen Legmeervogels C1!
Wilnis / Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 29 november, stond de clash
tussen CSW C1 en Legmeervogels
C1 op het programma. Het uit duel, voor CSW, stond om 11:00 uur
op het programma. Zoals een derby
hoort dit op het hoofdveld gespeeld
te worden en dat had Legmeervogels goed begrepen. Het elftal van
CSW heeft nog niet echt zijn draai
gevonden in de eerste klasse van
de KNVB competitie. Daar en tegen
heeft Legmeervogels, na een goede start, de laatste drie wedstrijden
niet meer weten te winnen. Toch
ging het duel tussen de nummer
vier, Legmeervogels, en de nummer
tien, CSW, mooi op tijd van start onder leiding van de scheidsrechter.
De trainers Lennart en Bas hadden
voor deze wedstrijd nog één speler in de ziekenboeg en ondanks de
laatste slechte resultaten was er wel
een stijgende lijn in de wedstrijden.
Qua spel maar helaas niet qua resultaat. Het gesponsorde CSW, Respect Cleaning Service bv, ging gelijk
goed van start. Het was fris maar er
scheen een lekker zonnetje, waardoor het een leuke pot voetbal werd.
Na een gelijk opgaande eerste vijftien minuten greep CSW langzaam

het heft in handen. Er werden enkele spelden prikken uitgedeeld aan
de keeper van Legmeervogels, waar
de keeper van CSW weinig te doen
had. Er volgde wat mogelijkheden
voor CSW alleen wisten de aanvallers van CSW niet het doel te vinden.
Legmeervogels werd op een gegeven moment steeds goed onderdruk gezet, waardoor de opbouw
steeds verstoord werd. Uit één van
deze situaties werd er net voor rust
door CSW gescoord. Een mooie solo werd schitterend door CSW afgerond en de verdiende 0-1 stond op
het scorebord.
Deze stand werd tot de rust gehaald en met enkele wissels werd
er gestart aan de tweede helft. Er
werd verwacht dat Legmeervogels
gelijk de aanval zou gaan opzoeken, maar het tegendeel was waar.
CSW controleerde de tweede helft,
maar verzuimde om de score verder uit te breiden. Legmeervogels
was twee keer gevaarlijk met een
afstand schot alleen stond de CSW
keeper geen tegen doelpunt tegen. Het werd nog spannend in de
laatste minuten maar echte kansen kreeg Legmeervogels niet meer.

www.lijfengezondheid.nl
Pssst... Geheimpje...!

Onder luid gejuich werd het laatste
fluit signaal van de goed leidende
scheidsrechter ontvangen door de
spelers en technische staf, maar ook
het veel mee gereisde trouwen supporters. Na de eerste gedeelte van
de competitie te hebben gespeeld
staat CSW op de tiende plaats! De
vele blessures hebben er toe geleid

dat er nooit in de vaste samenstelling kon worden gespeeld. Dit was
de laatste vier wedstrijden wel het
geval en dat geeft voor de tweede gedeelte van de competitie veel
vertrouwen. Deze wordt zaterdag 6
december gestart met een uitwedstrijd tegen sc ’t Gooi C1, waar thuis
van werd gewonnen.

winterstop voor Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 25 november vond de finale van de competitie plaats met meer dan verrassende
uitslagen. Voor de verandering begin ik met de B-lijn: met twaalf paren werd eerste het team Ted Brand/
Alice Oostendorp met 65.83%! Ted
vaker shoppen: scherpt de hersens
zoals je zelf al zei. Tweede het paar
Ria Verkerk/Ineke van Diemen met
65.42%, Elly van Brakel en Trees Ellerbroek werden derde met 56.25%.
Als vierde eindigden Eugenie Rasquin en Riet Willemse met 54.17%.
Dan de eindstand van deze competitie: Volgens verwachting werden
Bep Verleun en Hans Warmenhoven
eerste en Elly van Brakel/Trees Ellerbroek tweede.
Maar dan: Ted Brand en Alice Oostendorp plaatsten zich als derde, Annet Roosendaal en Rini Tromp, hun
licht werd overweldigend, eindigden
als vierde. Dames ik weet niets meer
te zeggen, ben met stomheid geslagen wat niet vaak voorkomt. Proficiat u allen en welkom in A-lijn. In de
A-lijn met 10 paren werd het combipaar Ina Melkman en Janny Streng
eerste met

59.90%, tweede het paar Bep Verleun/Hans Warmenhoven, als invallers in een hogere lijn, met 57.81%.
Froukje Kraaij en Anneke van der
Zeeuw plaatsten zich als derde met
56.77%, Guus Pielage en Renske
Visser werden vierde met 52.60%.
De eindstand van de A: Thecla
en Rees eerste, met mijn hartelijke dank mijn geld is binnen. Tweede Ina en Jetty, derde het paar Gerda Bosboom/Nel Hamelijnck, Nel
Bakker en An van der Poel sluiten
als vierde deze competitie. Naast
nieuwkomers zijn er ook vertrekkers: Guus en Renske, Marja van
Holst Pellekaan/Sandra Raadschelders, Inge Dyrbye/Thea Stahl en
Ans Pickkers/ Loes Wijland zien wij
graag in de B terug. Vanwege een
door mij persoonlijk (in 2009!) ingestelde traditie wordt geen verslag gedaan van de laddercompetitie: ik ga op reces. Ach wat zult u
mij missen toch? Ik wens u allen alvast fijne feestdagen en tot 27 januari 2015, begin van de nieuwe competitie. Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij Mieneke Jongsma,
telefoonnummer 0297-565756.

