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Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2014

Zaterdag 13 december 2014 t/m
zondag 4 januari 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 0297-745 541

www.catsmanauto.nl

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

Tankstation
Zijdelwaard

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

APK

ALL-IN

Weer nieuwbouwproject
gepland in De Kwakel
Uithoorn - Er wordt weer nieuwbouw van woningen gepland in De
Kwakel. Na de Oker is nu het Project ‘De Kuil III’ in beeld. Dat is het
stuk grond gelegen naast Sportpark
De Kwakel (KDO), achter de Ringdijk. Donderdag 4 december vond
in het gemeentehuis de ondertekening plaats van de koop- en ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en Vorm Ontwikkeling B.V.
Laatstgenoemde is geen onbekende in Uithoorn want al eerder verzorgde deze ontwikkelaar/bouwer verscheidene woningbouwprojecten in De Legmeer. Voor de gemeente tekenden wethouder Marvin Polak en namens Vorm directeur
Jan Meurs.
De gemeente wil woningen bouwen op het braakliggend perceel
weiland tussen woonwijk De Kuil
en de Vuurlijn/Ringdijk, naast het
sportcomplex van KDO. Dit perceel
is eigendom van de gemeente Uit-

hoorn. Voor woningbouw op deze
locatie zijn in het verleden al plannen geweest maar die zijn nooit uitgevoerd.

Foutje!

Uithoorn had ingestemd. Dat is onjuist. Alleen Groen Uithoorn was
voor het amendement dat zij zelf
had ingediend. Niet Ons Uithoorn.

Uithoorn - In de uitgave van 3 december van deze krant stond in het
artikel over de DUO+ gemeenten
dat politieke partij Ons Uithoorn
met het amendement van Groen

Ruimte voor Ruimte
De gemeente heeft besloten het
perceel nu te gaan gebruiken als
compensatielocatie in wat men
noemt het project ‘Ruimte voor
Ruimte’. Het doel van dit project is
om verouderde kleinschalige kassencomplexen langs de Amstel en
aan de zuidoostzijde van de Drechtdijk te saneren. De gronden worden
dan weidegrond. De vermogensschade en kosten van sanering worden gefinancierd met opbrengsten
uit woningbouw. Daarvoor zijn locaties nodig. Al eerder is dit voorgekomen, onder meer op locaties aan de
Drechtdijk en de Iepenlaan. De gemeenteraad heeft besloten om ook
‘De Kuil III’ hiervoor in te zetten. Inmiddels zijn er op hoofdlijnen uit-

Laatstgenoemde stemde wel in met
het voorstel van het college van B&W
over deelname aan een Gemeen-

gangspunten voor de locatie opgesteld. Op basis daarvan is een aanbesteding uitgezet onder een aantal ontwikkelaars. Daaruit is Vorm
Ontwikkeling B.V. geselecteerd om
de locatie te ontwikkelen. Met hen
wordt nu de overeenkomst gesloten. De plannen van Vorm worden
in overleg met de gemeente verder
uitgewerkt. Daarover zal ook met de
bewoners uit de omgeving in contact worden getreden, bijvoorbeeld
door middel van een informatieavond. Tevens krijgt men de gelegenheid om in te spreken. Verder
zal het bestemmingsplan moeten
worden aangepast. Hiervoor geldt
de wettelijke procedure met bijbehorende mogelijkheden voor het indienen van bezwaar en beroep. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zullen deze aan de omwonenden voorgelegd en besproken worden waarbij discussie volop mogelijk is.
schappelijke Regeling (GR) binnen
het DUO+samenwerkingsverband
en de opzet van een ICT-programma. Dit voorstel werd overigens met
een meerderheid van stemmen door
alle partijen ondersteund (m.u.v.
Groen Uithoorn). Interpretatiefoutje. Kan helaas voorkomen.

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Kinderen gezinshuis Leopoldlaan
ADVERTEREN? doen statiegeldactie!
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Dorpshuis De Quakel heeft
een nieuwe beheerder
De Kwakel - “Mijn ouders hadden
nooit kunnen vermoeden dat ik me
tot zo’n Kwakelaar zou ontwikkelen.
Zij verlieten eind jaren 60 de provincie Zuid-Holland om het bedrijf van
de heer W. Verlaan over te nemen.
Mijn broer en ik zijn geboren aan
de Drechtdijk en we zijn nooit meer
weggegaan uit De Kwakel”.
Zo begint de sollicitatiebrief van geboren Kwakelaar Edward Verburg,
41 jaar en getrouwd met Astrid Bakker. Een, die zijn sporen al een beetje verdiende tijdens feesten en evenementen in en rond De Kwakel.
Zijn familie heeft nog steeds een

kwekersachtergrond, Edward helpt
daar nog regelmatig een handje, dus is hij ook goed bekend met
de taal die in die wereld gesproken
wordt.
“Samenwerken is een must in zo’n
kleine gemeenschap”, zo gaat hij
verder, ”en daar zal ik me sterk voor
maken. Dit is ook de reden dat ik
solliciteer. Ik ben trots op ons dorp
en ik wil kijken of mijn bijdrage tot
een groei van het aantal leden/gebruikers van het dorpshuis kan leiden.”
(Vervolg elders in deze krant).

Uithoornse kunstenaar AlexP
op Amsterdam Light Festival

Van der Wal B.V.

IN DE

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Uithoorn - Elk jaar rond deze tijd
wordt er in het kinderengezinshuis
aan de Leopoldlaan in Uithoorn steevast gepraat over het Glazen Huis van
3FM Serious Request. Ook dit jaar is
dat het geval en vooral over het goede doel dit jaar: ‘Hands off our girls’.
Een serieus doel dat best lastig is uit
te leggen aan deze autistische kinderen. Maar gelukkig, de kinderen
snappen het en willen graag helpen
met geld inzamelen. Maar hoe? Tij-

dens het eten bespreken ze de verschillende acties. Dan komen ze tot
een besluit: “We gaan een statiegeldactie opzetten!” wordt er enthousiast
geroepen. Er wordt snel een mail gemaakt voor alle familieleden en iedereen brengt vervolgens de lege
flessen naar de groep. De kinderen
zijn zo enthousiast dat elke fles die er
binnenkomt, snel weer naar de winkel gebracht wordt. Het geld wordt in
een pot gedaan en er is al een datum

Uithoorn - Digitaal kunstenaar AlexP woont en werkt in Uithoorn. De
laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met interactieve video-installaties, die regelmatig te zien zijn
op festivals, exposities en in musea.
Van 12 tot en met 18 december is de
interactieve videomapping ‘Crowd’
te zien tijdens het Amsterdam Light
Festival. De projectie vindt plaats op
het Art’otel aan de Prins Hendrikkade, tegenover het centraal station in
Amsterdam. Een hele hoop gekleurde balletjes vormen samen een menigte die zich een weg baant tussen
de ramen van het hotel door. De videomapping reageert op koplam-

pen van voorbijrijdende auto’s en
op omgevingsgeluid. Het werk zal
iedere avond te zien zijn van 18.00
– 23.30 uur.
“2014 is voor mij een leuk en druk
jaar geweest. Ik heb onder andere op verschillende (film)festivals
in België gestaan, een korte voorstelling met beeld en geluid verzorgd tijdens Schemerstad in Leiden en er heeft een interactief werk
in het Kröller-Müller Museum gestaan. Een plek op het Amsterdam
Light Festival is een mooie afsluiting
van dit jaar!”, aldus AlexP. Meer informatie over AlexP is ook te vinden
op www.alexp.nl.

gepland in de kerstvakantie waarop
de kinderen naar Haarlem willen met
de begeleiding om het geld naar het
Glazen Huis te brengen! Nu willen ze
meer flessen en dus meer geld ophalen, vandaar dit verzoek op de site en
vandaag, woensdag, in de krant. Dus
mocht u lege flessen hebben, wilt u
ze dan brengen voor het goede doel?
U kunt ze afgeven bij het gezinshuis
aan de Leopoldlaan 2 in Uithoorn.

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

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
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
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

Werkzaamheden Waterlijn
van start
De Waterlijn wordt straks één van de
belangrijkste recreatieve gebieden
in Uithoorn. Meer ruimte voor terrassen, nieuwe steigers voor watersporters die in Uithoorn willen aanmeren,
een jachthaven met ligplaatsen voor
particulieren en een makelaar in luxe
jachten. De Waterlijn loopt langs de
oever van de Amstel.
De werkzaamheden aan de riolering, de sanering en de herinrichting
van de Waterlijn (inclusief het gebied
bij de boodschappensteiger aan de
Schans) zijn begonnen. In decem-

ber worden de werkzaamheden aan
de riolering op de Julianalaan uitgevoerd.
In januari 2015 gaat aannemer AW
Vessies verder op de Dorpsstraat,
Marktplein en Wilhelminakade (tot
aan de Petrus Steenkampweg). In
februari 2015 worden de steigers
voor de passantenhaven aangelegd. Wanneer alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden vóór 1 april 2015 afgerond.
Meer informatie over de werkzaamheden en de planning is te vinden op
www.awvessiesinfra-waterlijn.nl
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Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014
Heeft u een laag inkomen, dan heeft
u dit jaar mogelijk recht op extra geld
van de gemeente. Het kabinet heeft
besloten eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners
met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is gebleken dat hun
koopkrachtontwikkeling is achtergebleven bij inwoners met hogere inkomens. Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachttegemoetkoming, adviseren wij u om de
test te doen op www.laaginkomen.nl
van de Rijksoverheid.
Procedure
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een
inkomen van maximaal 110% van de
bijstandsnorm (die op u van toepassing is). Dan heeft u in 2014 recht op
een eenmalige tegemoetkoming in
de koopkracht.
De hoogte van de deze koopkrachttegemoetkoming is:
- 100 euro voor een (echt)paar;
- 90 euro voor een alleenstaande
ouder;
- 70 euro voor een alleenstaande.
Voorwaarden
U moet op de peildatum 1 september
2014 aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- U bent inwoner van Aalsmeer of
Uithoorn;
- U bent 18 jaar of ouder;
- U heeft in de maand september
2014 een inkomen van maximaal
110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Uw vermogen telt
niet mee;
- U ontvangt geen Aanvullende inkomensondersteuning ouderen
(Sociale verzekeringsbank);
- U volgt geen door het Rijk bekos-

-

tigd onderwijs (en u kan in dit verband al dan niet aanspraak maken op studieﬁnanciering);
U verblijft als 18, 19 of 20 jarige
niet in een instelling;
U bent niet gedetineerd.

Uitzonderingen
- Ontving u op 1 september een
‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ via de Sociale verzekeringsbank, dan wordt het bedrag automatisch betaald door de
Sociale verzekeringsbank.
- Woonde u op 1 september niet in
Aalsmeer of Uithoorn, dan moet u
de tegemoetkoming aanvragen in
de gemeente waar u op 1 september woonde.
Automatisch tegemoetkoming
ontvangen
Ontving u op 1 september een WWB,
IOAW of IOAZ uitkering van de gemeente? Dan krijgt u het voor u geldende bedrag automatisch op uw rekening gestort.
Aanvraagformulier
U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen, ophalen bij de balie van Werk en Inkomen of vinden
op website www.uithoorn.nl of www.
aalsmeer.nl. (Zie colofon voor de
contactgegevens en openingstijden).

Ruimten te huur via gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. Deze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor verschillende doeleinden kunnen worden gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uithoorn.nl/Inwoners_ondernemers/Wonen_en_ver_bouwen/Huis_en_bedrijfsvestiging/Bedrijvenlocaties_en_kantoorruimten

O F F I CIË L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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
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.
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:
- 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.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 18. Vergunning aan de exploitant van supermarkt Deen voor het
exploiteren van een slijterij vanaf 24 november 2014. Bezwaar t/m 8 januari 2015
Legmeerplein. Vergunning aan Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren
van een Kerstevenement op 20 december 2014 van 12.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 15 januari 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan The Grill Factory voor het innemen van de
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van gegrilde kip
op de maadagmiddag vanaf 1 december 2014. Bezwaar t/m 9 januari 2015.
De Kwakel
- Kerklaan. Vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep “De Kwakel” voor het organiseren van een Boerenkoolavond/Midwinterfeest op 29 december 2014 van
17.00 tot 22.00 uur en de Oud & Nieuwviering van 31 december 2014 vanaf
23.00 uur t/m 1 januari 2015 tot 2.30 uur. Bezwaar t/m 15 januari 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein / Schans. Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor
het organiseren van de Kerstmarkt op 14 december 2014 van 11.00 tot 17.00
uur. Bezwaar t/m 15 januari 2015.
- Eendracht 2. Verklaring van geen bezwaar aan OBS De Kajuit voor het organiseren van een Sinterklaasviering op 4 december 2014 van 08.00 tot 12.00 uur
en een Kerstviering op 18 december 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 5 meldingen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn, Thamerhorn 1 te Uithoorn
- Grill Restaurant Los Argentinos, Cort van der Lindenplein 5 te Uithoorn
- Deen Supermarkt, Legmeerplein 18 te Uithoorn

-

Simply Asian, Legmeerplein 22 te Uithoorn
Kwekerij De Wilgenhoek B.V. Hoofdweg 8 De Kwakel Deze melding wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 10 december 2014

BEKENDMAKING WIJZIGING APV

De raad heeft in haar vergadering van 27 november 2014 de wijzigingsverordening
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vastgesteld.

Samengevat zijn de volgende wijzigingen opgenomen.
- Door aanpassing in de Drank- en Horecawet van de leeftijd waarop jongeren
in het openbaar alcohol mogen drinken is artikel 2:48 (verboden drankgebruik)
hierop aangepast.
- Er is een bepaling opgenomen waarbij de burgemeester in geval van (ernstige)
vrees voor een openbare ordeverstoring of overlastgevend gedrag een gebiedsontzegging kan opleggen (artikel 2:78)
- Het artikel dat gaat over het gebod om hondenpoep op te ruimen (artikel 2:58) is
dusdanig aangepast dat deze verplichting nu ook geldt voor opleiders van hulphonden.
- De citeertitel van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 is gewijzigd in Algemene plaatselijke verordening 2015.

Deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking op 8 december 2014. De wijziging ligt tijdens openingstijden ter inzage bij het Klant Contactcentrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.
BEKENDMAKINGEN BELASTINGVERORDENINGEN 2015
VAN RAAD VAN 27 NOVEMBER 2014

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 27 november 2014 heeft besloten tot vaststelling van:
- Verordening Forensenbelasting 2015
- Verordening Grafrechten 2015
- Verordening Hondenbelasting 2015
- Verordening Liggelden 2015
- Verordening Marktgelden 2015
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2015
- Verordening Precariobelasting 2015
- Verordening Rioolaansluitrecht 2015
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2015
- Verordening Rioolhefﬁng 2015
- Verordening Algemene Rechten 2015
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2015. De verordeningen zijn vanaf
1 januari 2015 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL
Nat pak

Een nieuw jaar, een nieuwe digitale start

De Kwakel - Een bestuurder van
een personenauto heeft donderdagavond 4 december een nat pak
behaald, nadat hij in de sloot langs
de Boterdijk terechtkwam. Brandweer en ambulance werden gealarmeerd, maar de man kon uiteindelijk zelf aan de kant komen. Hij is na
een warme douche voor controle
meegegaan met de ambulance.
Foto Marco Carels

Uithoorn - Speciaal voor de wat ouderen onder U die eindelijk de stap
willen of durven gaan zetten in het
digitale tijdperk, gaan in de laatste
week van januari 2015 de computercursussen weer van start. In kleine
groepjes worden de meest gebruikte internetmogelijkheden, zoals onder meer e-mailen, zoeken op internet, tekstverwerken en verdere vaardigheden in 8 dagdelen van 1½ uur,

uitgebreid op de computer aangeleerd. Ook jongeren zijn uiteraard
van harte welkom. Er zijn ook cursussen voor gevorderden (5 dagdelen van 2 uur). Voor deze laatste cursus is wel enige computerervaring
noodzakelijk. Bovendien worden
er (bij voldoende deelname) workshops georganiseerd voor mensen
die hun kennis op computergebied
wat willen opfrissen. Er zijn voor de

genoemde cursussen nog plaatsen
vrij. De cursussen worden gegeven
in het “het Buurtnest” aan de Arthur van Schendellaan te Uithoorn
(dus niet meer in het wijkcentrum
Vita). Ook bestaat de mogelijkheid
privé een dergelijke cursus te volgen. Docente is: Ida Janmaat. Opgave en/of informatie: tel. 0297-564765
((tussen 19.00-21.00 uur) of e-mail:
a.m.janmaat@caiway.nl

Veranderingen in de zorg
De rol van de
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015
over naar de gemeente?

De jeugdzorg, dus de opvoed- en
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen.
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten.

Krijgt u vanaf 1 januari 2015 zorg of begeleiding
van de gemeente? Dan ontvangt u een brief!
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente
verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. De
verantwoordelijkheid van deze taken valt nu nog
onder de landelijke overheid. Inmiddels heeft de
gemeente de gegevens van de mensen die gebruik
maken van zorg of begeleiding van het ministerie van
VWS ontvangen. Om deze gegevens te controleren
heeft de gemeente Uithoorn maandag 1 december jl.
een brief gestuurd naar alle cliënten waarvan zij de

gegevens heeft ontvangen. De brief is verzonden
aan cliënten Wmo/AWBZ die een Persoonsgebonden
Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) ontvangen.
Ook ouders die begeleiding voor een of meerdere
kinderen ontvangen in de vorm van een
Persoonsgebonden budget, hebben een brief
gekregen. Ouders met kinderen die zorg en/of
begeleiding in natura ontvangen, krijgen de brief
half december opgestuurd. De gegevens over deze

cliënten worden door het ministerie pas half december
en in februari 2015 aan de gemeente overgedragen.

Heeft u geen brief van de
gemeente ontvangen?

Belt u dan met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
(vanaf 1 januari 2015 Sociaal Loket Uithoorn),
bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot 12.00 uur via tel. (0297) 513 131.

Hulp of advies
nodig in 2015?

Ontvangt u zorg of begeleiding?
Let op de einddatum van uw indicatie!

Ook in het nieuwe jaar kunt u voor zorg
en begeleiding altijd terecht bij de voor u
vertrouwde gezichten als uw huisarts, Vita
Maatschappelijk werk, MEE of de GGD.
Met ingang van 5 januari 2015 kunt u ook
terecht bij het Sociaal Loket Uithoorn. Voor
al uw vragen over Wmo, Jeugd en Werk &
Inkomen. De nieuwe afdeling is vanaf
5 januari te bereiken via het algemene nummer
van de gemeente Uithoorn: (0297) 513 111.
De openingstijden van het nieuwe loket zijn:
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.00
uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Voor cliënten met een indicatie die aﬂoopt in 2015 of
erna geldt in 2015 een overgangsrecht. Dat betekent
dat u uw huidige voorzieningen onder dezelfde
condities behoudt tot het einde van uw indicatie. Wat
moet u doen als uw indicatie aﬂoopt?
Loopt de einddatum van uw indicatie af vóór
15 februari 2015, dan kunt u vóór 1 januari
2015 verlenging aanvragen bij het CIZ of
Jeugdbescherming (voorheen Bureau jeugdzorg).
Het CIZ of Jeugdbescherming neemt uw aanvraag
dan nog in behandeling. Na 1 januari 2015 kan dit
alleen nog via het Sociaal Loket van de gemeente
Uithoorn.

Een gesprek met de gemeente in 2015
Als uw indicatie aﬂoopt na 15 februari 2015 en u
wilt deze verlengen of een nieuwe aanvragen dan
neemt u contact op met het Sociaal Loket van
de gemeente Uithoorn. U wordt dan uitgenodigd
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we

samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig
heeft. U kunt ook voorafgaand aan het gesprek
met de gemeente onafhankelijk advies inwinnen bij
een gespecialiseerde organisatie. U kunt hen ook
vragen om met u mee te gaan naar de gemeente.

Loopt de einddatum van uw indicatie af tussen
15 februari en 31 december 2015, neem dan ruim
twee maanden voor het aﬂopen van uw indicatie
contact op met het Sociaal Loket van de gemeente
Uithoorn.
Loopt de einddatum van uw indicatie af ná
31 december 2015, dan is deze vanaf 1 januari
2016 niet meer geldig. Heeft u vanaf 2016
ondersteuning nodig? Neem dan uiterlijk op
1 oktober 2015 contact op met het Sociaal Loket
van de gemeente Uithoorn.

Uiteraard mag u ook iemand uit uw naaste omgeving
meevragen. Cliëntondersteuning is toegankelijk voor
alle inwoners, maar richt zich vooral op kwetsbare
inwoners die problemen hebben met het zelfstandig
participeren in de samenleving. Voorbeelden van
organisaties die cliëntondersteuning bieden, zijn Vita
welzijn en advies en MEE.

Bijstand wijzigt door de Participatiewet
Het doel van de participatiewet is om meer
inwoners aan het werk te helpen, ook inwoners
met een arbeidsbeperking. Er wordt gezorgd voor
inkomensondersteuning waar dat nodig is.

Per 1 januari 2015 wordt de Wet werk en bijstand
(WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam
is veranderd. Iedereen die op 31 december bijstand
ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan
met wijzigingen te maken krijgen. Als de wijzigingen
gevolgen hebben voor uw situatie dan heeft u hierover
informatie ontvangen.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Heeft u nu een uitkering en woont u
samen met andere volwassenen in
een huis? Dan gaat de regeling in op
1 juli 2015. Voor inwoners die in
januari 2015 een uitkering aanvragen
gaat de kostendelersnorm direct in.

Alleenstaande ouder

Voor meer informatie kijk op www.uithoorn.nl.

Bent u een alleenstaande ouder?
Dan gaat per 1 januari 2015 uw uitkering
omlaag. U krijgt vanaf die datum eenzelfde
uitkering als een alleenstaande.
Ontvangt u kindgebonden budget van de
Belastingdienst? Dan krijgt u vanaf december een
hoger bedrag ter compensatie. Ontvangt u dit budget
niet? Kijk dan op www.toeslagen.nl of u ervoor in
aanmerking komt.

Kostendelersnorm

Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in een
huis wonen, hoe lager de uitkering. Dit heet de
kostendelersnorm, want kosten kunnen dan met
elkaar gedeeld worden.

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden.
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke
beperking of het helpen van een verslaafde om
meer structuur aan te brengen in de dag. En
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te
ontlasten.
De ondersteuning van mensen bij het vinden
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente.
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van)
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is
dat de ondersteuning van jong gehandicapten
die voor een deel nog kunnen werken, naar de
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?

Mensen die professionele zorg en
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong

Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo.
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over alle veranderingen waar
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor
meer mensen gelden?

Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen
sociaal domein). Op deze website vindt u meer
informatie over de veranderingen in het sociaal
domein.

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg:

het sociaal domein.
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heeft men dat bezwaar goeddeels
laten varen.

houder Levenbach (PvdA) geweest.
Die moest het zo nodig doordrukken. Doel was de bewoners uit de
Westwijk meer naar het Amstelplein te krijgen om boodschappen
te doen. Die zijn al lang gewend om
naar het Zijdelwaardplein en Amstelveen te gaan en niet te vergeten de Aldi die sinds kort naast de
Brandweerkazerne zit. Ik weet niet
wat er nu weer met die bussluis aan
de hand is, maar het blijft een struikelblok. Ze zijn kennelijk aan dat
ding gehecht.”
Desgevraagd geeft een woordvoerder van het gemeentehuis hierop antwoord. “Er lopen nog zienswijzen tegen het verkeersbesluit en
om de bussluis op te heffen. Daarom kan er nu nog niet verder worden gewerkt. Inderdaad, de toegang
mag vice versa alleen door de lijnbussen worden gebruikt. Gemotoriseerd verkeer mag het wegstuk
nog niet gebruiken. Daarom staan
er verbodsborden.” Dat kan wel zo
zijn, maar het blijft uitnodigend om
die 25 meter ook met een auto of
motorfiets te passeren, verbodsbord
of niet. Het wegstuk is niet afgesloten met hekken en de bussen rijden
langs de verzinkbare paal over het
nieuwe wegdeel. De hele bussluis is
nu een farce. Die ligt er ongebruikt
bij. Wat een onzin allemaal.

Klucht
Nu al zou je met de auto gewoon
van de ene wijk naar de andere kunnen rijden. Maar dat is nog niet toegestaan, gelet op de verbodsborden. Alleen de bus mag tot op heden gebruik maken van de ‘doorsteek’, geholpen door het verkeerslicht wat de functie van de verkeerszuil heeft overgenomen. Het verkeerslicht staat er naast het fietspad overigens wat verloren bij. Als
je niet beter weet zou men zich kunnen afvragen waarom het er staat.
Verder is er nog de plek waar het systeem met de verzinkbare paal sinds
kort weer in de grond schijnt te zijn
geplaatst. Waarom dit is gebeurd is
voor veel omwonenden een raadsel. Het was volgens hen toch verwijderd om de weg verder te kunnen afbouwen? Het is Inmiddels afgeschermd met betonblokken erom heen. “Als je nu toch de bussluis
gaat opheffen ga je in mijn beleving
niet eerst alvast de weg aanleggen
om later het zaakje alsnog te verwijderen? Vreemde gang van zaken,”
aldus een bewoner die zegt al jaren
in de buurt van de bussluis te wonen en de politieke klucht over de
bussluis heeft gevolgd. “Geen wonder dat het hele project zo duur is.
Alles bij elkaar was het destijds begroot op bijna een half miljoen euro.
Verspilling van belastinggeld want
eigenlijk zit niemand op het verwijderen van die bussluis te wachten.
Het is het prestigeobject van wet-

Uitvoering ontwerp
Jaren geleden heeft toenmalig wethouder Maarten Levenbach aangegeven dat na de volledige openstelling van de nieuwe N201 de bussluis in de Laan van Meerwijk kon
verdwijnen. De weg door de wijken
zou toch niet meer als een sluiproute worden gebruikt. Na herinrichting van het stukje infrastructuur ter
hoogte van de scholen zou de ‘doorsteek’ worden opengesteld voor alle
verkeer. In 2012 heeft de gemeente samen met een bewonerswerkgroep gewerkt aan een ontwerp
voor de (her)inrichting rondom de
basisscholen. Uitgangspunt voor
het ontwerp was om voor maatregelen te kiezen die de verkeersveiligheid rondom de scholen waarborgt.
Op verschillende wijzen wordt hieraan nu vorm gegeven, zoals het inrichten van een Kiss+Ride zone,
verbeteren en stimuleren van fietsparkeren aan de achterzijde van de
scholen (op de Eendracht) en het
instellen van een schoolzone waar
een maximum snelheid van 30 km/
uur geldt. Voorts de aanleg van zebrapaden, maar ook meer ruimte voor wachtende ouders en uitbreiding van parkeerplaatsen bij de
school. Dat is al aardig zichtbaar.
Het wachten is nu nog op het verwijderen van het struikelblok dat
bussluis heet. Maar wat gaat er gebeuren als een bewoner die een
zienswijze heeft ingediend onverhoopt in het gelijk wordt gesteld?....

2toDrivers zijn in bijna 58 procent
van de gevallen man, de overige 42
procent is vrouw, zo blijkt ook uit
enquête-gegevens. De belangrijkste redenen om deel te nemen aan
het project is dat de jongeren direct
na hun achttiende verjaardag zelfstandig mogen autorijden. Ook het
feit dat ze ook al vóór die tijd een
auto mogen besturen, weegt zwaar
mee. De jongeren worden over het
algemeen gecoached door hun ouder van dezelfde sekse.

tor in Mijdrecht. Hiermee worden
alle basishandelingen van het autorijden al aangeleerd in een omgeving aansluitend aan het niveau
van de kandidaat. Daardoor start de
leerling al met een behoorlijke ervaring in de lesauto bij de eerste rijles. Deze voorbereiding verhoogd
de slagingskans met ruim 10%. (onderzoek TU Delft) Ook de theorie is
een heel belangrijk onderdeel volgens Veenboer. Tijdens een theorie
cursus worden alle theorieregels en
verkeerssituaties behandeld. Daarbij wordt er ook een link gelegd
naar de praktijklessen. Iemand die
de voorrang niet goed snapt zal veel
problemen met de praktijklessen en
het examen krijgen op kruispunten.
De theoriecursus is elke zaterdag
onbeperkt te volgen totdat de kandidaat geslaagd is. Daarnaast mogen ze onbeperkt gratis theorie examens komen oefenen op de locatie
in Mijdrecht. Een goede voorbereiding is het halve werk en scheelt
een hoop lesgeld. Voor meer info
over de 2todrive proef, de rijsimulator en theorietrainingen zie de website: www.verkeerscollege.com of
bel 0297-250 638. Voor nog meer
veiligheid op de weg in deze wintermaanden, ontvangen alle aanmeldingen in december, een gratis
(anti)slipcursus bij hun rijlespakket.

Bussluis nog steeds een
struikelblok
Uithoorn - De in de afgelopen jaren veelbesproken bussluis in de
‘overgang’ van de Laan van Meerwijk (Meerwijk-Oost) in de Polderweg (Meerwijk-West), naast de basisscholen De Springschans en De
Kajuit, doet formeel geen dienst
meer in het tracé wat nu heringericht wordt. Veel bewoners in de
omgeving zijn altijd tegen de verwijdering van de bussluis geweest
en velen zijn die mening nog steeds
toegedaan. Zij vrezen dat de Laan
van Meerwijk een doorgaande 50
km weg wordt die als een ontsluitingsweg de beide Meerwijken met
elkaar verbindt. Dat zou te gevaarlijk zijn voor overstekende kinderen,
voornamelijk op momenten waarop ouders die naar school brengen en weer ophalen met de auto.
De kinderen zelf hebben op school

overigens geen last van de (doorgaande) weg, want de speelplaatsen zijn met een betrouwbaar hekwerk omgeven. Wel zal de geluidoverlast voor de omwonenden toenemen door het drukker wordende
verkeer zo is de verwachting. Overigens dateert de laatste inloopavond
op het gemeentehuis van 29 mei vorig jaar. Sindsdien is het project bij
menigeen wat uit zicht geraakt rond
de verdere afwikkeling ervan.
Maar stilaan is de gemeente begonnen met de aanleg van het wegtracé zonder bussluis. Daardoor wordt
de weg voor alle verkeer toegankelijk. Destijds was de politieke partij DUS! fel tegen het verdwijnen
van de bussluis. Maar door politieke compromissen aan te gaan met
andere politieke partijen in de raad

17 Jarige hogere slagingskans
Regio - Op 1 november 2014 bestond 2toDrive drie jaar. In drie jaar
tijd zijn er ruim 80.000 17-jarigen
via het 2toDrive traject geslaagd.
2toDrivers doen het ook nog eens
beter op hun rijexamen dan hun oudere medekandidaten, het slagingspercentage onder 17-jarigen ligt hoger dan bij 18-plussers.
De eerste twee stappen van de
evaluatie tonen aan dat de begeleid rijden-fase in Nederland serieus wordt genomen, zo concludeert
de SWOV. “Er wordt daadwerkelijk
geoefend en de meeste 2toDrivers
doen dit ook regelmatig en in ver-

schillende situaties en omstandigheden. Daarmee is in principe het
doel van begeleid rijden bereikt: in
relatief veilige omstandigheden ervaring opdoen voordat een jonge
automobilist alleen de weg op gaat.”
Of de hoeveelheid ervaring ook voldoende is om een meetbaar effect
te hebben op hun ongevalsbetrokkenheid en overtredingsgedrag als
ze op hun 18e zelfstandig de weg op
gaan, daarover zegt de SWOV echter nog geen uitspraken te kunnen
doen. “Dat wordt in de volgende fasen van de evaluatie onderzocht.”
De minister verwacht de eindrapportage van de SWOV in 2016.

Het slagingspercentage van 2toDrivers voor het praktijkexamen ligt
gemiddeld 7,3 procentpunten hoger
dan dat van reguliere rijbewijskandidaten. Mogelijk heeft deze prestatie te maken met de motivatie van
de 17-jarigen. Zij nemen hun rijopleiding serieus, daarbij ondersteund
door hun ouders, dit leid tot hogere resultaten. Belangrijk om hogere resultaten te behalen is vooral ook de voorbereiding zegt Erwin
Veenboer van Het VerkeersCollege. Een goede voorbereiding leid tot
veel hogere resultaten met het examen en natuurlijk ook de bij verkeersveiligheid na het examen. Als
voorbereiding biedt het Verkeerscollege de mogelijkheid om voor de
start van je rijopleiding onbeperkt
te komen oefenen op de rijsimula-

Gevarieerd decemberprogramma in Crown Theater
Regio - Het Crown Theater
Aalsmeer biedt voor elk wat wils
rond de feestdagen. Er is zang,
acrobatiek en leuke kindervoorstellingen. Zaterdag 20 december is LA
The Voices aan de beurt met hun
theatertour ‘Dit zijn wij’. Remko, Roy,
Richy en Peter brengen een combinatie van de mooiste liedjes van hun
albums en wereldhits. Dit doen ze
onder begeleiding van een prachtig
live orkest. Het koor uit Kiev brengt
op zaterdag 27 december een bezoek aan het theater. Op deze ‘derde kerstdag’ brengen zij een mix van
religieuze zang en kerstliederen uit
de Oekraïne.
Dit wereldberoemde ensemble, onder leiding van dirigent Mykola Hobdych vertolkt Orthodoxe kerkmuziek
op een indrukwekkend authentieke manier en houdt de bezoeker zo
nog even in kerststemming. Acrobatiek is te zien op maandag 29 december van The Peking Acrobats.
De show kenmerkt zich door kracht,
souplesse, elegantie, lenigheid en
bovenal verbluffende evenwichtskunsten met behulp van allerlei attributen. Adembenemende stunts,
spectaculaire mensenpiramides en
ongelooflijke acrobatieën met stoelen, tafels en fietsen zijn het handelsmerk van de wereldberoemde
Peking Acrobats.
Ook voor de kinderen is een gevarieerd aanbod. Vanaf zes jaar kunnen zij op 22 of 23 december komen
genieten van de prachtige voorstelling Junglebook, over de avonturen
van Mowgli, zijn rondborstige vriend
Baloo de Beer en de ranke panter
Bagheera. Voor kindjes in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar is op 30
december de voorstelling ‘Overal
vriendjes!’ van de hondjes Woezel

Bingo in kerstfeer
De Kwakel - Vrijdag 12 december 2014 is er een gezellige bingoavond in kerstsfeer in Dorpshuis ‘De
Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
we beginnen om 20.00 uur. Volgend
jaar zijn de bingo avonden 6 februari en 27 maart.