santa Run dit jaar in
Mijdrecht
Mijdrecht - In 2012 en 2013 werd
de Santa Run in Aalsmeer georganiseerd door de Rotaryclub AalsmeerMijdrecht-Uithoorn. Dit jaar slaan
2 Rotaryclubs (AMU en Mijdrecht)
de handen ineen en wordt de Santa
Run gehouden in Mijdrecht op vrijdagavond 19 december 2014.
Vanaf het Raadhuisplein zal om
19.00 uur het startschot klinken
voor een wandeltocht van 3.5 km
door het centrum van Mijdrecht. Het
gaat vooral om de feeststemming bij
de warming-up en de gezelligheid
tijdens de wandeling met o.a. een
hapje, drankje en een dweilorkest.

Na afloop is er nog een après-skifeest op het raadhuisplein. De deelnemers lopen voor 3 goede doelen,
de Moeder Verwendag in Aalsmeer
en Mijdrecht en de Stichting Haarwensen. Aan de Santa Run zijn prijzen verbonden voor de jongste en
de oudste deelnemer, de deelnemer
met het hoogste sponsorbedrag en
het bedrijf, vereniging of school met
de meeste inschrijvingen.
Alle informatie en de mogelijkheid
om in te schrijven vindt men op de
website van de Santa Run: http://
aalsmeermijdrecht.rotarysantarun.nl

Verzwakt KDO G1 verliest
De Kwakel - Op een koude vroege
zaterdagmorgen maakte KDO zich
op voor een thuiswedstrijd tegen
SDO uit Bussum. KDO miste helaas 3 verdedigende spelers waardoor er zonder wissels moest worden gespeeld, tegen een sterke tegenstander.
De eerste helft was rommelig en
vooral slordig van de kant van KDO.
Nadat SDO 4 keer wist te scoren,
creëerde KDO via Stijn een mooie
aanval door een snelle combinatie met Omar, Jeffrey en Stijn, die
hem dus afmaakte en de stand op
1-4 zette.

den over en weer pogingen ondernomen, er vinden reddingen plaats
door keepers, het is rust: 1-1. Na
een peptalk van de coach gaan de
meiden het veld weer op. De koppies staan op scherp, ze gaan ervoor. Al snel wordt het 1-2 en 1-3.
Alkmaar pakt zijn kans als de bal
voor het doel langs wordt gespeeld
en maakt 2-3. Het zal toch niet nog
….Om zeker van hun overwinning
te zijn, maken de meiden nog een
doelpunt en eindigt de wedstrijd in
2-4. Op naar het clubhuis voor warme chocomel. Qui Vive MD4 is nu
Herfst kampioen.

Na de rust ging KDO beter van start;
al snel maakte Omar een treffer: 2-4
op de voet gevolgd door Jeffrey: 3-4.
Jammer genoeg ging KDO daarna
teveel lopen met de bal, waardoor
SDO steeds kans zag de bal te veroveren. Het werd 3-5. Jeffrey wist
nogmaals het doel te bereiken en
maakte 4-5.
Helaas wist KDO dit niet vast te
houden, SDO brak opnieuw door
en scoorde 4-6. Na wat druk te zetten op de keeper van SDO werd het
door een eigen doelpunt 5-6. Uiteindelijk bleek de sterkste partij toch
SDO, met een eindstand van 5-7.

Elke dag het laatste regionale nieuws!

Gezellig sinterklaasfeest
bij Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Afgelopen vrijdag waren Sinterklaas en zijn Pieten te
gast in het clubgebouw van Legmeervogels. Met een leuk Sinterklaasgedicht was de handbaljeugd
van Legmeervogels een paar weken geleden uitgenodigd voor een
sinterklaasfeestje. Op 28 november
was het zover, rond 16.30 uur kwamen de speelsters van de F,E, D en
C teams samen met hun coaches en
trainers de mooi versierde kantine
binnenlopen en was het al snel een
gezellige drukte. Er werd gezamenlijk een patatje met een snack gegeten en per team werd het “Sinterklaas Cadeau Spel” gespeeld, met
als doel…allemaal een cadeautje!
Maar het wachten was natuurlijk op
Sinterklaas! En ja hoor, na luid gezang kwam Sinterklaas met z’n pie-

ten nog even met ons mee feesten.
Er werden liedjes gezongen en met
pepernoten gegooid. De speelsters
en speler van het F-team hadden
een speciaal ‘Legmeervogels Sinterklaaslied’ bedacht en dit werd
prachtig aan Sinterklaas ten gehore
gebracht. Het was duidelijk dat iedereen veel plezier had met elkaar
en de Sint.
Maar helaas komt aan alle leuke dingen een eind en Sinterklaas
moest ook weer verder. Om 19.30
uur werden alle kinderen opgehaald en kon de organisatie terugzien op een geslaagd feest. Namens
alle kinderen wil de organisatie alle vrijwilligers van keuken- en opruimploeg, en alle anderen die een
steentje hebben bijgedragen, bedanken voor hun inzet.

zie onze site: meerbode.nl
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Legmeervogels zaalvoetbal
heeft complete offday
Uithoorn - Na de spectaculaire
overwinning van vorige week vrijdag moest Legmeervogels afgelopen vrijdag aantreden tegen de
nummer 3 van onderen Parkstad 1.
Een erg onberekenbare tegenstander, zoals afgelopen seizoenen wel
is gebleken. De voorbereiding op
deze wedstrijd was niet erg goed te
noemen, de bidons en de ballen was
men vergeten mee te nemen, waardoor de warming-up niet al te best
was. Misschien kwam het ook wel
omdat de spelers erg nonchalant
waren, maar vanaf het fluitsignaal
was het veldspel erg matig te noemen, er was totaal geen belevering
en scherpte. De tegenstander daarentegen wel, waardoor Legmeervogels onder druk kwam te staan.
Men had het geluk dat de paal, lat,
de keeper en soms een verdediger
een tegengoal wisten te voorkomen.
Geheel tegen de verhouding in
kwam Legmeervogels uit het niets
op voorsprong. Door een onderschepping op de middellijn van
Ibrahim el Ahmadi wist hij alleen op
de keeper af te gaan en beheerst af
te ronden, 0-1 in de 11e min. Ondanks deze voorsprong werd het er
niet beter op. Door niet voldoende
ingrijpen werd vanaf de linkerkant
van het veld de bal onder de keeper door in het doel gewerkt, 1-1 in
de 13e min. Daarna wist een speler
simpel weg te draaien van el Ahmadi, waarna verdiend de 2-1 op het
scorebord kwam in de 18e min.
Geen kansen
Legmeervogels wist amper kansen
te creëren, en de schoten die op
doel werden afgevuurd waren niet
overtuigend genoeg. Tot overmaat
van ramp werd Legmeervogels een
minuut voor tijd ook nog verder op
achterstand gezet, wat een 3-1 ruststand betekende. In de rust werd
getracht de boel op scherp te zetten
en de rug te rechten naar de 2e helft
toe. Maar na rust was het spelbeeld
niet anders. Men ging gelijk in de
fout. Door simpel de bal in te leveren op het middenveld door Coen
van Weerdenburg, kon Parkstad
snel toeslaan in de counter. Het eerste schot was nog een prooi voor invallende doelman Bilal, maar de rebound kon vervolgens wel worden
binnen gewerkt, 4-1 vlak na rust. Op
deze manier weet je dat het weer

zo’n avond gaat worden dat niets
lukt, iets dat Legmeervogels wel vaker overkomt tegen lager geplaatste
tegenstanders, en dan vooral in uitwedstrijden. Daarna lijkt Legmeervogels de grip iets terug te krijgen
en probeert men er alles aan te
doen om er nog iets van te maken.
Door een goede individuele actie op
karakter van Laurens van de Greft
werd Mels Bos vrijgezet voor de
keeper, die de bal vervolgens wist
binnen te tikken, een 4-2 stand. Deze treffer zou Legmeervogels moed
moeten geven, maar het wordt niet
veel beter. Als Mels Bos vervolgens
ook nog met geel van het veld gestuurd wordt, dan wordt het een erg
lastige klus.
Kansen
Zeker ook wanneer de tegenstander hetzelfde overkomt, en Legmeervogels de grote kansen die het
vervolgens krijgt niet weet te benutten. Dan kan je de hele avond nog
wel door blijven voetballen, maar
dan weet je dat er niet gescoord
gaat worden. Legmeervogels had
dan ook nog het geluk dat Parkstad
niet helemaal zorgvuldig in de afronding was, anders druip je met de
staart tussen de benen af met een
grote nederlaag. Parkstad weet vlak
voor het einde dan toch nog toe te
slaan. Vanuit een uitworp van de
keeper anticipeert de verdediging
van Legmeervogels niet alert genoeg. De speler van Parkstad weet
simpel de keeper te omspelen en de
verdiende eindstand van 5-2 op het
scorebord te brengen. Een erg pijnlijke nederlaag voor Legmeervogels,
omdat Legmeervogels erg dure
punten laat liggen en het nalaat om
aan te blijven haken met de koplopers. Op het moment van schrijven
is nog niet bekend wat de concurrentie heeft gedaan.
Volgende week vrijdag 5 december
is Legmeervogels vrij en kan men
Sinterklaas gaan vieren. De week
erop mag Legmeervogels thuis aantreden tegen het lastige en hard
spelende De Bilt 1, een ploeg die
langzaam de weg omhoog weet te
vinden. Belangrijk dus voor Legmeervogels om deze wedstrijd in
winst om te zetten, om niet te ver
af te zakken zo vlak voor de winterstop. Aanvang van de wedstrijd is
om 20:10 uur in sporthal De Scheg.

Spraakmakende overwinning KDO
in streekderby tegen RKDES!