& Pip. Meer informatie als prijzen,
aanvangstijden en dinerarrangementen is te vinden op www.crowntheateraalsmeer.nl
Korting
Sinds vorig seizoen heeft het Crown
Theater een samenwerking met
de OVAK (Ouderen Vereniging
Aalsmeer Kudelstaart). De heer Barend Wegman, bestuurslid en voorzitter van de PR-commissie vertelt
dat de OVAK in zes jaar tijd zo’n
eenentwintig honderd leden telt met
een gemiddelde leeftijd van 71 jaar.
“We hebben zelfs twee honderdjarigen onder ons.” Aldus Wegman en
hij vervolgt: “Door de inzet van ons
bestuur (momenteel tien leden) en
de ruim honderd vrijwilligers kunnen wij veel betekenen voor onze
ouderen. Hierbij moet u denken aan
themamiddagen die worden georganiseerd door onze activiteiten- en
PR-commissie en aan dagtochten
per bus en midweken die voorbereid en begeleid worden door onze
reiscommissie. Er wordt elke eerste
donderdag van de maanden april
t/m september een fietstocht uitgezet. Op de soosmiddagen wordt enthousiast gekaart of een ander spel
beoefend”.
Een lidmaatschap kost vijftien euro
per jaar voor alleenstaanden en vijfentwintig euro per echtpaar. Naast
genoemde activiteiten krijgen leden korting bij enkele winkeliers in
Aalsmeer en dus ook bij het Crown
Theater Aalsmeer.
Zelf is de heer Wegman naar verschillende voorstellingen geweest
en vooral van Glenn Miller was hij
erg onder indruk.
Meer informatie over de OVAK is te
vinden op www.ovakaalsmeer.nl.

www.50pluswijzer.nl
Muzikale kunstveilingen
voor 3FM Serious Request
Kijk op www.50pluswijzer.nl

Bromfiets in
water gegooid
Uithoorn - Op dinsdag 2 december is tussen drie uur in de nacht en
negen uur in de ochtend een Sim
bromfiets gestolen bij de Gasperiflat. Om kwart over drie in de middag kreeg de politie een melding dat
bij de Europarei een bruine scooter
was neergezet door vier jongens van
rond de 13 jaar. Ze waren vervolgens
weggereden op drie fietsen. Later op
de middag arriveerden de vier opnieuw bij de bromfiets. De scooter is
uit de bosjes gehaald en vervolgens
in het water gegooid. De politie is
gaan kijken, maar heeft de jongens
niet meer aangetroffen. De Sim is
door agenten uit het water gehaald
en inmiddels retour bij de eigenaresse. Het gaat om twee jongens met
een licht getinte huidskleur en twee
blanke jongens.

Bewoner verrast
door brandweer
Uithoorn - Op vrijdag 5 december rond tien voor drie in de middag
was een bewoner van de Arthur van
Schendellaan behoorlijk verrast door
de komst van politie en brandweer bij
zijn huis. De bewoner had de open
haard aangestoken en waarschijnlijk
door nat of koud hout kwam er veel
rook uit de schoorsteen. Omstanders
deden melding van een schoorsteenbrand. Er bleek niets aan de hand
te zijn. Voor de zekerheid heeft de
brandweer nog wel een warmtemeting in de wanden gedaan.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

Fietsen gestolen
Peuter neemt kijkje
in het verleden

Uithoorn - Afgelopen week zijn bij
en rondom het busstation een drietal fietsen gestolen. Op zaterdag 6
december tussen zes en elf uur in
de
is een dief er vandoor gein
leuWavond
prijz ke met een zwarte herenfiets van
gaan
Overblijfselen
en
het merk Russische
Batavus,soldaat
type Blockbuster. Het serienummer
van het rijwiel
te zien in de Hoep
eindigt op 407. De eigenaar had zijn
fiets gestald
inexpeditie
de Den Uyllaan.
Groene
ecologische wereldprimeur

LIBERG na
Forse HANS
buit
inbraak bedrijf

Fong Leng

Top-entertainer
komt met splinternieuwe show

aanplant, de speelheuvel, vijvers, en
wandelpaden zijn grotendeels klaar.
In voorbereiding op de tweede fase worden momenteel in het midden van het toekomstige groengebied nog enkele gesaneerde kassen
gesloopt.
In het voorjaar van 2015 zal na de
sloop het park verder worden aangelegd. Afgelopen maandag, 8 december, is door de wethouder Ria Zijlstra
samen met de 3 zonen van de familie Ossewaarde de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van “In den

Ossewaerd”. Hiermee is officieel de
bouw van start gegaan. “In den Ossewaerd” wordt een Bed en Breakfast, kookstudio en vergaderfaciliteit.
Het komt in het groengebied, aan
de kant van het parkeerterrein van
K.D.O., aan de Vuurlijn 50 te liggen.
Rond het pand zal een grote moestuin komen van waaruit gekookt gaat
worden en er komt een fruitboomgaard. “In de Ossewaerd” gaat gerund worden door de Marleen en
Rens-Jan Ossewaarde. Ze hopen in
de zomer 2015 van start te gaan.

Elke dag het laatste regionale nieuws!

‘la grande dame’ in
het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Uithoorn - In de nacht van zaterdag
6 op zondag 7 december is ingebroken in een kledingbedrijf aan de J.C.
van Seumerenlaan. De dieven zijn er
vandoor met een grote hoeveelheid
kleding en schoenen van het merk
Vanquard. Het betreft vooral gewatteerde colbertjes en broeken.

‘t Vrye Noortveen krijgt vorm
Regio - Met de onthulling van de
naam “ ’t Vrye Noortveen” is in april
het startschot gegeven voor de aanleg van het nieuwe groengebied tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn in De
Kwakel.
’t Vrije Noortveen wordt een recreatief openbaar gebied met een natuurlijk ingericht speelterrein, zoals
boomstammen, een heuvel en een –
door kinderen uit De Kwakel ontworpen – speeltoestel (vliegtuig) Nu de
aanleg van het eerste deel bijna afgerond is, is al goed te zien hoe het
groengebied gaat worden: de eerste

december 2013

facebook.com/
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Dorpshuis “De Quakel” heeft
een nieuwe beheerder!
Vervolg van de voorpagina
Het Bestuur van de Stichting Dorpshuis “De Quakel” had de afgelopen
maanden een zware taak, om uit 23
sollicitanten, waartussen een aantal
steengoede kandidaten, tot een beslissing te komen wie de opvolger
zou moeten worden van Piet Kas,
die zoals bekend per 3 februari 2015
met pensioen gaat.
Maar deze brief trok onmiddellijk
de aandacht, door de heldere mo-

tivatie en een voorgestelde planmatige aanpak. Toen in de sollicitatiegesprekken bleek dat er inderdaad
een zeer gemotiveerde-, HBO (Hotel- en Catering Management) opgeleide-, en op mensen gerichte
persoon voor ons stond, terwijl ook
de verdere papieren prima in orde waren, was duidelijk, dat wij een
kansrijke kandidaat voor ons hadden. Het Bestuur koos na de laatste gespreksronden uiteindelijk
unaniem voor Edward en ook Piet
Kas en zijn rechterhand Ria van Eg-

mond, die allebei in de laatste ronden hun advies konden uitbrengen,
spraken een voorkeur voor hem uit.
Vader
Edward gaat dus per 1 januari 2015
van zijn hobby zijn werk maken en
heeft zelf al aangegeven, dat hij in
zijn nieuwe functie ooit wil eindigen
“als een soort vader van De Kwakel”. Het Bestuur zal hem in dit streven zoveel als mogelijk is steunen
en twijfelt er eigenlijk niet aan, dat
hij daar in zal slagen. Hij heeft daar-

bij een goed voorbeeld aan Piet Kas,
die zich in die zin de afgelopen jaren
volledig heeft waargemaakt en die
hem de komende weken wil inwerken. Piet en Ria, maar ook de andere leden van ons zeer gewaardeerde
vrijwilligerskorps zullen Edward hopelijk in goede samenwerking snel
wegwijs maken om de goede naam
van ons Dorpshuis op een zo mogelijk nog hoger plan te tillen en de zo
geroemde gezelligheid te bewaren.
Voor niet alleen de meer dan 17 vast
gehuisveste verenigingen, maar ook
voor alle andere gebruikers en bezoekers hopen we, dat de service na
een inwerkperiode op hetzelfde plezierige niveau komt te liggen als al
het geval was.
Aan Edward zal het in ieder geval
niet liggen, en het Bestuur heeft
daar het volste vertrouwen in.

Doldwaze Sintbingo in de
Bilderdijkhof
Vorige week 28 stond de Bilderdijkhof in het teken van de goedheiligman,
maar een rustige bingo... daar kwam het niet van!
De sint was zelf te druk dus stuurde naar het wijksteunpunt 3 Zwarte Pieten,
Nou, dat waren een stel bandieten!
Die zetten de bingo flink op zijn kop,
Maar de gastvrouwen deden het gelukkig top!
Want zij hielden nog goed orde,
Zo is het het een gezellige bingo geworde(n)!
Er waren leuke prijzen te winnen,
Mensen raakten haast buiten zinnen.
Toen nog met elkaar eten, hoe gezellig is dat!
Allemaal voldaan, het was me wat.
En hetgeen wat de Sint nog het gelukkig maakte
Was dat de winst naar giro 555 ging, een mooi gebaar wat de sint erg raakte.
Bilderdijk in strijd tegen Ebola,en de bezoekers hielpen geweldig mee
Wat was dat een edelmoedig idee!
Al met al dus een geslaagde middag,
Veel mensen verlieten het gebouw weer met een lach.

Heerlijke kerstdrukte bij Ceres
Uithoorn - Wat een opkomst!! Toen
Ceres om 10.30 zijn deuren opende
stonden er al mensen te wachten,
die enkel en alleen voor de kerstafdeling waren gekomen. Manden vol
kwamen langs de kassa. En al het
winkelende publiek had een glimlach van oor tot oor. Soms was de
rij bij de kassa langer dan normaal,
maar dat nam iedereen voor lief.
Ook de dagen hierna was het een
gezellige drukte bij Ceres. Terwijl er
nog pepernoten op de balie stonden
en de kerstliedjes in de lucht hingen, kwamen er veel mensen op de
kerstmarkt af. En zijn, net als ieder
jaar, zeer geslaagd. Vandaar dat Ceres mensen oproept om ook aankomend jaar weer veel kerstspullen in
te leveren zodat er ook volgend jaar
weer een geweldige kerstmarkt opgezet kan worden. En voor de nog
niet bezoekers; kom dus langs en
geef je ogen de kost aan de ruime
sortering kerstartikelen, die je huis
of kamer kunnen sieren. Dat is ons
advies.

Opgebroken straten
duperen ondernemers
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
is altijd een ster in de uitvoering van
plannen die voor ondernemers vaak
desastreus kunnen uitpakken. Zoals
bijvoorbeeld de herinrichting van
de Prinses Christinalaan ter hoogte van de nieuwe Brede School IKC
Thamerdal. Deze laatste werd kort
geleden opgeleverd wat kennelijk
ook aanleiding was het hele plein
met straten en al van de wegverharding te ontdoen en her en der
af te graven. Aannemersbedrijf Fronik uit Mijdrecht pakte te zaken rigoureus aan en veranderde het gebied in een grote bouwput. Al doende kwam ook kabelbedrijf Liander
op de proppen met de nodige (onderhoud) werkzaamheden. Allemaal
prima en het zal wel nodig zijn, maar

het rijtje winkeliers aan de zijkant
van de Prinses Christinalaan zagen
en zien bijna geen klant in hun winkels omdat ze niet of nauwelijks bereikbaar zijn. “Hooguit te voet, want
parkeren met de auto is er niet bij.
En je kunt ook niet omrijden via de
straten achter ons want alles is geblokkeerd met werkketen, bedrijfswagens en hopen grond,” aldus de
winkeleigenaresse van Bakker Versteeg. “Er wonen hier veel ouderen
en die kunnen hier met hun rolstoel
of rollator niet komen. Ze hebben
vandaag (maandag. Red) het trottoir er weer ingelegd anders was
het nog een veel grotere puinhoop.
De aannemer doet zijn best om het
ongemak zoveel mogelijk te beperken, maar de gemeente plant maar

wat in zonder na te denken over de
gevolgen voor de winkeliers. Degene die op het gemeentehuis zoiets
in gang zet woont waarschijnlijk niet
eens in Uithoorn en weet nauwelijks
waar de Christinalaan is. Ga je in de
drukste maand van het jaar, waar we
het als ondernemers en winkeliers
van moeten hebben een compleet
gebied overhoop halen. Stommiteit
van de eerste orde. Waarom niet in
januari? Dan hebben we de feestdagen achter de rug.” Aldus de winkelierster die er aan toevoegt dat de
eigenaresse van de Italiaanse specialiteitenwinkel Il Pappagallino, gevestigd in de voormalige ruimte van
Slagerij Wouters, het bijltje er voorlopig maar bij heeft neergegooid.
Geen klandizie door de bouwput om

Stem op Greenbuilding!
Uithoorn - Wij zijn acht leerlingen
van het Alkwin Kollege. We zitten
in de tweede klas van het gymnasium en atheneum. We doen mee aan
Artcadia. Artcadia is een landelijke kunst- en techniekwedstrijd voor
tweedeklassers van havo en vwo.
De opdracht is een milieuvriendelijk
en technisch idee te bedenken. Wij
hebben milieuvriendelijke oplossingen bedacht voor een gebouw. Dit
is ons idee:
In diverse gebouwen, zoals kantoren en flats, wordt veel elektriciteit
gebruikt die wordt gewonnen op
een niet-duurzame manier. Dat kan
veel duurzamer. Daarom hebben
wij verschillende energieverspillende en waterverbruikende aspecten
bekeken en een oplossing bedacht.
Wij hebben voor het probleem 4
ideeën die je kunt verwerken in één
gebouw.
Ons eerste idee is om licht om te
zetten in energie. Op het dak bevinden zich bolle lenzen die meedraaien met het zonlicht. De lenzen
stralen het geconcentreerde licht
in glasfibers, die het licht verdelen
over alle ruimten. Aan het eind van
elke fiber zit een bolle lens die het
licht splitst en de ruimte verlicht.
Idee
Een ander idee van ons is om in het
midden van het gebouw een verticale pijpleiding aan te leggen. Al het
afvalwater gaat naar het riool. Aan
de binnenkant van de leiding zitten rotoren die door het water gaan
draaien en energie opwekken.
Het derde idee is het hergebruiken van regenwater. Het dak van
het gebouw loopt af in een trechtervorm waarmee regenwater wordt
opgevangen. In de onderkant van

die trechter zit een bassin. Dat water daarin voorziet de toiletten van
water. Na het doorspoelen komt het
water weer in de centrale verticale
leiding.
Ons laatste idee wekt niet veel energie op maar kan gemakkelijk worden toegepast. Bij de ingang van het
gebouw is een handmatige draaideur. Aan de as van die draaideur
zitten aan de boven- en onderkant
dynamo’s. Door de deur te draaien wekken de dynamo’s energie op
die naar grote accu’s worden geleid.
Voor mindervaliden is er een alternatieve ingang. Het idee om mankracht om te zetten in elektrische
stroom wordt ook elders in het gebouw gebruikt.
We noemen dit hele project Greenbuilding.
Finale
In de wedstrijd gaan 12 groepen
door naar de finale. De hoofdprijs is
een reis naar Londen! Als we naar
de finale gaan krijgen we de kans
om ons idee uit te breiden. Als we
winnen kunnen we misschien onze
ideeën in echte gebouwen verwerken. Maar om dit doel te bereiken
hebben we uw stem nodig! Het is
het Alkwin Kollege nog nooit gelukt
om in de finale te komen. Dat willen
wij veranderen! We kunnen daarbij
uw hulp erg goed gebruiken!
U kunt op de website van Artcadia
stemmen op uw favoriete project in
de hele maand december. We stellen het op prijs als u de tijd neemt
om op ons project te stemmen. Dat
gaat erg snel en gemakkelijk: artcadia.nl > projecten > projecten 20142015 > zoek op greenbuilding > klik
op stem

Winterrondleiding over
begraafplaats Zorgvlied
haar winkel. Ze was pas drie maanden open en het begon net te lopen.
Begin er in januari mee
Dezelfde eigenaresse wordt nu voor
de tweede keer gedupeerd omdat
de gemeente nu ook gepland heeft
om de Koningin Julianalaan maar
geheel open te gooien om een begin te maken met het vervangen van
de riolering... Dit tot grote ergernis
van de plaatselijke horeca en winkels. “Ze doen het er zeker om. Eerst
bij mij voor de deur op de Christinalaan een bouwput maken waardoor ik mijn winkel heb moeten
leegruimen. En nu ik hier alles heb
aan kerstcadeautjes en andere leuke attributen voor de verkoop in ons
restaurant Il Pappagallo, blijven ook
hier straks de klanten weg vanwege de smurrie,” laat een duidelijk
aangeslagen Miranda weten. “Het
is net wat mijn collega’s in het Thamerdal ook al zeiden en wij als ondernemers in de Julianalaan onderschrijven dat ook: begin er in januari mee als de feestdagen voorbij zijn.
Ik kan straks mijn tent wel sluiten als
het zo doorgaat en de andere horecaondernemers met mij. Wat zijn dat
voor lieden bij de gemeente die dit
bedenken. Prima hoor die herinrichting van de Waterlijn, maar daar zitten we in december niet op te wachten. Als het een beetje tegen zit
duurt het de hele maand. Dag omzet en bij de gemeente verhaal halen
voor compensatie kan je wel op je
buik schrijven natuurlijk,” aldus een
duidelijk aangeslagen Miranda die
zegt mede namens de omringende
ondernemers te spreken. Waar de
verantwoordelijke ambtenarij en de
wethouder het ongetwijfeld van hun
koude kleren zullen laten afglijden,
blijkt de aannemer wel zo coulant te
zijn om – waar mogelijk - met een
en ander rekening te zullen houden.
Miranda wijst er met nadruk op dat
er sowieso een route open moet blijven voor rolstoelgebruikers naar de
Julianalaan.
Het liefst ook voor andere bezoekers
om hoe dan ook te voet bij de horecagelegenheden en de winkels te
komen.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Amstelveen - Op zaterdagmiddag
13 december geven de auteurs Marcel Bergen en Irma Clement (Wandelen over Zorgvlied) voor de eerste maal een winterrondleiding over
begraafplaats Zorgvlied. De algemene begraafplaats Zorgvlied werd
in 1870 in gebruik genomen op de
voormalige buitenplaats Zorgvliet
(!).
In de afgelopen 144 jaar is Zorgvlied
uitgegroeid tot de bekendste en
wellicht mooiste begraafplaats van
Nederland. De rondleiding van 13
december gaat langs een groot aan-

tal rijksmonumenten en negentiende eeuwse funeraire symboliek die
op Zorgvlied te vinden zijn. Daarnaast vertellen de auteurs meer over
(de voorbereidingen van) het nieuwe boek De Geheimen van Zorgvlied, welke op 1 november 2015
zal verschijnen. Aanvang: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur
De kosten bedragen 10 euro per
persoon (inclusief koffie of thee).
Graag een half uur van tevoren verzamelen aan de balie van de witte
kantoorvilla. Nieuwe rondleidingen
vanaf april 2015.

De fractie van Ons Uithoorn (v.l.n.r.): Frans Boonman, Brenda Elgersma, Benno van Dam

Ons Uithoorn viert lustrum
Uithoorn - Ons Uithoorn bestaat
deze maand vijf jaar. De lokale partij
viert dit lustrum op vrijdagavond 12
december in Café Bar Roadies. Iedereen uit Uithoorn en De Kwakel is
welkom. Benno van Dam (Ons Uithoorn): ‘We kunnen ons lustrum vieren in één of ander vergaderzaaltje
en uitgebreid filosoferen over verleden en toekomst.
Dat doen we echter niet, want voor
Ons Uithoorn is de fun-factor ook
van belang. Daarom strijken we
neer in een café en nodigen we
heel Uithoorn uit. Onze gastheer is
Café Bar Roadies in het dorpscen-

trum’. Roadies is die avond ingericht
als een ‘après ski-hut’ en er is gelegenheid te dansen op dance-classics. Ook kan van gedachten worden gewisseld over de plaatselijke
politiek. De toegang is gratis en de
eerste vijftig gasten krijgen hun eerste drankje van Ons Uithoorn, waaronder degenen die zich van te voren aanmelden op de Facebook-pagina van Ons Uithoorn. Datum: vrijdag 12 december. Tijd: vanaf 21:00u.
Adres: Koningin Julianalaan 18. De
toegang is gratis.
Meer info op de Facebookpagina
van Ons Uithoorn.

zie onze site: meerbode.nl
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INFORMATIEF
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

Mijmeringen

Vijfde
versnelling

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

Debat bij Alkwin College in kader
projectdagen
Uithoorn - In het kader van de Projectdagen 2 Havo over “de Samenleving” had het docententeam een
gevarieerd programma samengesteld. Op maandagochtend stond
er een debat tussen 2A en 2B op
het programma. Daarvoor stonden
in de aula twee tribunes opgesteld.
De leerlingen hadden hun onderwerpen vooraf voorbereid. Onderwerpen als sport, ouderenzorg en
jeugdzorg, maar ook bijv. leerlingenvervoer, en meer openbare toi-

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

letten kwamen voorbij. Als politiek
“expert” was wethouder Ria Zijlstra uitgenodigd om deel te nemen
aan de gesprekken. De klas met de
meeste “spreektijd” kreeg een prijs.
Klas 2A ging als overwinnaar met
een mandarijntje aan de haal.
Wethouder Ria Zijlstra: ‘Het is een
leuke en leerzame ochtend geweest. Een scala van onderwerpen
is de revue gepasseerd. Goed om te
zien dat ook deze jonge leerlingen
zo betrokken zijn.”

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 13
december organiseert stichting
Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is open vanaf
19.00 uur en we beginnen om 20.00
uur. Op deze avond kunt u weer vele mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Supermarktactie
voor de
Voedselbank
Uithoorn - Voor de zesde keer dit
jaar houden de voedselbank Uithoorn en de Kwakel weer een supermarkt inzamelaktie. Deze keer
bij Albert Heijn Jos van den Berg en
wel op zaterdag 13 december van
9.00 uur tot 17.00 uur. De organisatie hoopt van harte dat u hen weer
wilt ondersteunen door één of
meerdere producten te kopen om
aan de Voedselbank te geven. Ook
kunt u een donatie in de collectebus doen. Op dit moment zijn er 62
gezinnen (± 175 personen) die gebruik maken van de Voedselbank.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

www.lijfengezondheid.nl

oplagE: 14.400

Ik heb een dikke kont

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

Cursusaanbod bij CREA op
een inspirerende locatie
Uithoorn - Steeds meer mensen
beschikken over geavanceerde fotocamera’s. CREA Uithoorn speelt
ook in 2015 wederom met een uitgebreid cursusaanbod fotografie
in op de behoefte de mogelijkheden die dit biedt ook echt te benutten. Voor het aankomende seizoen,
dat start op woensdag 7 januari, zijn
nog een aantal plaatsen beschikbaar dus, schrijf u nu in.
Het fotograferen van wat je ziet
blijkt letterlijk een kunst. De foto is
uiteindelijk overbelicht, veel te donker of het onderwerp blijkt zo ver
dat het amper zichtbaar is. De vele opties die de eigen spiegelreflexof systeemcamera bieden blijven
veelal ongebruikt. In groepen van
beginnende liefhebbers tot in de
werkgroep voor gevorderden bouwt
u aan uw eigen fotografische stijl.
In 10 cursusavonden worden de
functies van de eigen camera – diafragma, sluitertijd, belichting, objectief – op een praktijkgerichte wij-

ze behandeld. De opdrachten, waar
in de les zowel als thuis gezamenlijk
en individueel aan wordt gewerkt,
richten zich op verschillende takken van fotografie waarbij veel aandacht wordt besteed aan compositie. De basiscursus start op woensdag 7 januari en wordt 1 x per 14
dagen gegeven.
Cursusaanbod
Kijk op de website www.crea-uithoorn.com voor het complete cursusaanbod en inschrijfmogelijkheden.
Voor de creatieve jeugd zijn er 2
mogelijkheden om hun creativiteit
te ontwikkelen: een cursus tekenen/
schilderen op woensdagmiddag of
een cursus pottenbakken op zaterdag. Tevens zijn op enkele cursussen voor volwassenen nog een paar
plaatsen vrij. Informeer naar de mogelijkheden bel:06-47849113 of mail
naar crea@xs4all.nl. Op onze website www.crea-uithoorn.com vindt u
ons uitgebreide cursusoverzicht.

Kerstverkoop handwerk
Uithoorn - Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel houdt zaterdag 13
december verkoop van een brede keuze van handwerk, van wol tot hout! Dit
vindt plaats in De Schutse, De Merode-

laan 1, Uithoorn (naast het parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard).
Behalve handwerk is er ook koffie, thee
of limonade met een cupcake voor 1
euro, Verkoop is van 10.00-16.00 uur.

“Driving to Uithoorn for Christmas”
Uithoorn – “Driving home for
Christmas”, “All I want for Christmas”, “Stille Nacht”, alle bekende
kerstliedjes zijn te horen in en rond
Winkelcentrum Amstelplein. Aankomende zondag, 14 december, tijdens de kerstmarkt, tussen 11.00 en
17.00 uur, kunt u genieten van poffertjes, oliebollen en Glühwein. Er
zijn 67 kramen met kerstcadeaus,
sieraden, fashion en de nieuwste
trends voor uw interieur. Ook zijn
er vier oude ambachten te bewonderen, zoals kaarsen decoreren, vilten, etcetera. Kinderen kunnen met
de Kerstman op de foto of kijken
naar schaatsende kerstberen. Als u
nu nog niet in kerststemming komt,
dan weten wij het ook niet meer!
Krijg een ‘Proef Uithoorn’
kerstpakket
Voor een échte Uithoornse kerstervaring, wordt u ‘Vriend van de Kerstmarkt’ en steunt u het goede doel:

Scouting Admiralengroep Uithoorn.
Zij laten kinderen en jongeren buiten bewegen en hebben nieuwe
tenten nodig voor het zomerkamp.
Elke donatie is welkom op NL15RABO0191296686 t.n.v. WC Amstelplein Kerstmarkt. Wanneer u € 50,euro overmaakt en uw geboortedatum vermeldt, legt de Kerstman een
‘Proef Uithoorn’ kerstpakket klaar
onder de kerstboom.
Kerstelfjes delen een
verrassing uit
Deze kerstmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door EKZ Makelaars, Albert Heijn Jos van den Berg
en Winkelcentrum Amstelplein. Een
gezellig evenement waar de vorige keer maar liefst 25.000 mensen
van binnen en buiten Uithoorn op
af kwamen. Kerstelfjes van Stichting
Promotie Uithoorn delen een inspirerend cadeautje uit... Nieuwsgierig? Dan zien we u graag zondag!

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209, www.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
Bingo in Bilderdijkhof
Vrijdag 19 December is 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.
Kerstworkshop Bloemschikken
Lekker creatief in de kerststemming komen met een leuk zelfgemaakt
bloemstuk? Dat kan! Dinsdag 16 december organiseren wij een workshop bloemschikken. U kunt onder het genot van wat lekkers, een
mooi eigen bloemstuk maken. De begeleiding is van Christa Snoek.
De cursus duurt van 13.30 tot 15.00 uur, de kosten bedragen 14 euro, inclusief koffie/thee en frisdrank en wat lekkers. Komt u ook gezellig meedoen? U kunt zich tot 11 december opgeven in het wijksteunpunt. Tel: 0297-567209.
Bingo in ‘t Buurtnest!
*Let op! is verplaatst naar woensdag 17 december! Er is dan weer een
gezellige bingo met leuke prijzen in het buurtnest! De kaartjes kosten €
0,50 per stuk en de toegang is gratis, iedereen is van harte welkom! De
zaal gaat open om 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur.

Elke dag het laatste regionale nieuws!

Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat, of is het soms het leven in
het algemeen wat steeds sneller voorbij lijkt te gaan? Ik weet niet hoe
het voor u is, maar ik kan me elke dag verwonderen over hoe groot
mijn kinderen al zijn, mijn persoonlijke graadmeter van de tijd. Hebben we net de Sinterklaas gehad, gaan we met volle vaart het kerstgedruis in met de boom aanschaffen, optuigen en in de kerstsfeer komen. Maar het lijkt me pas een paar weken geleden dat ik alle kerstspullen ging opruimen en opbergen op de zolder en nu mag alle zooi
alweer naar beneden.
Schakelen
Afgelopen jaar heb ik in de vijfde versnelling gestaan. In de auto is de
vijfde versnelling de juiste versnelling als je hard rijdt en enigszins zuinig wilt rijden. De goeie versnelling is noodzakelijk om zuinig en verstandig rijden. Het menselijk lichaam werkt toch iets anders. De vijfde
versnelling heeft me een tijd goed door alle kilometers heen geholpen.
Multitasken op het werk en thuis, elk moment van de dag zo nuttig
mogelijk proberen te benutten en ook de nodige ontspanning werd op
de agenda gezet. Toch begint de vijfde versnelling me op te breken, je
kunt niet altijd in zijn vijf rijden. Tijd om terug te schakelen, maar hoe?
Gewoonte
De manier waarop je rijdt in je auto, onderweg op je vaste routes, daar
zit een vaste gewoonte in. Rijden op de automatische piloot, het verkeer in de gaten hebben en houden maar toch ontspannen rijden en
meezingend met de radio. Dat is elke dag een geluksmomentje. Juist
omdat er nog zo veel kilometers te gaan zijn, is het tijd om wat rustiger te gaan rijden. Misschien een andere route uitkiezen richting al die
vaste bestemmingen gedurende de week en tijd voor een kleine beurt.
Even uitrusten, alles na laten checken en klaar maken voor het nieuwe jaar.
Toeren
Je hebt immers zuinig rijden op de korte en de lange termijn. Ik wil absoluut veilig en gezond rijden, ‘lees leven’, dus beiden zijn van belang.
Onderdeel van het uitrusten en ontspannen is voor mij persoonlijk het
hardlopen. Maar nu eens niet met mijn weekendloopmaatje, maar met
mijn eigen zoon. Sinds hij op de atletiek zit, heeft hij een gezonde interesse in het aantal kilometers wat ik loop en hoe snel ik dat doe. Dus
trokken wij op zaterdagmiddag onze loopschoenen aan voor een klein
rondje in de buurt. Ik nog wat verkouden en niet fit dus dacht aan een
klein rondje van drie of vier kilometer. Zoonlief is echter een sprinter
en alles boven de twee kilometer is voor hem echt wel veel. De zon
scheen, de temperatuur was prima en de sfeer zat er ook goed in. Hij al
huppelend en ik daarnaast al joggend en halverwege de eerste kilometer zei hij al “Mag het wat sneller mama, dit is vermoeiend”. En na een
klein stukje sprinten vroeg ik “Mag het nu even wat langzamer mop, dit
is vermoeiend”. Uiteindelijk werd het een intervaltraining van vier kilometer met wandelen, lopen en dan weer sprinten.
Talent
Ik heb een hekel aan sprinten, ik kan het niet en ik vind het niet leuk.
Maar nu sprintte ik met een grote lach op mijn gezicht. Kinderen zijn
meestal wel competitief ingesteld, zo ook die van mij en dus moesten
we racen. Moeders kreeg een voorsprong van een paar meter en op
volle kracht probeerde ik vooruit te vliegen. Binnen no time werd ik ingehaald door die kleine die met prachtige, mooie, grote stappen voorbij sjeesde. En ik? Ik vond het prima en genoot. Van een moment met
mijn zoon, die zo anders is als ik en soms ook weer zo op mij lijkt. Tijdens het afkoelen gaf hij de juiste analyse van onze loop “Mam, jij bent
een duurloper en ik een sprinter, maar zo samen lopen dat vond ik harstikke knap van ons en ook heel leuk” en zo is het! Terugschakelen in
het echte leven is misschien wel kleine dingen net iets anders doen,
zodat je er weer meer van kan genieten.

Kinderkerstdisco met
Ralf Mackenbach
Uithoorn - Op vrijdag 19 december a.s. is er weer een Col’inKidz
Kinderdisco bij Dans en Partycentrum Colijn. Ook deze keer niet zomaar een disco. In november was
het een geweldige Halloween Disco
en nu wordt het een geweldig kerstgala voor alle kinderen tussen de 8
en 12 jaar! Een spetterend optreden van het demoteam van Danscentrum Colijn en natuurlijk het optreden van niemand minder dan
Ralf Mackenbach! Ralf won in 2009
het Junior Songfestival en is daarna
lekker aan de weg blijven timmeren.

Op dit moment staat hij in Kids Top
10 met het liedje ‘Ik wil avontuur’.
Daarnaast zal er nog een prijs zijn
voor het meisje en de jongen met
de mooiste, feestelijkste en origineelste outfit! Kaarten voor dit gala
a 4,00 euro zijn reeds verkrijgbaar
bij Kantoorboekhandel Ten Hoope
en Dans en Partycentrum Colijn. Bij
het Halloweenfeest hebben we veel
kinderen teleur moeten stellen dus
wacht zeker niet tot het laatste moment met het aanschaffen van de
kaarten! Het Kinderkerstgala duurt
van 19.00 tot 21.30 uur.

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 red kriel.
- 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.

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/

• 10 december 2014
Politie mee in
ambulance
Uithoorn - Om half drie in de vroege ochtend van zondag 7 december
kreeg de politie een melding dat er
een gewonde man lag op de stoep
in de Admiraal de Ruyterlaan. Agenten en de ambulancedienst zijn ter
plaatse gegaan. De man ademde
wel, maar gaf weinig reactie. Hij had
veel bloed op zijn gezicht. Besloten
werd de man naar het ziekenhuis te
vervoeren. De 68 jarige Uithoornaar
kwam bij en werd opstandig. De politie is meegegaan in de ambulance
naar het ziekenhuis. De getuige, die
de melding had gedaan, heeft niet
gezien wat er precies gebeurd is.

Sint op bezoek bij
basisschool De Zwaluw

Nes aan de Amstel - Ook dit jaar
had de goede Sint gelukkig weer tijd
voor een bezoek aan basisschool de
Zwaluw in het knusse Nes aan de
Amstel. De kinderen stonden buiten vol verwachting uit volle borst
te zingen en waren dol enthousiast toen de Sint en pieten eindelijk

in zicht kwamen. Zoals al vermeld in
het Sinterklaasjournaal werd Sinterklaas niet alleen vergezeld door zijn
oude vertrouwde pieten.
Naast zijn trouwe pieten werd de
Sint bijgestaan door drie hulppieten, waaronder juf Paula van groep
1! Zij vonden het een grote eer om

Sint en pieten dit jaar te mogen helpen. Eenmaal binnen in school werden de Goedheiligman en zijn pieten vrolijk verwelkomd in de aula. Ook de kinderen van de inpandige kinderopvang het Kinder Service Hotel waren hierbij van de partij. Na een welkomstwoord trak-

Weer dreigende uitzetting
bewoners op de Thamerweg
Uithoorn - Enkele weken geleden
hebben bewoners op de Thamerweg in deze krant hun zorgen geuit over hun toekomstige woonsituatie. Zij maakten zich ernstig ongerust over wat er nog op hen afkomt
vanwege de voortdurende verzakking van de dijkwoningen. De bezorgdheid lijkt bewaarheid te worden nu de gemeente het oog heeft
gericht op hun rijtje historische woningen 3 t/m 8 aan de Thamerweg gerekend vanaf de hoek met
de Petrus Steenkampweg. In oktober werden al bewoners ‘om veiligheidsredenen’ uit hun huizen gezet
(nrs. 16 t/m 19). Die zijn onbewoonbaar verklaard en staan nu dichtgetimmerd te wachten op hun lot en
dat is zonder meer sloop. Het enige
wat de bewoners dan nog hebben
is de grond die zij ofwel aan de gemeente of aan een projectontwikke-

laar kunnen verkopen. Maar dat zal
ongetwijfeld niet genoeg zijn om er
hun hypotheekschuld mee af te lossen. De gemeente heeft destijds al
aangegeven geen partij te zijn in de
aankoop van wat dan ook omdat zij
zelf geen plannen zou hebben met
het gebied. Intussen hebben de bewoners in het betreffende rijtje woningen een brief gekregen waarbij
zij persoonlijk op het gemeentehuis
worden uitgenodigd voor een gesprek over hun woonsituatie.

ving en juridische zaken aan dat zij
dit uit ‘sociale overwegingen en met
oog voor de veiligheid van de bewoners’ doen. Ja, ja. Eigenlijk hoefden
zij zich er niet eens mee te bemoeien omdat het hier koopwoningen
betreft. Maar de bewoners moesten het toch maar even weten. Uiteindelijk werd de bewoner onomwonden verteld dat er alle kans is
dat die over een half jaar uit de woning wordt gezet als daar aanleiding
toe is.