Overwinning voor KDO JG1
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
een uitwedstrijd tegen het Utrechtse DVSU. Een nieuwe onbekende
tegenstander voor KDO JG1. Coach
Koos had de opstelling is flink door
elkaar geschut na de laatste wedstrijden die werden verloren. Mark
in de verdediging, Nino gemotiveerd
op doel en Harm en Manisha als opkomende vleugelverdedigers. Dylan
en gastspeelster Bronwin speelde
een grote rol op het middenveld. De
spitspositie werd nu ingevuld door
Timo.
KDO kwam eerst nog op een achterstand tegen DVSU maar daarna begon het beter te draaien. Nino bracht de training van afgelopen week in de praktijk en keepte

als een leeuw. Hij zorgde ervoor dat
de achterstand niet verder opliep.
De eenzame spits Timo werd door
zijn medespelers goed ondersteund
en na een vloeiende aanval scoorde
hij met een afstandschot in de verre
hoek de 1-1. Dit gaf een stimulans
aan de ploeg en Manisha herhaalde
deze actie en maakte de 1-2.
In de 2e helft zette KDO de goed lijn
voort. DVSU was regelmatig bij het
doel van KDO te vinden maar Nino
zorgde ervoor dat KDO steeds een
voorsprong kon vasthouden. Door
doelpunten van Bronwin liep KDO
uit naar 2-4. Uiteindelijk begon KDO
te geloven in een mogelijke overwinning en na de eindstand van 3-5
kon dit gevierd worden. Het hele
team kan op deze uitslag trots zijn.

Over volle klaverjasbak
bij Legmeervogels
Uithoorn - Of het nu het niveau
is van de klaverjassers dat er zo
veel aanwezig waren afgelopen
vrijdag of de gezelligheid of de
hapjes, het was te druk om dit
de inventariseren. Maar ook deze klaverjasavond was weer een
knalavond.
Zoals bekend mag zijn is het geen
competitie klaverjassen maar elke avond is er een winnaar maar
ook verliezers. Wie vielen er allemaal in de prijzen? Gerrit Vink
bijvoorbeeld: hij ontving voor zijn
inzet een hele hand met pepernoten dat mag dan wel als je 6124
punten haalt. Maar ook Leo Nieuwendijk is in de prijzen geval-

len met 6610 punten goed voor
een chocoladeletter. Egbert Verkerk kreeg met zijn 6227 punten
slechts een plakje worst. Maar
de echte winnaars deze avond
waren Cor de Beer 7699 punten
goed voor goud en ‘t zilver is gegaan naar Tinus Smit met 7637
punten.
Het brons was er voor Ria Smit
met 7078 punten. Het bekende
poedeltje was er deze keer voor
mevr. Roling met 5050 punten. Er
is weer klaverjassen bij Legmeervogels op zondag 28 december
om 14.00 uur. We spelen dan het
overbekende Oliebollenklaverjastoernooi.

Strijd gestreden bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Nooit “hei roepen” voordat je over de brug bent en dat bleek
in de C- lijn voor Maria & Klaas helaas maar al te waar. Bij het begin
van de avond nog fier bovenaan,
aan het einde teruggevallen naar
plek vijf en dus vaarwel promotie!
Hoe anders voor Tini Lotgerink &
Jeanet Vermeij, Elly Belderink & To
van de Meer en de dames met de
lange achternamen, Marja & Sandra. Ze werden deze avond respectievelijk eerste met 64,93%, tweede
met 63,54% en vierde met 57,64%
en dat betekent dus een vaarwel
van de C en een begin in de B. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers wisten met een zesde plaats de
schade te beperken en gaan dus als
vierde over naar de lijn der beloften.
Voor Atie de Jong & Evert Wevers
was de 60,76% als derde daarvoor
niet voldoende en ook de nummer
vijf van deze laatste zitting, Adrie &
Ko Bijlsma, kwamen met de 51,04%
voor bevordering iets te kort. Nog
een opmerkelijke score in deze lijn
die niet onvermeld mag blijven. Anneke & Bram van der Zeeuw hielden tijdens een zeer hectische tafel de hoofden koel en verpletterden de tegenstanders met 95,1 tegen 4,9% die daarna hun wonden
konden gaan likken!
In de B- lijn staat op Stenny & Herman Limburg geen maat. Nu weer
eerste met 65,42% en dus ook in
de eindstand met promotie naar
het top segment, wees gewaar-

schuwd daar! Floor & Theo Janssen gaven geen krimp en met hun
59,58% van deze avond gaan ze als
derde naar boven. Francis Terra &
Wim Slijkoord volgden met 57,08%
en maakten zo, als tweede paar, de
groep der sterken compleet. Tini
Geling & Jo Wevers werden vierde met 42,08% en Heleen & Mees
van der Roest deden het netjes met
hun 50,42% als vijfde. In de A- lijn
ging de winst naar Cobie Bruine
de Bruin & Trudie Zandbergen, die
zeer goed 66,32% ophaalden. Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister werden nu tweede met 61,46% en dat
betekende een overweldigende eerste plaats in de eindstand van deze
ronde, gefeliciteerd. Mieke van den
Akker speelt als “stand in” met Cora de Vroom en doet dat zo goed dat
de dames als derde eindigden met
57,99%. Jan Egbers & Ben Remmers
werden vierde met 56,60 % en Nel
& Adriaan Koeleman hebben zo de
smaak te pakken dat ze nu op vijf uit
kwamen met 51,74%.
Volgende keer een viertallen intermezzootje om even tot rust te komen en daarna start de tweede ronde van de parencompetitie. Wilt u
daar ook aan meedoen, dat kan.
Meld u aan bij het secretariaat: email gerdaschavemaket@live.nl of
telefoon 0297 567458. Bridgeclub
De Legmeer speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Dames Legmeervogels nu
alleen aan kop
Uithoorn - Na de overwinning vorige week op Nieuwegein moest er nu
gespeeld worden tegen medekoploper VOS/DSG, beide teams hebben
slechts 1 verliespunt dus ook nu was
er de wetenschap dat het een moeilijke wedstrijd zou gaan worden. Dat
bleek in het begin al waar Legmeervogels én VOS beiden moeite hadden
om te scoren. Beide teams leunen op