De eerste bewoner heeft vorige
week woensdagmorgen ‘voor het
tribunaal’ gezeten, zoals die dat zelf
formuleert. Dat dit gesprek bepaald
niet in een prettige sfeer verliep met
een positieve uitkomst voor de bewoner laat zich raden. Zelf gaven
de betreffende ambtenaren van o.a.
bouw- en woningtoezicht, handha-

Vooruitziende blik
Uit monitoring van de woningen
blijkt volgens een ambtenaar dat de
verzakking toch sneller plaatsvindt
dan in eerste aanleg werd verwacht.
Dat noemt men een open deur intrappen want je kunt er op wachten
na maandenlange grondbemalingen op de Amsterdamse weg achter
een dijk die voornamelijk uit veengrond bestaat. Met als enige optie
dat men rekening moet houden dat
het over een half jaar toch wel einde
verhaal is. Dus dat men de huizen
beter kan verlaten. Zo niet dan is het
alleszins mogelijk dat er ‘handhavend’ moet worden opgetreden. Een
ander woord voor ‘huisuitzetting’.
De betreffende ambtenaar heeft
daar inmiddels ervaring in. Dat
dan een alleenstaande op straat
komt te staan… Tja, dan had je de
woning(en) maar beter moeten (laten) onderhouden of onderheien.
Wacht even, de woningen zien er
aan de buitenkant weliswaar wat
scheef uit, maar binnenin is het keurig. Er zijn geen scheuren en verval

teerden de kinderen het hooggeplaatst bezoek op een sfeervol muzikaal optreden. Vervolgens ging de
Sint en zijn gevolg nog op bezoek in
alle klassen en kregen de kinderen
in de onderbouw als afsluiting een
mooi cadeau. De kinderen van de
bovenbouw hadden grote lol met de
zelfgemaakte surprises en gedichten waarop iedereen dit jaar weer
goed zijn best had gedaan. ’s Middags namen de Sint en zijn Pieten
afscheid van de kinderen van Basisschool De Zwaluw en kon iedereen terugkijken op een koude, maar
zeer gezellige dag.
te constateren. Sterker nog, men
kan bouwrapporten overleggen die
na onderzoek van het pand zijn opgesteld door een onafhankelijk bureau. Daaruit blijkt dat de woningen – op nummer 4 na - als veilig
kunnen worden beschouwd. Ja, die
rapporten waren ineens niet meer
‘betrouwbaar’. De gemeente had
volgens de bewoner zelf na onderzoek al vastgesteld dat de woningen binnen afzienbare tijd niet meer
veilig en dus onbewoonbaar zullen
worden… Dat noemen we dan ‘een
vooruitziende blik’ van gemeentelijke ambtenaren die nog geen stap
binnen het huis hebben gezet, noch
naar enige vorm van fundering hebben gekeken. Echter nu al met droge ogen wel kunnen zeggen dat de
woning(en) over een half jaar al zo
slecht zullen zijn dat er niet meer in
gewoond kan worden. Precies over
een half jaar?... Is dat niet het tijdstip waarop Zeeman Vastgoed met
nieuwbouw wil gaan starten in de
Vinckebuurt, pal tegenover de woningen aan de Thamerweg?...
Deze week is er een volgend gesprek gepland met een van de bewoners (buren). Naar verwachting zal dat gesprek een zelfde teneur hebben. Zij hebben al aangegeven zich danig te zullen verweren.
‘Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’ zal bij deze bewoners
weinig inhoud hebben in de wetenschap dat ze de feestdagen volgend
jaar niet meer in hun eigen woning
zullen meemaken als alles verloopt
zoals dat nu gaat.
Dankzij een aantal ambtenaren van
de gemeente Uithoorn die naar zeggen op geen enkele manier schijnen te willen meewerken aan enige
vorm van oplossingen samen met
de bewoners. In de volgende uitgave van deze krant komen we met interviews van de betrokken bewoners uitgebreid hierop terug.

REACTIE VAN EEN LEZER

12 Nieuwe Meerbode

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.

Lokale lasten 2
In haar reactie van vorige week
in deze krant stelt mevrouw Volkers een aantal vragen die ik hier
graag zal beantwoorden:
De cijfers die ik gebruik komen
uit de stukken bij de begroting
2015 van de gemeente (raadsstukken van 6 november 2014 –
Nota van wijzigingen op de conceptbegroting 2015-2018, pagina
6). De informatie die de Nieuwe
Meerbode gebruikt komt uit dezelfde bron, neem ik aan.
Om te beginnen een verduidelijking: de verhoging van 16,52 is
niet per maand, maar per jaar.
Per maand is dat ongeveer 1,40
euro. Deze verhoging geldt voor
een gemiddelde woning in Uithoorn. Dat is een woning met een
waarde van ongeveer 225.000 euro. Bij een duurdere woning betaalt u iets meer, bij een goedkopere iets minder. Het is gemeenten niet toegestaan voor de riool- en afvalstoffenheffing meer
te vragen dan de werkelijke kosten. Deze kosten kunnen per jaar
mee of tegenvallen. Om alle ta-

ken te kunnen uitvoeren krijgt
de gemeente geld van het Rijk.
Daar wordt nu al meerdere jaren
op bezuinigd. Dat gaat inmiddels
om vele miljoenen. De gemeente voelt ook rechtstreeks de gevolgen van de crisis, waardoor de
bouw en de grond minder opleveren terwijl de kosten wel doorlopen. Dat zijn de werkelijke oorzaken van de moeilijke financiële positie van Uithoorn. Daarom
vinden wij dat een beperkte verhoging van de lokale lasten voor
2015 met 2,25% (1,40 per maand)
zeker geen slechte prestatie is.
Uit de vragen van mevrouw Volkers, en ook uit andere reacties,
begrijpen wij dat dit soort informatie voor veel inwoners onduidelijk is. Wij zullen het college
verzoeken om, bijvoorbeeld via de
gemeentepagina, dit soort gegevens meer inzichtelijk te maken.
U kunt mij of mijn mede raadsleden natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen.
Namens de PvdA fractie
Els Gasseling

Blij met Deen!
Bijna 40 jaar woon ik met heel
veel plezier op de Zegge in Uithoorn met uitzicht op het Legmeerplein met het ‘winkelcentrum’. In de eerste ongeveer 20
jaar een fraai en schoon plein,
wat nu zo langzamerhand begon
te verloederen. Dus zeker geen
mooi uitzicht meer.
Gelukkig is er met de komst van
Supermarkt Deen veel vooruitgang geboekt. Al een paar jaar
was de firma Deen gevestigd aan
het Legmeerplein, maar sinds het
pand van Aldi er bij is getrokken
heeft het Legmeerplein een schitterende uitstraling gekregen. De
winkel is opgetrokken uit prachtige bouwstenen met ramen rondom, wat alleen al een vooruitgang
is, terwijl er ’s avonds volop lampen branden hetgeen een veilig
gevoel geeft voor de omwonenden.
Al met al, samen met de reeds
aanwezige bedrijven, begint het
nu echt op een mooie locatie te
lijken. Wanneer nu iedereens
eens mee wil werken om het mooi
te houden wordt het wellicht toch
nog een fraai plein, zo midden in
de woonwijk.

Dus mensen: geen grof afval, zoals oude ledikanten, lege verfblikken, lege dozen etc. meer deponeren bij de glasbakken. Afval
kan gratis gedumpt worden bij
het Scheidingsdepot aan de Industrieweg te Uithoorn. Laat ik
vooral niet vergeten de lege blikjes, flesjes en kassabonnen, die
overal rondslingeren. Er staan
m.i. toch afvalbakken genoeg op
en rondom het plein. Het zou ook
fijn zijn als de zakken met plastic afval een dag voor het ophalen
worden neergezet/opgehangen
bij de glascontainer, zodat deze
niet soms een hele week, inclusief
het weekend, op straat staan. Met
de najaarsstormen op komst hebben de omwonenden er heel veel
last van en dat is toch niet de bedoeling. Laten we er met ons allen
aan meewerken om er een prachtig plein van te maken en te behouden. De firma Deen heeft het
goede voorbeeld al gegeven.
Ik wens Supermarkt Deen, en met
mij velen, heel veel succes met
hun geweldig mooie supermarkt
in ONZE Legmeer!
Coby van Vuure

Succesvolle kick off STA STERK campagne
van Stichting Omgaan met Pesten
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
hebben zeven kinderen en jongeren meegewerkt aan de nieuwe
campagne ‘Samen Sterk tegen Pesten’ van de Stichting Omgaan met
Pesten. Op deze manier dragen de
kinderen hun steentje bij aan het
tegengaan van pesten op scholen.
Als professionele modellen hebben zij een gezicht gegeven aan gepeste kinderen, die zich niet lan-

ger meer hoeven te verschuilen en
met nieuwe moed uit de verstopplek
komen. De stichting stimuleert deze kinderen om vol trots hun ruimte
in te nemen en laten zien: hier ben
ik! Ik ben het waard om rekening
mee te houden. De foto’s zijn gemaakt door professioneel fotograaf
Wim Steijven. Ook Remy Rond was
aanwezig als art director achter deze campagne. Zij hebben zich vrij-

willig aan de stichting verbonden,
vanuit hun betrokkenheid bij het
pestprobleem. Deze bijzondere fotoshoot is onderdeel van de nieuwe
STA STERK campagne van de Stichting Omgaan met Pesten. Op de
vraag waarom de 10 jarige Ricardo
aan deze fotoshoot mee wilde doen
antwoord hij: “omdat ik vind dat
niemand moet gaan pesten”. Ricardo is zelf veel gepest en heeft daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Op de vraag waarom de 7 jarige Shenna aan deze fotoshoot
mee wilde doen antwoord zij: “omdat kinderen beter moeten begrijpen hoe naar pesten is en je hulp
kan vragen als het jou overkomt en
dan kan leren hoe je die problemen
kunt oplossen”. Zij volgen beiden de
Sta Sterk training en leren nu hoe
zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Dat durfden zij eerst niet. Nu
leren ze meer ruimte in te nemen en
grenzen aan te geven. En dat is nu
precies waar het in de nieuwe STA
STERK campagne van de Stichting
Omgaan met Pesten om draait. De
transitie van het kind van slachtoffer naar een kind dat sterk staat in
wat voor een situatie dan ook, zorgt
ervoor dat een kind zich niet meer

hoeft te verschuilen! Wij, trainers
Omgaan met Pesten, willen Shennah, Anouk, Marit, Ricardo, Tristan,
Lucas en Naomi en de Hoflandschool in Mijdrecht voor het beschikbaar stellen van de locatie heel
hartelijk bedanken voor hun bijdrage om pesten tegen te gaan! Al tien
jaar leid Mirelle Valentijn vanuit de
stichting Omgaan met Pesten trainers op in de Sta Sterk methode. In
heel Nederland zijn gecertificeerde trainers actief die deze methode geven en daarmee het pesten
tegengaan. Zij is zelf als trainer actief in gemeente De Ronde Venen.
Scholen kunnen terecht voor de
anti-pestprogramma’s sta sterk op
school en omgaan met elkaar, deskundigheidsbevordering en ondersteuning bij anti-pestbeleid. Daarnaast start zij in januari de nieuwe cursus voor anti-pestcoördinator binnen het onderwijs. Ouders
kunnen hun kind aanmelden voor
de buitenschoolse Sta Sterk training. Deze gaat weer van start op
woensdag 7 januari. De bijeenkomsten zijn van 16.00-17.30 in de Vlinderbosschool in Wilnis. Meer informatie op www.praktijkvoorlevensgeluk.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Prijswinnaars Phone House
Uithoorn - The Phone house (in
Mijdrecht, Aalsmeer en Uithoorn) is
afgelopen zomer ook dealer geworden van Go Pro camera’s.
Om dit te vieren werd een leuke actie gehouden op Facebook, waarbij
de deelnemers leuke prijzen konden
winnen. De actie is een groot succes geworden. Ze kregen heel veel
likes van de klanten, die natuurlijk,
net als iedereen, graag veerast wor-

den met een cadeautje. De actie liep
tot eind oktober en inmiddels zijn de
prijzen uitgereikt.
De winnaars van de winkel in Uithoorn zijn geworden: eerste prijs:
een Go Pro Hero en Silver werd gewonnen door mevrouw S. Bosland,
de tweede prijs de Urbanista is gewonnen door Julia Bremer en de
derde prijs de Mini Buddy is voor
Connie Sloof.

zie onze site: meerbode.nl
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Veel bezwaarschriften op plan
overdragen N196 naar gemeente
Uithoorn/De Ronde Venen - De
commotie over de herinrichting van
het stukje N196 tussen de Prinses
Irenebrug en de kruising met de
Laan van Meerwijk/Thamerlaan in
Uithoorn is nog altijd niet over. Sterker nog, de discussie daarover zal
de komende tijd nog wel aangewakkerd worden.
Waar gaat het over?
De gemeente Uithoorn wil, vooruitlopend op het aan elkaar bouwen
van het centrum, het betreffende
stukje N196, volgend voorjaar anders gaan inrichten. Dan moet de
provincie Noord-Holland het stukje
(provinciale) weg eerst overdragen
aan de gemeente. Vervolgens gaat
die een procedure voor een ‘onttrekkingsbesluit’ opstarten dat tot doel
heeft doorgaand verkeer te kunnen
weren. Met dat onttrekkingsbesluit
verliest het weggedeelte vanaf de
brug tot aan de kruising Laan van
Meerwijk de functie van doorgaande weg. De weg houdt zijn functie
als toegangsweg voor een parkeergebied, voor laden en lossen van
vrachtverkeer, voor voetgangers en
fietsers. Het ontwerp onttrekkingsbesluit lag vanaf 10 oktober gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis en het informatiecentrum aan de Dorpsstraat. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden hun zienswijze (een ander

woord voor bezwaarschrift) kenbaar
maken aan de gemeenteraad. Nou
dat is dan gebeurd. Inmiddels zijn er
meer dan zestig (!) bezwaarschriften bij de gemeente binnengekomen. Het behandelen daarvan kost
de nodige tijd wat er uiteindelijk toe
kan leiden dat de uitvoering van de
plannen moet worden opgeschoven.
Zijn er inderdaad punten bij waarvoor echt een oplossing moet worden gevonden (landbouwverkeer!),
dan verdient dat nader overleg. En
ook dat vergt weer de nodige tijd.
Anders gezegd, als komend voorjaar de Prinses Irenebrug voor groot
onderhoud wordt gesloten voor alle
verkeer zou het best eens zo kunnen
zijn dat de gemeente Uithoorn haar
plannen voor de herinrichting van de
N196 nog niet kan doorvoeren. Hoe
graag men dat ook zou willen!

van de brug gebruik blijven maken.
Doorgaand verkeer wordt echter geweerd en geacht via de nieuwe N201
en het aquaduct zijn weg te vervolgen en via andere wegen Uithoorn
in en uit te rijden. Dat betekent tevens dat ook het landbouwverkeer
niet meer heen en weer over de
Irenebrug naar het centrum van Uithoorn kan rijden. Kort langs een andere weg (aquaduct, busbrug) omrijden is nagenoeg niet mogelijk en
zelfs geen optie. De enige manier is
een lange omweg maken via Vrouwenakker en De Kwakel v.v. Met name dit laatste probleem en dat inwoners van Amstelhoek zich gedupeerd voelen omdat zij worden belemmerd in de bereikbaarheid van
voorzieningen als scholen, zorg, so-

ciale leven, uitgaan en winkelgebieden maar ook dat fietsroutes onveilig worden, blijken tot op heden hete hangijzers te zijn. Daar willen onder meer de gemeente De Ronde
Venen, landbouwbedrijven, daaraan gelieerde instellingen en organisaties eerst afdoende oplossingen
voor zien. Intussen sluiten zich daar
ook de provincies Noord-Holland en
Utrecht bij aan.
Een en ander komt tot uitdrukking in
meer dan zestig (!) zienswijzen die
op het ‘onttrekkingsbesluit’ zijn ingediend. Daaronder van (landbouw)
bedrijven, buurtcomité Amstelhoek,
talloze particulieren en niet in de
laatste plaats van de gemeente De
Ronde Venen, gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie
Utrecht en de Commissaris van de
Koning van Noord-Holland, de heer
Johan Remkes! Niet de eerste de
besten dus! Het geeft wel aan dat
het onttrekkingsbesluit niet zonder
slag of stoot doorgevoerd kan worden!