een goede verdediging waardoor het
lastig werd om tot uitgespeelde aanvallen te komen en te scoren. Bij de
thuisploeg moest het vooral van de
goede hoekspeelster komen, bij de
gasten wordt er van diverse posities
gescoord. Maar na ongeveer een 10
min spelen was de stand slechts 2-2
dus het was hard werken om een
doelpunt te maken. Daarna kwam

De Kwakel - Na de verdiende 3-1
nederlaag van vorige week tegen
Schoten, speelde het eerste afgelopen zondag de, altijd beladen, thuiswedstrijd tegen buurman RKDES
uit Kudelstaart. Een echte zespunten wedstrijd op voorhand, waarbij
KDO verder afstand kon nemen van
de Kudelstaarters, terwijl RKDES
op gelijke hoogte kon komen met
de Kwakelaars. Trainer Raymond de
Jong kon in de streekderby geen
beroep doen op de geschorste Mitchell Smits, terwijl Timo Kas, na wekenlang blessureleed, zijn rentree
maakte in de basiself van KDO.
Het strijdplan van de Kwakelaars
was van meet af aan duidelijk: direct druk zetten op de opbouw van
de Kudelstaarters. RKDES had hier
zichtbaar moeite mee, waardoor
KDO in het eerste kwartier een aantal mogelijkheden kreeg om de score te openen, maar de Kudelstaartse ploeg hield stand. Onder toeziend oog van ruim driehonderd
toeschouwers wist de ploeg van
Raymond de Jong in de 19e minuut
wel op voorsprong te komen. Nadat
Joeri Stange onderuit werd gehaald
op de achterlijn, wees de scheidsrechter resoluut naar de stip. Rick
Kruit, deze middag weer eens startend in de basis, schoot de strafschop koelbloedig in de linkerhoek,
1-0.
Spanning
Vijf minuten later verraste Joeri
Stange de Kudelstaartse doelman
met een schot vanaf het zestienmetergebied, waardoor KDO op 2-0
kwam. Niet veel later bracht KDO de
spanning onnodig terug in de wedstrijd. Rechtsback Danny ten Hoope
schoot de bal te hard terug naar
Peter Onderwater, die vervolgens
geen raad wist met de op stuiterende bal, zodat er uit het niets 2-1 op
het scorebord kwam te staan. Gelukkig nam KDO in de 27e minuut
weer verder afstand van RKDES,
toen de Kwakelaars in het zadel
werden geholpen door een makkelijk gegeven strafschop na een vermeende handsbal van Richard de
Vries. Rick Kruit ging opnieuw achter de bal staan en schoot, ditmaal
recht door het midden, de 3-1 tegen
de touwen. Vlak voor rust leek KDO
de wedstrijd definitief te beslissen.
Na een secuur genomen vrije trap
van Joris Kortenhorst kon aanvoerder Sven Vlasman van dichtbij de
4-1 binnenkoppen. Met deze stand
werd ook de rust bereikt.
Haperen
In het begin van de tweede helft
kreeg KDO diverse kansen om de
5-1 te maken, maar de Kwakelse
aanvallers miste de één na de andere mooie mogelijkheid. Onder andere Mathijs van Rijn (twee kansrijke kopballen) en Rick Kruit (schot
vanaf tien meter, vrij voor het doel)
konden het verschil op dat moment
niet maken. Waar de Kwakelse machine haperde wist RKDES in de
70e minuut wel op 4-2 te komen.

Een correcte schouderduw van Mathijs Molleman werd door de arbiter beoordeeld als penalty, die hard
in de rechterhoek werd binnengeschoten. De Kudelstaarters maakte
vervolgens haast en brachten KDO
in de 85e minuut aan het wankelen
toen de 4-3 werd aangetekend, na
een fantastisch afstandsschot. RKDES geloofde er weer volledig in en
deden er alles aan om toch nog één
punt mee te nemen in de slotfase.
In de blessuretijd hield KDO opgelucht adem toen een strakke voorzet
vanaf de rechterkant voor het doel
van Peter Onderwater langs ging.
In de allerlaatste minuut maakte Joeri Stange aan alle onzekerheid een einde. Na een voorzet vanaf de rechterkant omspeelde Joeri de keeper en schoot de 5-3 binnen, wat ook de eindstand zou betekenen.
Door deze driepunter is het verschil
tussen KDO en RKDES opgelopen
tot zes punten in het voordeel van
de Kwakelaars. KDO staat nu op de
achtste plaats van de ranglijst en
speelt nog twee wedstrijden voordat de winterstop gaat beginnen.
Beide aankomende tegenstanders
Roda’23 en Zwanenburg speelden afgelopen zondag tegen elkaar,
waarbij laatstgenoemde verrassend
met 2-1 wist te winnen. Aanstaande zondag spelen de Kwakelaars de
uitwedstrijd in het naastgelegen Bovenkerk tegen de groenwitten van
Roda’23. De Bovenkerkse formatie,
afgelopen seizoen gedegradeerd uit
de tweede klasse, kunnen tot nu toe
de hoge verwachtingen niet waarmaken getuige hun huidige vierde
plaats op de ranglijst met elf punten achterstand op koploper ZSGO/
WMS. De wedstrijd begint om 14:00
uur in Bovenkerk.
KDO haalt ruim 950 euro op
voor het Ronald McDonald
Kinderfonds AMC
Afgelopen zondag heeft de selectie
van KDO zich van haar goede kant
laten zien door geld op te halen ten
behoeve van het Ronald McDonald Kinderfonds. Nadat er afgelopen week veel speelgoed was ingeleverd bij KDO, was het afgelopen
zondag de buurt aan de selectie van
KDO. Rondom de wedstrijd KDORKDES werd er een blinde poule georganiseerd waarbij er tachtig procent van de opbrengst naar
het Ronald McDonald Kinderfonds
ging. Ruim negenhonderd loten van
€1,- werden er verkocht, waardoor
de beide prijswinnaars €90,- wisten te winnen. Nummers 394 en
894 waren deze middag de gelukkige, waarbij het op het moment
van schrijven nog niet duidelijk is
wie de eigenaar van lotnummer 894
is. Degene die nummer 894 heeft,
kan alsnog het geldbedrag ophalen achter de bar in de kantine van
KDO. Alle dank gaat uit naar de gulle geldgevers en wij gaan er vanuit
dat het Ronald McDonald Kinderfonds met dit bedrag een prachtige
bestemming heeft.

Goede prestatie Team
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 30
november was de derde ronde van
de Westfriese jeugd judo competitie. . Het team bestaat uit 9 judoka’s
ingedeeld op gewicht van -27 tot
-60 kilogram. De Uithoornse sporters moesten op deze derde dag tegen 4 andere judoscholen strijden.
De eerste partij was pittig maar het
harde werken van afgelopen weken
wierp zijn vruchten af! Deze partij werd dan ook met 6-3 verdiend
gewonnen! De tweede partij was er
veel strijd maar we kwamen in bijna elke partij net te kort. Helaas was
er wat onduidelijkheid over het laatste punt.

Voor Judo Ruy jammer want hij
werd toegewezen aan de andere partij waardoor de Uithoornaars
met 5-4 nipt verloren. De derde partij was ongelofelijk spannend! De
scholen liggen heel dicht bij elkaar
maar helaas kwamen de Uithoornse judokas net hier tekort! Ze verloren deze partij met 6-3. De laatste
partij moest er nog wat recht gezet
worden! Het team wilde nog steeds
graag en ondanks dat het af en toe
gemeen spannend was wonnen we
deze partij met een groot verschil!
7-2 was terecht! Met nog 2 ronde’s
te gaan stonden ze stevig op de derde plaats.

er een periode dat het opeens wel
lukte, maar dan ook weer voor beide
teams. Maar het verschil bleef klein
al liep Legmeervogels bij 5-5 weg
naar 5-7 en was er dus een klein
gaatje. De ruststand was 7-8 in het
voordeel van de gasten, er was dus
nog niets beslist. De tweede helft direct een doelpunt voor Legmeervogels en langzamerhand liep de ploeg
iets weg door langere aanvallen te
spelen en het geduld op te brengen
om te wachten op het juiste moment.
Verdedigend werd er weinig weggegeven en dat zorgde voor een tussenstand van 9-12. Helaas werd er

na die periode wat rommeliger gespeeld en waren de beslissingen van
de goede scheidsrechter wat ongelukkig in het nadeel van Legmeervogels waardoor VOS weer terug kon
komen en het 12-12 werd. Gelukkig
herstelde het team zich weer en met
drie doelpunten op rij werd de voorsprong weer genomen om het daarna verder goed uit te spelen en de
overwinning veilig te stellen. Uiteindelijk gewonnen met 14-17 waardoor Legmeervogels nu alleen koploper is in deze competitie. Volgende
week om 13:00 uur speelt het team
in de Scheg tegen Aalsmeer.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Dansles voor 6 euro per
maand in Uithoorn
Uithoorn –Een geweldige Sinterklaas actie voor kids en volwassenen die graag wil leren dansen.
Door de samenwerking van Balletschool Anna en streetdance specialist Build ya Skillz wordt er spotgoedkoop met behulp van de sint
een zeer breed aanbod in de meest
populaire dansstijlen aangeboden. Leuke lessen voor jongens
zoals breakdance en de robotactige stijlen zoals popping en les van
bekende dansers van tv. Zoals Andreas de dansende bakker en Sylvain Veldkamp oprichter en docent
is zelf in januari 2015 te zien bij Every body Dance Now. Les voor 6 euro