Hete hangijzers
Pas als het onttrekkingsbesluit definitief is, kan worden overgegaan tot
herinrichting van het stukje N196.
Dat heeft onder meer tot gevolg dat
de Prinses Irenebrug vanuit de richting Amstelhoek alleen nog wordt
gebruikt door bestemmingsverkeer
voor het centrum van Uithoorn vice
versa. Dus parkeren naast winkelcentrum Amstelplein of achter/naast
de supermarkt C1000 en weer terug. Fietsers en voetgangers kunnen
vanuit beide richtingen ook gewoon

La The Voices - dit zijn wij

Goede jaarafsluiting bij van Kouwen:

Ruim 1.000 Fiat’s 500
verkocht
Regio - De gekkenhuisweek van de
MediaMarkt gaat bij Van Kouwen,
de private lease specialist, nog even
door. Eind oktober zijn er dankzij de
unieke samenwerking met LeasePlan en MediaMarkt meer dan 1.000
private lease contracten voor de Fiat
500-actie afgesloten. Voor het eind
van dit jaar zal Van Kouwen al deze Fiat 500’s uitleveren. Op diverse
modellen zijn er nog steeds scherpe private lease tarieven van toepassing.

keur van de klant steeds vaker naar
het betalen voor gebruik. Deze verschuiving is al langer zichtbaar in
andere branches. “De nieuwste iPhone koop je toch ook niet zelf?
Maar ontvang je bij het afsluiten
van een abonnement” Private lease
is ook een abonnementsvorm en
sluit daar perfect op aan. Als private lease specialist stemt Van Kouwen zijn diensten en service daar op
af. Voor ieder model kunnen ze een
scherp maandtarief bieden.

Fiat 500-actie
Tijdens de gekkenhuisweek konden
particulieren bij de MediaMarkt,
voor een laag, vast maandbedrag
een private leasecontract afsluiten
op een nieuwe Fiat 500. Ook konden ze hun huidige auto inruilen,
waardoor ze direct geld op de eigen
rekening gestort kregen. Meer dan
1.000 mensen kozen voor deze actie. Van Kouwen zorgt ervoor dat deze klanten nog voor het einde van
het jaar in hun nieuwe Fiat 500 de
weg op kunnen.

‘All-in’ een auto rijden
Het grote voordeel van private lease
is de zekerheid die het ‘all-in’ rijden
biedt. Alles behalve de brandstof
is bij de prijs is inbegrepen. ‘All-in’
betekent dat er nooit onverwachte
kosten zijn. In het vaste maandbedrag zitten namelijk de kosten voor
reparatie, onderhoud en schadeherstel inbegrepen, net als pechhulp,
motorrijtuigenbelasting,
verzekering, afschrijvings- en rentekosten.
Binnen de eigen dealerbedrijven
heeft Van Kouwen de gekkenhuisactie verlengd. Zo is het mogelijk om voor vaste lage bedragen,
al vanaf 219,- per maand een auto
te leasen. De scherpe private lease
tarieven zijn te vinden in de digitale vestiging www.vankouwen.nl of
in de showrooms in Amsterdam en
Hoofddorp.

“De nieuwste Iphone koop
je toch ook niet zelf?”
Directeur van Van Kouwen, Frank
Vaneman ziet een duidelijke verschuiving in de automarkt. Waar
voorheen betaald werd voor het bezit van een auto, verschuift de voor-

Alle Uithoornse kinderen zijn welkom!

Zondag kinderwinterfestijn bij Colijn
Uithoorn - U heeft het al eerder
kunnen lezen in deze krant; a.s. zondag organiseert Buurtbeheer Meerwijk een Kinder Winter Festijn voor
alle kinderen uit Meerwijk tussen de
6 en 8 jaar. Er zijn op dit moment
echter nog een aantal plaatsen beschikbaar. Hierdoor heeft het buurtbeheer besloten ook de kinderen uit
de andere woonwijken toe te laten.
Zij betalen 4 euro entree.
Op deze leuke middag kunnen de
kinderen tussen 14.00 en 16.30 uur
knutselen, cupcakes versieren, limonade drinken, springen op het

springkussen, popcorn eten, zich laten schminken en nog veel meer!
Terwijl de ouders een gezellig bezoekje brengen aan de Kerstmarkt
kunnen zij hun jongste kinderen onderbrengen bij Colijn. U kunt het
kaartje aan de deur kopen maar
wanneer u verzekerd wilt zijn van
een plaats adviseren we de kaarten
in de voorverkoop te kopen bij Dans
en Partycentrum Colijn.
De kinderen uit meerwijk kunnen
zich opgeven via buurtbeheermeerwijk@hotmail.com o.v.v. hun naam,
adres en geboortedatum.

Regio - Muzikaal optreden op 20
december in het sfeervolle Crown
Theater in Aalsmeer.
Na het succes van hun vorige theatershows waarin LA The Voices met
hun engelenstemmen de mensen
deelgenoot maakten van hun verschillende muzikale sferen, vertellen Remko, Roy, Richy en Peter in
de komende theatertour genaamd:
“Dit Zijn Wij” een verhaal waarin
ze meer dan ooit zullen laten zien
en horen wie ze zijn. Met veel plezier voeren zij uit waartoe ze muzikaal in staat zijn. De theaterconcerten zullen door een prachtig live-orkest ondersteund worden. De mannen maken de volgende stap op het
pad van hun muzikale dromen... Na

afloop van de voorstelling vindt er
een meet & greetplaats.
Win gratis cd!
Koop kaarten voor de LA The Voices
en maak kans op één van de vijftig
cd’s van ‘Dit zijn wij’. Je hoeft niets
anders te doen dan kaarten te kopen voor de voorstelling. Een paar
dagen voor de voorstelling worden
de winnaars getrokken en ontvangen zij een email waarmee zij bij
de info-balie van het theater de CD
kunnen afhalen. Een mooi december cadeau van Crown Theater en
LA The Voices! De kaarten kun je telefonisch reserveren via See Tickets
0900-1353 (45 cpm) of via de website: www.crowntheateraalsmeer.nl.

Kerstshow in
Museumboerderij
Regio – Vanaf zaterdag 13 december tot en met zondag 4 januari
2015 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-

Winkelcentrum Zijdelwaard

Knutselterras kerstkaarten
maken voor kids
Uithoorn - Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de Kerstman
komt eraan! Winkelcentrum Zijdelwaard is helemaal in kerststemming en heeft voor kinderen op zaterdag 13 december een gezellige
kerstactiviteit! Kinderen kunnen onder begeleiding op zaterdag 13 december tussen 12 en 16 uur mooie
kerstkaarten maken! Het knutselterras staat in het winkelcentrum
naast Zeeman. Deelname is gratis,
dus kom ook een mooie kerstkaart
maken!

Maakt u dit jaar nog uw woondroom waar?

ERA Open Huizen Route
Regio - Hoe kunt u het nieuwe jaar
beter beginnen dan als eigenaar van
uw droomwoning? Kom woningen
bezichtigen op de ERA Open Huizen Route op zaterdag 13 december en maak dit jaar uw woondroom
nog waar! Ieder mens heeft ideeën
over hoe hij wil leven en welk huis
daarbij past. Bij ERA De Koning Makelaardij noemen wij dit Woondromen.” Mirjam Ohlenbusch van ERA
De Koning Makelaardij legt uit: “Een
woning is zoveel meer dan een stapel stenen. Een huis heeft natuurlijk
een verhaal, maar het verhaal van
de kopers is nog veel belangrijker.
Hoe zien zij lekker wonen voor zich,
hoe is hun leven ingericht en wat
zijn hun mogelijkheden. Aan ons de
uitdaging om daar de perfecte woning bij te vinden.” Het vinden van
die perfecte woning kan een flinke klus zijn. “Er is een ruime keuze
aan woningen en elke woning heeft
weer zijn eigen voordeel. De Open
Huizen Route is een geweldige manier voor kopers om zich te oriënteren op de woningmarkt. Zonder een
afspraak te maken kunt u als u een
woningzoeker bent woningen bezichtigen. Het is heel laagdrempelig
en daardoor gemakkelijk om op een
dag meerdere woningen te bekijken
en met elkaar te vergelijken”.
Klopt het dat de woningmarkt
weer beter is dan de
afgelopen jaren?
Mirjam: “Het is druk op de woningmarkt, er zijn weer meer kopers actief! Woningen worden sneller ver-

kocht en steeds meer mensen durven de stap te nemen om hun eigen woning in de verkoop te zetten.
Het komt ook weer voor dat mensen
‘achter het net vissen’. Een woning is
dan al verkocht als men een bod op
de woning wil doen. Dat is op zo’n
moment vervelend voor de woningkoper. De interesse voor woningen
werkt natuurlijk positief en heeft zeker invloed op de woningmarkt. De
hypotheekrente is erg laag, waardoor het kopen van een huis nu
voordelig kan zijn. Veel mensen realiseren zich dat dit moment, met lage vraagprijzen en dus de lage rente, een goed moment is om voordelig een woning te kopen. De stap om
toch op zoek te gaan naar een grotere woning wordt weer gemakkelijker
genomen. Ook logisch als u beseft
dat de voorspellingen zijn dat bepaalde woningen langzaam maar zeker weer in prijs zullen gaan stijgen.”

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.

Bouw mee
De winkeliers van Zijdelwaard organiseren een leuke spaaractie: Bouw
mee met Zijdelwaard!
Voor elke 10 euro die u besteedt
in de winkels van Zijdelwaard ontvangt u een zegel in de vorm van
een bouwsteen (met een maximum
van 10 zegels per aankoop). Deze
zegels kunt u op de speciale spaarkaart plakken. De spaarkaarten zijn
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-winkeliers. De spaarkaart is vol met 15
zegels. De volle spaarkaart kunt u in

de actie bus in het winkelcentrum
deponeren. Elke week wordt er een
prijswinnaar uit de inzenders getrokken. Er zijn wekelijks mooie prijzen te winnen! De prijzen staan vermeld op www.zijdelwaardplein.nl.
Prijswinnaars ontvangen thuis bericht en worden vermeld op de website van Zijdelwaard en in de Nieuwe Meerbode.
Prijsuitreiking
Prijsuitreiking zaterdag 5 december:
een mini I-pad twv 299,- voor mevrouw Haanstra en Zijdelwaardpakket twv 100,- voor mevrouw Rigter
Zaterdag 5 december waren mevrouw Haanstra en mevrouw Rigter, beide uit Uithoorn, de gelukkigen! Uit handen van Melanie van de
winkel Boek en Kantoor ten Hoope
ontvingen zij respectievelijk een mini I-Pad ter waarde van 299,- en een
Zijdelwaardpakket ter waarde van
100,-. Vrijdag 12 december worden
de volgende twee prijswinnaars getrokken, dus bouw ook mee aan een
nieuw Zijdelwaard en spaar bouwzegels!

Heeft u verhuiskriebels?
Op zaterdag 13 december kan de
route naar uw droomwoning starten. Tussen 11.00 u en 15.00 kunt u
bij alle deelnemende woningen binnenlopen zonder een afspraak te
maken. Ziet u een woning die wel
eens uw nieuwe woning zou kunnen worden, neem dan voor een
tweede bezichtiging contact op met
de makelaar. De deelnemende woningen vindt u op www.dekoningwonen.nl of bel naar 0172-579 200.
U kunt ook binnenlopen bij ERA De
Koning Makelaardij aan Regthuysplein 12 in Nieuwkoop.

Elke dag het laatste regionale nieuws!
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Seizoensrecord bij BVK

Goede prestaties van badmintonvereniging Space Shuttle
Uithoorn - Zaterdag 6 december
speelden twee van de drie teams
van badmintonvereniging Space
Shuttle thuis in sporthal de Scheg.
Het herenteam mocht genieten van
een weekje welverdiende rust. Het
jeugdteam werd vertegenwoordigd
door Ola Danielewska, Emma Weyers, Lucy Barten, Lasse van Iterson
en Bart Manshande. Zij speelden
tegen het gevreesde ‘De Shuttle’,
koploper van de poule en vijf plaatsen verwijderd van Space Shuttle.
Bart en Lasse openden de wedstrijd
met een razend spannende herendubbel tegen een sterke tegenstander, eerstgenoemden wonnen in
drie sets. Ook de damesdubbel van
Ola en Emma duurde drie sets, helaas verloren zij de laatste. Lasse
speelde een spannende driesetter
die hij uiteindelijk met twee punten
verschil won. Lucy verloor haar eerste set met grote cijfers, de tweede won ze zeer nipt en in de laatste
set had ze haar tegenstander door:
21-8 winst! Bart speelde de eerste
tweesetter van de dag, helaas wel
verloren door Bart. Emma speelde
speelde een uitstekende single en
won in drie sets. Bart en Ola speelden een leuke wedstrijd maar hun
tegenstanders bleken toch een matje te groot. Dat Lasse en Lucy goed
op elkaar ingespeeld zijn was te
merken in de laatste mix, die zij in
twee sets wonnen en de eindstand
op 4-4 bracht. Gezien het feit dat

het team de uitwedstrijd verloor met
8-0 is dat een uitstekende prestatie!
Mixteam
Met Simone Rossing, Juna Somers,
Edwin Schootemijer en Vincent van
Sluis had het mixteam genoeg vaste
leden in de gelederen om het deze
keer zonder invallers te redden. Zij
moesten aantreden tegen Zeeburg,
waar zij de vorige keer met 2-6 van
wonnen.
Edwin en Vincent wonnen de herendubbel zonder veel moeite in
twee sets, Simone en Juna hadden,
mede door gebrek aan ervarenheid
in het dubbelspel, aanzienlijk meer
moeite met hun tegenstandsters en
verloren in twee sets. Edwin had in
de eerste set van zijn single weinig
moeite met zijn tegenstander en in
de tweede nog veel minder. Ook Juna hield haar hoofd koel, door rustig
en bekeken te spelen won ze haar
single in twee sets. Vincent speelde een zeer goede en vooral spannende single, pas bij de laatste paar
punten van de derde set werd duidelijk dat Vincent de betere speler
was. De tegenstandster van Simone
had duidelijk een goede dag, laatstgenoemde verloor in twee sets. In
de mix met Edwin maakte Simone
haar verloren single helemaal goed
door deze in twee sets te winnen.
Door een verloren mixpartij van Juna en Vincent kwam de einduitslag
op een 5-3 winst.

Links matchwinner Kees Harte.

Kees Harte matchwinner na
zinderende damwedstrijd
De Kwakel - Het 2e team van K&G
ontving maandagavond in ’t Fort De
Kwakel de dammers uit Diemen. De
dammers van captain Leo Hoogervorst moesten hun toppositie in de
1e klasse verdedigen. Al snel schoot
echter penningmeester Jos Harte
een bok. Jos nog in de wolken met
de gift van het veilingcomité, gaf zo
maar twee ‘doekoes’ weg, en zette
daarmee zijn team op achterstand.
Gelukkig wist nestor Leo, 66 jaar lid
van K&G, zijn team op gelijke hoogte te brengen.
Met veel ingevlochten combinaties speelde hij zijn opponent helemaal zoek, tussenstand 2-2.Gelegenheid kopman Piet Terlouw zat
toen nog met bijna al zijn schijven op het bord. Een grootscheepse afruil naar achteren bracht Piet
in de verdrukking, gelukkig kon hij
het vege lijf redden en naar remise

ontsnappen, 3-3. Alleen Kees Harte
zat toen nog te knokken, toen Kees
zijn tegenstander niet in de hekstelling nam, werd Kees langzaam
maar zeker naar de afgrond gedrukt. Met een psychologische zet
wist Kees zijn tegenstander tot een
fout te verleiden, dit leidde naar een
drie om twee eindspel dat bijna altijd remise is. Maar wederom rechtte Kees zijn rug en wist op de lange
lijn de drie schijven van zijn opponent in bedwang te houden en het
fraaie eindspel te winnen, 5-3 eindstand voor K&G. De koppositie werd
daarmee behouden, een voor waar
prachtig resultaat. De donateur
dammiddag komt steeds dichterbij,
zaterdagmiddag de 20e december
vanaf 13.00 uur in ’t Fort de Kwakel, ook de kinderen zijn van harte
welkom om op het zo gladde bord
te ravotten.

De Kwakel - Donderdag 4 december 2014 werd het seizoensrecord
bij de BVK scherper gesteld en dat
gebeurde door een paar waarvan al
eerder vanaf deze plaats is beweerd
dat hun opmars naar de hogere regionen slechts een kwestie van tijd
zou zijn. Die tijd lijkt nu aangebroken voor Elisabeth en Nan v.d. Berg,
want in de C lijn vermorzelden zij de
concurrentie met een fabeltastische
69,27% en zo’n hoge score was dit
seizoen dus nog niet opgetekend.
Nieuw dit jaar op onze club, maar
beslist niet van plan om bescheiden
op de achtergrond eerst de bekende kat uit de minstens zo bekende
boom te kijken. En zo hoort het ook!
(dat zij vorige week als laatste eindigden is een te verwaarlozen gegeven, de slechtste score valt toch af)
In deze zelfde lijn behaalden Helen Conijn en Herman Koperdraad
een eveneens niet onaardig resultaat, want zij voerden het achtervolgende veld aan met een score
van 58,33%. De 3e plaats was met
55,21% voor Tonny Godefroy en
Harrie Rubens die ook een stijgende lijn ingezet lijken te hebben.
In de B lijn revancheerden Cor Hendrix en Jan Streng zich voor hun
laatste plaats van vorige week door,
net als de toppers van deze week
in de C lijn nu eerste te worden
en wel met 60,71%. Hierdoor trokken zij hun gemiddelde na 3 van
de 7 speelavonden op tot iets boven de 50%. Op de 2e plaats vinden we Leny Heemskerk en Agnes
de Kuyer met een zeer respectabele

58,99%. Ria Broers had in Wim Roling een sterke vervanger getroffen
voor vaste partner Loes Schijf, want
dit paar eindigde als 3e met 58,04%.
nl. Emmy en Gerard van Beek hadden hun avond niet en zij eindigden
als 17e en laatste.
In de A lijn was het verschil tussen
nummer 1 en nummer laatst slechts
17,5%. Die 13e stek werd ‘veroverd’
door Kitty en Huub van Beem die
net aan een sterke serie bezig waren en nu dus vrij hardhandig met
de neus op de bridgefeiten werden gedrukt. Door de soms bizarre
verdelingen en onverwachtse scores was het voor veel paren moeilijk
in te schatten of er goed of slecht
gescoord was. Zo scoorden paren
die wat pessimistisch waren onverwachts goed en wat optimistischere paren juist minder goed. Anneke Karlas had een hard hoofd in een
goed resultaat en naarmate de door
Cor genoemde scores hoger werden en zij en partner Jaap Verhoef
maar niet genoemd werden zag je
haar steeds verbaasder kijken. Uiteindelijk werden zij als laatste genoemd en eindigden zij dus als 1e
met 57,5%. Rina van Vliet en Gerda Bosboom werden goede 2e met
55,83% en de top 3 werd gecompleteerd door het de laatste weken
sterk presterende echtpaar Matty
en Kees Overwater met 55,42%. Volgende week de 4e speelavond, de
week erop de Kerstdrive en dan 2
weken bridgerust, waarna in 2015
de strijd weer zal los barsten.

CSW F5 speelt laatste wedstrijd
VSV najaars competitie
Nigtevecht - Ondanks een late Sinterklaasavond stonden de jongens
van CSW F5 de volgende ochtend fit
en wel te trappelen om aan de laatste wedstrijd van de VSV najaars
competitie te beginnen. Op het terrein van voetbalvereniging DOB in
Nigtevecht, werd deze laatste wedstrijd gespeeld. Beide teams hadden dit seizoen nog geen enkele
wedstrijd verloren, het beloofde dus
een spannend duel te worden.

Legmeervogels pakken
Zeeburgia in
Uithoorn - In een enerverend duel is Legmeervogels er in geslaagd
om titelkandidaat Zeeburgia zonder
punten terug te sturen naar Amsterdam. Legmeervogels zijn in dit duel als collectief zoveel beter dan de
gasten dat de uiteindelijke 3-1 overwinning van Legmeervogels dan
ook meer dan verdiend is
Het begin van dit duel is toch wel
voor Zeeburgia. Direct naar het
begin signaal van scheidsrechter
Drost kiest Zeeburgia voor de aanval en dit begint onder ander met
het heel vroeg storen. Legmeervogels moet zich even aanpassen. Zo
vroeg in het duel als vast gezet worden op de eigen helft lag niet in de
verwachting. In deze fase komt Legmeervogels ook nog eens op een
0-1 achterstand. Maar deze 0-1
achterstand heeft ook een positieve
kant. Zeeburgia gelooft dan heilig
in een eenvoudige overwinning. Zo
moet je niet gaan denken in een duel tegen Legmeervogels dat ook nog
steeds wil meedoen in de top drie.
In de 15e minuut is het al weer gelijk als Jordy de Groot op aangeven
van Lulinho Martins de stand gelijk trekt.1-1. Zeeburgia is toch wel
enigszins verrast door deze snelle
gelijkmaker en is dan ook even de
weg kwijt. Het is dan ook de fase
waarin een inzet van Stendert Buchner maar niet voor de doellijn kan
worden weggehaald anders was het
al snel na de 1-1 2-1 geworden Dit
is dan ook de fase dat Legmeervogels over een zeer strek collectief
beschik en het hele elftal ook in de
gaten krijgt dat er vandaag meer te
halen valt dan een gelijkspel. Nog
voor de rust beloont Legmeervogels
zichzelf met een 2-1 voorsprong. In
de 28ste minuut krijgt Legmeervogels rand 16-meter gebied van Zeeburgia een vrije trap te nemen. Het
is dan Sebastiaan van Dijke die een
gatje vindt in de opgestelde muur.
Zijn schot is dusdanig hardt dat de
doelman van Zeeburgia de bal niet
onder controle krijgt en dan is Rowan Hogenboom er als de kippen
bij om de bal in het doel te werken en is de verdiende 2-1 voorsprong een feit. Zeeburgia probeert
dan nog om voor de rust op gelijke hoogte te komen. Maar met een
aantal knappe reddingen weet Mike

de Haas zijn doel schoon te houden
en is het foutje gemaakt in het begin
van dit duel al meer dan vergeven.
De tweede helft begint eigenlijk gelijk al met een wanhoopsoffensief
van de gasten uit Amsterdam en
Legmeervogels krijgt het heel moeilijk. Nauwelijks komt men nog van
de eigen helft en is het echt vrouwen en kinderen eerst. Maar Legmeervogels slaagt er uiteindelijk
wel in om alle aanvallen af te slaan.
Daar waar dan de een wordt uitgespeeld staat de ander al weer klaar
om de Zeeburgia aanval alsnog te
pareren. Zeeburgia beschikt dan
misschien wel over beter en fysiek
sterke voetballers maar tegen de inzet van Legmeervogels is men duidelijk niet opgewassen. Nee, Legmeervogels is als collectief verder
als Zeeburgia.Een treffend voorbeeld is dat Mels Bos staat tegen
een speler welke twee koppen groter is dan Mels maar er telkens niet
in slaagt om Langs Mels Bos te glippen. Als er dan eens een speler van
Zeeburgia in slaagt om een gaatje
te vinden in de verdediging van Legmeervogels is er nog Mike de Haas
om te beletten dat Zeeburgia gelijk
kan maken. De laatste 15 minuten
van deze wedstrijd schuift Zeeburgia de laatste man nog meer naar
voren en gaat men achterin een
op een spelen. Dit spelletje heeft
Hoofddorp ook eens geprobeerd tegen Legmeervogels en verloor toen
van Legmeervogels. En ook in deze
wedstrijd pakt het verkeerd uit. Deze keer dan voor Zeeburgia. Het is
Laurens v.d.Greft die er als de kippen bij is als men in de verdediging
van Zeeburgia duidelijk even de
weg kwijt is en de 3-1 scoort. Met
nog vijf minuten op de klok speelt
Legeervogels dan een gewonnen
wedstrijd en wint een heel strek collectief het van een elftal dat misschien dan wel beter voetballers in
de gelederen heeft maar het niet
kan winnen van Legmeervogels dat
als een echte eenheid deze strijd is
aangegaan.
Legmeervogels 2 stelt flink teleur
door onnodig te verliezen van laagvlieger Zeeburgia 2 met 2-3. Legmeervogels wel de betere ploeg en
krijgt ook de meeste kansen maar
verzuimd om deze te benutten.

Zoals iedere week is de teamspirit
van dit jonge enthousiaste team optimaal. Ook al moesten zij het vanwege ziekte zonder Daan doen,
straalden deze jonge voetbalhelden
veel kracht uit. Met Finn van Schaik
als tijger in zijn doel en een ijzersterke verdedigingsmuur, bestaande uit Finn Smit en Nathan, is het
voor het Nigtevechtse team moeilijk

om door te breken. Maar het team
van DOB is sterk en weet de wedstrijd te openen met een 1-0 stand.
CSW laat het hier niet bij zitten.
Met diepe steekpassen van Twan
en Stian en prachtige aanvallen van
Kick, Mylan en Levy, weet het CSW
team terug te knokken naar een 1-1
stand en kort daarna zelfs een 1-2
stand. Ook DOB vecht terug en lang
blijft de stand 2-2. Spanning tot in
de allerlaatste minuut, waarin DOB
uiteindelijk toch nog een doelpunt
weet te scoren. Ook al hebben zij
deze laatste wedstrijd niet gewonnen, kunnen deze jonge voetballers trots zijn op de voetbalprestaties van deze najaars competitie. Na
de winterstop gaan deze helden het
proberen in de KNVB-competitie.
Een mooie afsluiting die natuurlijk
met een lekker patatje in de kantine gevierd moest worden!

Zwarte Pietengym
De Ronde Venen - Dinsdag bij
de recreatiegymles liepen er heel
veel pieten de Willisstee in. Ze gingen oefenen om ook net zo goed te
worden als Zwarte Piet. Twee “gym”
pieten kwamen kijken of ze het allemaal wel goed deden. Als beloning
kreeg iedereen wat lekkers mee
naar huis. Ook op vrijdag morgen
zouden er bij GV Veenland bij het
peutergym uurtje een paar zwarte Pieten langs komen, maar omdat er een paar kindjes nog wel
erg bang waren, heeft juf Mary gezegd dat zij alleen even langs mochten komen om wat in hun schoentjes te doen. De kindjes hebben
hun schoentje in de gang gezet, zodat de Pieten ze goed konden vinden en dan zouden de peuters zelf

wel alle Pieten kunsten proberen te
doen voor het Pieten diploma , zonder de Pieten erbij, dat bestond uit:
Op het dak klimmen, door schuin
op het wandrek te klimmen met een
touw, over de richel lopen( balk), op
de trampoline springen om ook op
het dak te kunnen komen, door een
tunnel kruipen en over de hobbel
baan te lopen zonder te vallen en
glijden.
Als zij dat allemaal gedaan hadden
dan kregen zij een Pieten diploma
als beloning en wat lekkers en een
cadeautje in hun schoen. De Pieten
hebben echt wel goed gezien dat
de peuters het allemaal hebben gedaan, en misschien komen ze volgend jaar zelf wel even langs.

Sinterklaastoernooi jeugd
Kwinkslag
Vinkeveen - Donderdag 4 december werd er voor de jeugd een Sinterklaastoernooi georganiseerd.
Het was weer een toernooi met
‘handicaps’. Zo was er een hoog net
met een zeil ervoor zodat je de shuttles pas op het laatste moment zag
aankomen.
De welbekende ooglappen namen
weer behoorlijk het zicht weg, de
diepte bepalen werd op deze manier wel heel erg moeilijk.
Maar het was wel een genot om

naar te kijken natuurlijk. Op een ander veld stonden er twee pionnen
met een tennisbal erop en als je die
bal eraf stootte kreeg de tegenstander er een punt bij, opletten geblazen dus. En er waren rackets met
ballonnen eraan gebonden, ook dat
gaf een vreemd effect aan de slagen. Natuurlijk werd de stand bijgehouden, Marije Zeldenthuis had de
meeste punten gescoord, maar natuurlijk was er op het Sinterklaastoernooi voor iedereen een cadeau.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

HSV’69 F1 Kampioen
De Hoef - Vanaf de eerste dag van
de competitie was 1 ding duidelijk,
HSV F1 ging voor het kampioenschap. Overwinning na overwinning
werd er gehaald. De ene wedstrijd
ging het wat makkelijker dan de andere. Er werd steeds beter over gespeeld. En iedereen had zijn aandeel in de overwinningen. Alle spelers, dus ook de keeper, hebben
doelpunten gemaakt. Vorige week
speelde zenuwen misschien al een
beetje parten, toen werd de enige
nederlaag geleden deze competitie. Maar afgelopen zaterdag, de allereerste officiële wedstrijd op het
nieuwe kunstgras bij HSV’69 liet de

F1 er geen gras over groeien. Vanaf de eerste minuut zaten ze er bovenop. Binnen 5 minuten stond er al
een 3-0 voorsprong op het bord. Via
goed samenspel werd er uitgelopen
naar een 9-0 ruststand. Er waren
op dat moment nog 2 veldspelers
die nog niet gescoord hadden deze
wedstrijd. Dat was de opdracht voor
de tweede helft. Alles werd ervoor
gedaan om iedereen een doelpunt
te laten maken, dat lukt in de tweede helft iets minder goed. Toch was
het na een duidelijke 12-0 overwinning feest. Sem, Siebe, Jelle, Koen,
Chez, William en Marky waren kampioen!

zie onze site: meerbode.nl
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Geweldige opsteker voor KDO 1
in Bovenkerk tegen Ro(o)da’23
De Kwakel - Na de 5-3 overwinning van het eerste tegen RKDES
van vorige week, stond afgelopen
zondag opnieuw een streekderby op het programma, ditmaal tegen Roda’23. In Bovenkerk konden de Kwakelaars een zware middag verwachten tegen een elftal dat
de laatste negen seizoenen nog actief was in de tweede klasse. Trainer
Raymond de Jong kon tegen Roda’23 niet beschikken over de geblesseerde Michael Meijer, waardoor Mitchell Smits als linksback
startte.
De thuisploeg startte furieus aan de
wedstrijd met twee goede mogelijkheden in de eerste vijf minuten
tot gevolg. Een schot net naast en
een redding van Peter Onderwater
zorgde ervoor dat het 0-0 bleef. In
de zesde minuut was er echter geen
houden aan toen Melvin Joling, de
linksbuiten van de groen-witten, in
het zestienmetergebied vrij kon uithalen en vervolgens de bal in de linkerhoek schoot, 1-0. Een paar minuten later liet KDO zien zich niet
zo maar naar de slachtbank te laten leiden in Bovenkerk toen Joeri
Stange de gelijkmaker aantekende.
Stange ontving de bal aan linkerkant van het veld, zette een dribbel
in, omspeelde twee tegenstanders
om tot slot de bal in de rechterbovenhoek te schieten, 1-1. Een schitterende actie wat kenmerkend is
voor de grootste vorm waarin Joeri op dit moment verkeerd. De jonge ploeg van Roda’23 was met name gevaarlijk via hun beweeglijke
buitenspelers en creatieve midden-

linie. In de 12e minuut liet KDO zich
achterin verrassen, toen een voorzet van de rechterkant in ene bij de
tweede paal terechtkwam en eenvoudig, door opnieuw Melvin Joling,
afgemaakt kon worden, 2-1. Het
spel golfde op en neer, waarbij Roda’23 achterin ruimte weggaf voor
KDO om te voetballen. In de 22e
minuut uitte de centrumspits van de
thuisploeg, Gino Scheffer, zijn onvrede nadat hij licht werd vastgehouden door Mathijs Molleman. Erg
naïef maakte hij daarna een slaande
beweging richting Molleman, waardoor hij met rood op zak de kleedkamer op kon gaan zoeken. Trainer
Raymond de Jong reageerde hier
in de 30e minuut op door Mitchell
Smits naar de kant te halen en Bart
van der Tol in te brengen om zodoende over te schakelen naar een
3-4-3 systeem. Vlak voor rust leek
het erop dat de nummer vier van
Roda’23, Maikel Keur, zijn tweede
gele kaart zou krijgen, maar tot verbazing van het Kwakelse kamp gaf
de scheidsrechter niet de nummer
vier geel, maar de nummer veertien. De daaruit volgende vrije trap
werd even later op fantastische wijze door Bart van der Tol in de linkerkruising geschoten, 2-2. Een prachtig antwoord van Van der Tol die tijdens de wedstrijdbespreking te laat
kwam en zodoende niet in de basiself begon. Met de 2-2 stand werd
ook de rust bereikt.
In de rust zal Roda’23-trainer Marco
Bragonje flink uit zijn dak gegaan
zijn, want in de eerste tien minuten na de thee creëerde zijn ploeg
twee opgelegde kansen die net niet

afgerond werden. Een schot rakelings naast en de voet van Peter Onderwater hielden KDO op de
been. Toen de Kwakelaars van deze
schok bekomen waren, nam KDO
het heft in handen en maakte veelvuldig gebruik van de vele ruimtes
die de thuisploeg cadeau gaf. In de
64e minuut werd Joeri Stange, voor
de zoveelste keer dit seizoen, onderuitgehaald in het zestienmetergebied met als gevolg een penalty.
Rick Kruit ging achter de bal staan
en schoot vakkundig de bal in de
rechterhoek, 2-3. Vijf minuten later
stond het echter weer gelijk toen de
aanvoerder van de Bovenkerkers,
Damien de Vegt, vanaf vijftien meter de bal in de rechterhoek schoot,
3-3. De wedstrijd lag nu volledig
open en KDO, spelend met een man
meer, rook toch wel kansen. In de
73e minuut onderschepte Timo Kas
de bal en gaf hem aan Joeri Stange.
Stange maakte een actie waardoor
hij binnen no-time alleen voor de
keeper stond, die hij omspeelde om
uiteindelijk de 3-4 binnentikte. Een
geweldige opsteker voor KDO op
dat moment! In de 80e minuut konden de Kwakelaars opnieuw juichen
toen Rick Kruit één op één kwam te
staan met de Bovenkerkse doelman. Kruit, die vermeend buitenspel
stond, bleef koelbloedig en schoot
de 3-5 binnen. Deze achterstand
werd Roda’23 teveel en hun frustratie uitte zich met name verbaal naar
de scheidsrechter. Toen de arbiter
een tweede gele kaart gaf aan de
nummer vier van de thuisploeg, besloot hij even later een afkoelingspauze in te lassen. Na de onderbre-

De spanning stijgt verder bij de BVU
Uithoorn - De vierde en voorlaatste
zitting van parencompetie 3 werd
in de A-lijn gewonnen door Tineke
en Anke met 65,10%, waarmee ze
zich revancheerden voor de 38,75%
van vorige week. Marineke en Martin werden twee met 58,33% en
staan nu derde met 55,69% gemiddeld. Greet en Henk verdedigden
hun toppositie door derde (57,29%)
te worden en zij staan dus nog
steeds bovenaan met 58,82%. Maar
Ans Breggeman en Lia Guijt wer-

den vierde met een mooie 55,73%
en behielden daarmee plaats twee
met 58,17%. Gaan Marijke en Ger
(54,31%) nog voor een verrassing
zorgen?
In de B-lijn wonnen Ans en Bert
met een prachtige 66,32%. Hiermee stijgen ze naar de derde plaats
met 58,91%. Riki en Hans werden
twee met 58,33% en zij gaan glorieus aan kop met 62,36%. Tonny
en Hans werden derde met 56,94%
en zij staan nu op vier met 57,45%.