per maand, dat wil toch iedereen?
Schrijf je in voor 6 december 2014.
Dat kan online via www.ccuithoorn.
com of kom a.s. zaterdag langs tussen 15.00 en 19.00 op de A. Van
Schendellaan 57 Uithoorn, naast
het buurtnest, om je direct in te
schrijven. Versterk ons hiphop demo team, kom stoer battelen in de
breakdancelessen, ook voor de allerkleinste peuters en kleuters is er
les. Maar swingende mamma’s zijn
ook welkom wel of geen danservaring iedereen is welkom!
Zie ook advertentie elders
in deze krant

zie onze site: meerbode.nl
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Toneelvereniging Genesius viert 85-jarig jubileum
Hoe het begon
In 1929 werd door de heren C. Voorn, H. Hogenboom, Joh. Schelling, J. v/d Meer, J.Rekelhof, H.
Winter en P.J Grave toneelvereniging St. Genesius opgericht. Zoals elke katholieke vereniging,
had ook Genesius een geestelijk adviseur. Dat was kapelaan Tabink, die ook betrokken was
bij de oprichting. Deze geestelijke had medezeggenschap in de keuze van het stuk en wat er
verder nog op de toneelavond werd gepresenteerd. In de beginjaren gaf St. Genesius altijd
twee voorstellingen per jaar. Eén met kerstmis en één op de Vastenavond. Met kerstmis werd er
meestal een drama of een toneelspel gespeeld en met de Vastenavond een klucht of een blijspel.
De opbrengst van de Vastenavond was altijd bestemd voor de St. Elizabeth vereniging. Dat was
een clubje vrouwen, dat zich inzette voor de armen en de zieken. Men betaalde toen 40 cent
voor een tweede rang zitplaats en maar liefst 60 cent voor een eerste rang zitplaats. Vrouwelijke
spelers mochten toen niet meespelen van de pastoor. Pia Leenders, die in het eerste stuk
meespeelde, telde nog niet mee. Zij was nog maar een meisje van 14 jaar met een kinderrolletje.
Een punt dat in de beginjaren veel discussie heeft opgeleverd was het dansen na afloop van de
voorstelling. Lange tijd wilde de pastoor dit niet omdat er wel eens gemengde huwelijken uit
voort zouden kunnen komen (stel je toch eens voor...)! Uiteindelijk was de financiële noodzaak zo
hoog dat, er met restricties, toch gedanst mocht worden. In oorlogstijd was het spelen nagenoeg
onmogelijk. In 1941 werd er nog een stuk gespeeld om uiteindelijk in augustus 1945 het toneel
weer op te pakken. Met toestemming van de pastoor mochten ook vrouwen nu mee spelen.
Verandering
Er veranderde in de jaren die volgde natuurlijk nog het een en ander. De naam verloor het St.
en hield Genesius over. De ambitie van de vereniging strekte zich uit tot serieuzere stukken.
De uitvoeringen die altijd bij Leenders werden gehouden, gingen met de opening in 1992 naar
dorpshuis De Quakel. Niet alleen de toneelstukken gingen met hun tijd mee, ook de techniek
maakte grote veranderingen door. Tijdens vroegere voorstellingen moest en het doen met een
bouwlamp die schaduwen wierp ter grootte van een kleine olifant. Tegenwoordig wordt er met
speciale verlichting, een rookmachine en het juiste geluid de indruk gewekt dat er een stoomtrein
achter de coulissen langs dendert. In dit jubileumstuk werden de bezoekers gevraagd hun reactie
per SMS te geven, die vervolgens direct op een scherm werden geprojecteerd. Zo schreef zelfs
het publiek nog een stukje van de voorstelling mee.
Jubileumstuk
En zo zijn we beland in het jaar dat Genesius 85 jaar bestaat. Natuurlijk werd dit met het publiek
gevierd door een bijzonder stuk op de planken te brengen. Nou ja, ook weer niet echt óp de
planken. Het werd een stuk dat in de zaal bij het publiek zou worden gespeeld. Sylvia Broos en
Hans van Putten namen voor dit stuk niet alleen de regie voor hun rekening, maar hebben het
hele stuk zelf geschreven. De basis was een café waarvan de huidige eigenaar – Bep – gaat
stoppen zo gauw er voldoende geld was om de verbouwing af te ronden (een verbouwing die een
fysieke aard bleek te hebben). De spelers van Genesius werd door Sylvia en Hans gevraagd welk
type rol ze graag wilden spelen.
Café De Noodzaak
Deze vaak bijzondere figuren werden de stamgasten van Café De Noodzaak! Brompot Joop en
zijn verbitterde vrouw Ans. Rapunzel, het dromerige meisje dat snuffelstage loopt. Prostituee
Klaartje in bijzondere uitdossingen. Sjakie die alles kan regelen wat je maar wilt. Bram, de
muzikant die alcohol heeft afgezworen. Kniertje, de wat dement ogende zeemansvrouw.
Ongenode en ongewenste gasten waren Mw. van Oostveurne, haar bodyguard “Boy” en haar
zoon Woutertje, die hadden plannen om De Noodzaak om te toveren tot een wellness. Een
wellness die de Russische Svetlana denkt te gaan beheren. Uit de stamgasten zou de opvolger
van Bep worden gekozen. Iedere aspirant café eigenaar gaf via een lied te kennen wat ze
met het café wilden doen. De muzikale begeleiding van de liedjes kwam van het combo met
Andrea, Anton en Hans. De bezoekers van café De Noodzaak (lees: publiek) mochten hierop
reageren door een SMS te sturen die vervolgens breeduit op een groot scherm te zien waren.
Dan was daar nog een drieling aanwezig die de zangers en zangeressen ondersteunden, het
stemmen aanstuurde en zich ook tussendoor regelmatig liet gelden. Ook was Tonny de souffleuse
luidruchtig in de zaal aanwezig om het spel in goede banen te houden. Voor het publiek flink
schakelen en opletten want de spelers bevonden zich nogal eens op een andere plek in de zaal
en de grappige situaties volgden elkaar snel op. Al met al een recept waaraan de spelers heel
veel plezier hebben beleefd. De voorstelling werd nog verrijkt met een verloting waarbij er elke
keer als hoofdprijs een tablet werd verloot. Einde verhaal was dat Woutertje tegen de wil van
moeder in ging om uiteindelijk samen met Svetlana De Noodzaak over te nemen en te laten zoals
het is! Na elke voorstelling was daar Roxella die het publiek nog vermaakte met een paar prachtig
gezongen liedjes.
Enthousiast publiek
De reacties na afloop van elke voorstelling waren zeer lovend. Na één van de voorstellingen zijn
er een aantal bezoekers geïnterviewd om hun mening te geven. Een deel van deze interviews
kunt u terugzien op de site www.genesius-dekwakel.nl

Hier een compilatie van hun reacties:
“Normaal gesproken kom je
binnen en zit het heel statig naast
elkaar, nu een keer allemaal
door elkaar, dat geeft juist al
een hele leuke sfeer. Dan merk
je dat mensen een beetje gaan
smoezen; wat gaat er gebeuren,
wel spannend. Ja vooral de humor,
de manier waarop het publiek erbij
betrokken wordt, dat was gewoon
heel erg leuk gedaan. Iedereen
zong mee, dat maakt het wel erg
bijzonder moet ik zeggen. Ja, ik
vindt het wel één van de beste
stukken die ik gezien heb, en ik
heb er heel wat gezien.”

“Vooral in het begin was het wat onwennig.
Eigenlijk wil je gewoon lekker zitten, kijken wat er
gebeurt, maar iedereen in het publiek zit in hetzelfde
schuitje. Geestig, spannend, echt heel erg leuk.”

“Ik heb Sylvia en Hans al gefeliciteerd met het
schrijven van het stuk en een groot compliment aan
jullie die het gespeeld hebben, echt toppie.”

“De mensen in de zaal hebben het er allemaal over,
ze zijn allemaal zo enthousiast. Er blijven ook heel
veel mensen hangen, dat moet toch ook iets zeggen.”

Genesius bedankt alle bezoekers van Café De Noodzaak voor hun komst, hun inzet en hun enthousiaste SMS-en. En ja, er gaan al geruchten over een vervolg... we zijn tenslotte bijna 90!?!
facebook.com/

Elke dag het laatste regionale nieuws!
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Hoflandschool mediawijs!

Mijdrecht - Groep 7 en 8 van de Hoflandschool heeft meegedaan aan de week van de mediawijsheid. Dit project
ging van start op vrijdag 21 november en is maandag 1 december afgesloten. In deze week hebben de groepen
meegedaan aan een spel, mediamasters, waardoor ze veel te weten kwamen over media. Dit spel werd met de
hele groep op het digibord gespeeld. Phae: Op de website van Mediamasters werden per dag 5 vragen gesteld.
We konden er jokers mee verdienen. We zijn er hard mee bezig geweest. Thuis konden we extra oefenen en nog
meer jokers halen. Er viel een extra joker te verdienen met een ouderenquete. Deze enquete moest je samen met
je vader of moeder doen. En als er verschillen in de antwoorden waren, kon je het daarover hebben met elkaar.
Ik heb hem samen met mijn vader gedaan. Gelukkig hadden papa en ik heel veel hetzelfde. Tamara vond dat
je wel veel moest nadenken bij de vragen: We hebben veel geleerd bijvoorbeeld over hoe je met wachtwoorden
moet omgaan. Ook dat je bronnen moet checken. Niet alles wat je in de media leest is waar. Ook moet je je goed
bedenken wat je op internet zet met bijvoorbeeld social media. Het bepaalt namelijk je online imago.
Excursie
Groep 7 is op excursie geweest naar de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer. De vader van Isabella, Kees-Jan, heeft
dit voor de groep weten te regelen. We werden door de directeur van de Nieuwe Meerbode rondgeleid. Yahyah:
Het was leuk bij de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer. We hebben daar veel geleerd over de krant. We weten nu
hoe de krant vroeger gemaakt werd en hoe ze toen in kleur plaatjes afdrukten. De mensen die daar werken lieten
ons heel veel zien. Ze hadden allemaal mooie computers en hele grote beeldschermen. Op maandag 1 december
werd het project wel heel bijzonder afgesloten. Burgemeester Divendal kwam op school om de leerlingen een
media-diploma uit te reiken. Danny: Het was erg leuk dat de burgemeester er was. Hij liet ons vertellen over
mediamaster en media en stelde ook veel vragen. En dat hij zijn ambtsketting ook om had, was wel heel speciaal.
Kortom de Hoflandschool heeft genoten van een wel heel speciaal project, wat niet alleen leerzaam maar ook
heel leuk was!
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