KDO E1 is ongeslagen
Kampioen in de 1e klasse
Regio - Afgelopen zaterdag heeft
KDO E1 het kampioenschap in de
1e klasse binnengehaald door Argon E1 met een nederlaag naar
huis te sturen. KDO E1 is door deze overwinning ongeslagen kampioen geworden! Daar is KDO ontzettend trots op! De wedstrijd werd helaas ontsierd doordat de coach van

Argon E1 naar de tribune werd gestuurd. Toch was het verder een
schitterende mooie voetbaldag en
KDO E1 heeft deze competitie een
zeer bijzondere prestatie geleverd.
Vooraf aan het seizoen hadden de
trainers/coaches Lex, Mathijs, Patrick en Martin als doelstelling om in
de subtop mee te draaien. Dat werd

Maar Andrew en Ton werden vierde
met een nette 55,56% en daarmee
staan ze op de tweede plaats met
58,98%! Hoe close kan het zijn? Volgende week de ontknoping en de
week daarop... Kerstdrive!
Wist u overigens er bij de BVU gratis lessen worden gegeven om o.a.
beginners of thuisbridgers klaar te
stomen voor het bridgen in clubverband? In gemiddeld 10 lessen worden deelnemers in groepen van 4
bekend gemaakt met het bridgeuiteindelijk veel meer dan de gestelde doelstelling: KDO E1 won alle
wedstrijden. Vanaf het begin van de
competitie straalden de jongens uit
dat ze er alles uit wilden halen wat
erin zat. Het team, bestaande uit Levi, Thierry, Björn, Olof, Cain, Ticho,
Jari, Job en Fabian groeide met de
week en dat zorgde voor leuke, goede maar ook spannende wedstrijden. Het team wist op de moeilijke
momenten een wedstrijd altijd naar
haar hand te zetten, met een gezonde vechtlust. Toch is de ’rek’ er lang
nog niet uit bij dit team en kunnen

king van een kwartier werden de
laatste zeven minuten uitgespeeld
waarbij KDO nog twee keer wist te
scoren tegen negen man. Eerst was
het Rick Kruit in de 84e minuut die
een voorzet van Menno Lingeman
binnentikte, 3-6. In de slotminuut
waren de rollen omgekeerd en bediende Rick Menno op maat, waarna Lingeman de 3-7 tegen de touwen schoot.
Al met al een zeer levendig duel
waarbij KDO uiteindelijk loon naar
werken kreeg en verdiend drie punten mee kon nemen naar De Kwakel. Voorafgaand van het seizoen
dachten de Kwakelaars dat het niveauverschil met Roda’23 te groot
zou zijn, maar het spel wat KDO
de laatste weken veelvuldig op de
mat legt, krijgt steeds meer vastigheid. Met zestien punten uit twaalf
wedstrijden staat het eerste nu op
de zevende plaats van de ranglijst.
Aankomende zondag speelt KDO
haar laatste wedstrijd voor de winterstop in en tegen Zwanenburg.
De Zwanenburgers staan net onder de Kwakelaars op de ranglijst,
waardoor KDO zich bij een goed resultaat echt in de middenmoot kan
gaan nestelen voor Kerst. De wedstrijd begint om 14:00 uur en wij hopen op uw steun deze middag!
RICK FM besteedt elke zondag volop aandacht aan de prestaties van
KDO 1. Tussen 11.00–11.30 uur
wordt er in samenwerking met Johan Stange een voorbeschouwing
gehouden op de wedstrijd van die
middag. De wedstrijd kunt u vervolgens live volgen tussen 14:00-16:00
uur bij het Tussendoortje met KDOverslaggevers Cor Onderwater en/
of Jean-Paul Verbruggen. Na vijven
komt Raymond de Jong tot slot nog
aan het woord om uitgebreid verslag te doen van de gespeelde wedstrijd.
spel en zijn daarna in staat om met
gelijkwaardige tegenstanders aan
de wekelijkse bridgeavond deel te
nemen. De lessen vinden plaats in
huiselijke sfeer (in overleg op dinsdag- of woensdagmiddag/-avond)
onder leiding van Hans Wagenvoort. Belangstelling? Neem dan
voor aanmelding contact op met
de secretaris van de BVU Marineke Lang. Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via E-mail bvu@telfort.nl,
of bel voor nadere informatie/mogelijkheden met Hans Wagenvoort,
06-53 368 948.
de spelers zich absoluut verder ontwikkelen. Het enthousiasme was
groot bij de jongens, de trainers
en bij de ‘hondstrouwe’ supporters
(ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen, vrienden, buren en de scouts
met lange regenjassen) die wekelijks met veel plezier kwamen kijken. Afgelopen zaterdag ging na de
overwinning op Argon E1 de muziek keihard aan, het dak eraf, de
champagnefles open, werd er onder de douche hard en vrolijk ‘we
are the champions’ gezongen en
een schuimbuikschuifbaan gecreeerd. Uiteraard kregen ook de trainers/coaches nog wel wat ‘water’ te
verwerken en eindigde het kampioensfeest in de kantine met heerlijk
gebakken friet! Als laatste willen wij
(naast AH en Kleijn) ook Bosch Car
Service van de Berg en Van Toorn
Montagetechniek bedanken voor
de extra beschikbaar gestelde faciliteiten.
Met veel vertrouwen gaat KDO E1
nu verder in de bekercompetitie
en na de winterstop pakken we de
draad weer op in de voorjaarscompetitie!

HSV ’69 D1 kampioen na
overwinning op andere
De Hoef - Het gehele voetbalseizoen was HSV’69 D1 op jacht naar
het kampioenschap. Het seizoen begon matig met een verliespartij in de
tweede wedstrijd. Maar de jongens
en meisjes knokten zich terug door
een overwinning op de koploper in
de vierde wedstrijd. Daarna werden alle wedstrijden gewonnen en
in de laatste wedstrijd van het seizoen konden nog 3 teams kampioen
worden. HSV’69 D1 moest in deze
wedstrijd tegen een van de andere
kampioenskandidaten, FC Aalsmeer
D7 en bij een overwinning was de
kampioensschaal binnen en bij een
gelijkspel konden we op doelsaldo
kampioen worden.
Na een week training op het nieuwe kunstgras van HSV’69 waren de
jongens en meisjes helemaal klaar
voor de kampioenswedstrijd tegen
FC Aalsmeer D7. FC Aalsmeer was
ook in de ban van het eventuele
kampioenschap en had de kampi-

oenswedstrijd op het hoofdveld gepland. Ons team dacht er niet over
om met een gelijkspel genoegen
te nemen, maar ging voor de overwinning. De eerste helft ging het
spel heen en weer met kansen voor
HSV’69 en FC Aalsmeer, maar keeper Kevin hield het doel schoon. En
HSV’69 scoorde één keer. Het doelpunt kwam van onze middenvelder
Nathan en we gingen de rust in met
1-0. Na de rust was HSV’69 de betere partij. De spelers in de achterhoede Janiek, Ray, Erik,en Rik waren
scherp en hielden de pot dicht. De
middenvelders Annika, Koen, Dennis en Nathan vochten voor iedere bal en zette de spitsen aan werk.
De aanvallers Tom, Danny, Janieck
en Tim kregen veel kansen, maar de
keeper van FC Aalsmeer hield alles
tegen in de tweede helft. De marge was klein en FC Aalsmeer ging
alles op niets spelen. In de laatste
minuten werd het echt spannend

toen FC Aalsmeer twee hoekschoppen kreeg. De keeper van Aalsmeer
werd als extra spits ingezet maar
de jongens en meisjes van HSV’69
hielden stand. En toen de uitstekende scheidsrechter voor het eind
floot, was er een groot gejuich bij de
spelers en de vele meegereisde toeschouwers.
Dikke zweet druppels op de voor-

hoofden van spelers, de trainers en
coach, maar het Kampioenschap
was binnen!
Na de wedstrijd was er een groot
feest met champagne op het veld,
met voetbalkleding onder de douche bij HS’V’69 en patat voor de
kampioenen. Gefeliciteerd jongens
en meisjes van de D1, coach en trainers, jullie hebben het dik verdiend!

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Legmeervogels C2 zet
zegereeks voort
Uithoorn - Zaterdag 6 december
tijd voor Legmeervogels C2 - RKAVIC C1. De start was furieus van
de Vogels, vanaf de aftrap creerden zij al snel kansen. Uit 2 solo’s
van Benjamin wisten Jules en Nicky een snelle 2-0 voorsprong te behalen. Op dat moment leken de Vogels de snelle start te moeten bekopen. De Amstelveners namen
het initiatief over en wisten uit een
mislukte voorzet, die tergend langzaam over Lars heen dwarrelde, de
2-1 te maken. Met die krappe voorsprong werd de rust bereikt. Coach
Gregory moest met spoed vertrekken om zijn praktijkdiploma in Zeist
te halen, waarna Brian als een soort
Guus Hiddink het overnam. In de
kleedkamer bulderde hij als vanouds en wist de jongens op scherp
te zetten voor de 2e helft. Er werd
weer strijd geleverd en geknokt om
iedere bal. De verdediging stond als

een huis en gaf geen kansen meer
weg.
Voorin kwamen de kansen al weer
snel, Benjamin benutte een diepe bal van Chahid, en Jules rondde een voorzet van links af. Met 4-1
was de wedstrijd beslist, Chahid
deed nog een poging om het record
zoveel mogelijk buitenspel staan te
breken maar faalde op een haar na.
Daarna kwam de mooiste aanval,
Jules werd diep gestuurd op rechts
en leverde een prachtige voorzet af op Jesse, die routineus de
bal in het net volleerde. De voorzet van Jules was een plaatje, vanaf
de achterlijn draaide hij de bal van
het doel af. Het leek wel een flits
van het Ajax uit de jaren ‘ 80, waarbij Van Basten een bananenvoorzet
van John van ‘t Schip afrondde. Alleen daarom al is Jules Man of the
Match voor mij. Weer een overwinning, nog 2 te gaan !

IVN Winterwandelen
tussen opgegeven lan
Regio - Een zaterdagochtend wandelen in het plassengebied ten oosten van de Vecht. 1000 Jaar geleden
kwamen de eerste ontginners naar
de dikke veenrug die daar lag. Langzaam veranderden zij de wildernis in
boerenland. Ze wandelen op 20 december in de ochtend over paden
van waaruit ze kunnen zien hoe het
land verdween, hoe de mensen brodeloos werden en de natuur de resten van het land omtoverde tot paradijs. In de winter organiseert IVN
De Ronde Venen elke derde zaterdag van de maand een winterwandeling. Ook in de winter is het heerlijk om buiten te zijn. Tijdens deze
wandelingen lopen ze wel door, ze
willen immers op temperatuur blijven, maar af en toe besteden we
aandacht aan een thema. Op 20 december is dat: opgegeven land. Hoe
de bewoners hun land vergroeven
om het als turf te verkopen. Hoe het

nooit meer terugkwam. En hoe een
nieuwe wildernis ontstond waarvan
de huidige bewoners weer kunnen
leven. Tijdens deze wandeling staan
ze drie keer even stil bij de historie
van de mensen en het veen.
De wandeling is ongeveer 9 km lang.
Verzamelen: 20 december 2014,
9u30, begraafplaats Wilnisaan de J.
Enschedeweg. Vandaar vertrekken
ze met zo min mogelijk auto’s naar
het startpunt. Einde wandeling ongeveer 12.30u. Tips voor onderweg:
Kleedt u warm genoeg aan en trek
stevige waterdichte schoenen aan.
Neem iets warms te drinken mee!
Wie in de buurt van Kortenhoef/
Loosdrecht/Hilversum woont kan
ook verzamelen op het startpunt
van de wandeling: de eerste plaatsen op de parkeerplaats van Intratuin aan het begin van de ‘s Gravelandse Vaartweg. We vertrekken van
af daar om ongeveer 9.45 uur.

Bridgeclub ABC
Regio - Na wat computerproblemen van vorige week, kwam uiteindelijk de uitslag voor deze krant
te laat, dat is de reden dat u vorige week ons verslagje hebt moeten missen. Op 4 december werd de
4e ronde van de tweede cyclus gespeeld. Met een volle zaal, werd er
met veel plezier gebridged. Het was
een dag voor Sinterklaas en ondanks zijn drukke bezigheden was
de Sint vanmorgen langs geweest
met een heerlijke traktatie, voor bij
de koffie, hetgeen in dankbaarheid
en smakelijk werd genuttigd. De zittinguitslag is zoals altijd weer span-

nend men vraagt zich dan weer af
hoe hebben we het gedaan en hoe
hoog is ons percentage. De uitslag
wordt nog spannender als men op
de onderste plaats begint, wanneer
wordt je naam genoemd. In de A lijn,
werden voor de tweede keer, Ada
en Roelie eerste met 58,33% Aja en
John waren tweede met 57,81% en
derde werden Corry en Bibet met
53,65%. In de B lijn, werden Lyda
en Jan zeer verrassend eerste met
een mooie score van 64,93 % Greet
en Roel werden met ietsjes minder
tweede, 64,58 % Els en Alice werden derde met 52,50%

KDO G1 verliest
streekderby van Argon G1
Regio - Op een mooie zonnige zaterdag werd de laatste competitiewedstrijd voor dit jaar afgewerkt in
Mijdrecht. KDO had de laatste twee
wedstrijden geen goede resultaten
geboekt en snakte naar de winterstop. Door ziekte en afzeggingen
had KDO precies 8 spelers. Argon
zette daar 2 teams tegenover namelijk 15 spelers. De thuiswedstrijd
was gewonnen door KDO, dus Argon wilde wat rechtzetten. In het
begin van de wedstrijd domineerde Argon het spel met een soort engels voetbal. Lange trap naar voren er achteraan rennen en proberen te scoren. Dat lukte 2x door het
verkeerd inschatten van de stuitende bal door de achterhoede. Keeper
Beau was volkomen kansloos.
KDO zette hier tegenover verzorgd
voetbal, de bal werd van speler naar
speler getikt. Uit een zo’n aanval
kon Jeffrey 2-1 scoren. In de loop
van de wedstrijd kreeg KDO meer
grip op het spel maar door “ongelukkige” botsingen van spelers werd

KDO uit z’n spel gehaald. De dames
van KDO Selina en Bronwin werden
regelmatig stevig aangepakt. Uiteindelijk werd de ruststand bereikt
met een stand van 4-1 in het voordeel van Argon.
Na rust ging KDO verder waar het
mee begonnen was een verzorgde opbouw en Argon zette daar het
engelse voetbal tegenover. De onverzettelijke bonkige spits van Argon ging steeds achter die hoge
ballen aan en was bij alle doelpunten betrokken. Een omzetting in de
achterhoede van KDO zorgde voor
meer rust. Yoessef, Timo en Bronwin
probeerde alles om Argon niet meer
te laten scoren. Een mooie pass tussen twee verdedigers door van Jeffrey zorgde ervoor dat Stijn het 2e
doelpunt van KDO kon maken. De
keeper van Argon hield veel tegen
maar een lage schuiver in de hoek
van Omar kon ook hij niet houden.
Op het tandvlees haalden de spelers van KDO de eindstreep. Eindstand Argon G1-KDO G1 7-3.
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Viertal intermezzo
Bridgeclub De Legmeer

Sinterklaas en zijn pieten
op bezoek in de Europarei

Uithoorn - Om even tot bezinning te kunnen komen na de eerste
enerverende paren ronde, stond de
derde zitting viertallen op het programma. In de A- lijn raakt de ploeg
van Kees Visser behoorlijk op elkaar
ingespeeld. Kees & Renske en Elisabeth & Ineke sleepten de hoogst
mogelijke score van 20 tegen 0 uit
het vuur en waren daarmee ook
de beste equipe van de club deze
avond, knap gedaan. Ben ten Brink
en de zijnen hielden 18 punten aan
deze zitting over als tweede en het
team van Jan Egbers finishte als
derde met 17. In de tussenstand nemen laatst genoemden met 49 punten de eerste plek in gevolgd door
ten Brink met 43. In de B- lijn was
plaats 1 voor het team van Els van
Wijk, dat met 18 punten boven de
anderen uitstak. De tweede plaats
werd gedeeld door de teams van

Uithoorn - Afgelopen donderdag was het dan zover: Sinterklaas
kwam op bezoek bij Villa Kakelbont.
Alle kinderen en hun ouders hadden zich verzameld in Villa kakelbont, om daar spelletjes te doen en
om samen te knutselen. Om 17.00
uur was het dan eindelijk zover, de
Sint en zijn pieten kwamen aan bij
Villa Kakelbont, waar de kinderen
hen op stonden te wachten. Er werd
met snoepgoed gestrooid en daarna
las de Sint voor uit het Grote Boek.
De kindertjes zaten aandachtig te
luisteren. Enkelen werden naar voren geroepen om ze iets persoonlijk

Tom de Jonge en Ger van Praag die
elkaar met voor beiden 14 punten
in evenwicht hielden. Hier gaat Tom
de Jonge met 42 voorlopig aan kop,
gevolgd door Els van Wijk met 38.
In de C- lijn wordt gebridged met
een mengeling van viertallen en
driehoeken! Zoals een echte whisky kenner liever een malt heeft dan
een blending geldt dat ook hier. In
de tussenstand staat het team van
Ko Bijlsma met 45 punten bovenaan
gevolgd door die van Floor Janssen met 43. Volgende keer de start
van de tweede paren ronde. Ziet u
dat ook zitten voor het nieuwe jaar,
meld u dan bij het secretariaat van
Bridgeclub De Legmeer, Email: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon
0297 567458. Er wordt op de woensdagavond vanaf 19.15 uur gespeeld
in Dans & Party Centrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Onwel persoon rent weg
Uithoorn - Op vrijdag 5 december
om twee uur in de nacht kreeg de
politie een melding van een taxichauffeur dat een klant onwel was
geworden. De chauffeur had de taxi
langs de kant gezet op de Zijdelweg. De klant had overgegeven en
was langs de weg gaan liggen. Toen

de ambulance arriveerde, werd hij
plots actief.
De man stond op en rende hard
weg in de richting van de Arthur
van Schendellaan. Het gaat om een
blanke man, ongeveer 1.85 meter
lang, normaal postuur en een kaal
hoofd.

3 Inbraken in woningen
Uithoorn - Op woensdag 3 december is tussen kwart over zes en tien
uur in de avond geprobeerd in te
breken in een woning aan het Herman Gotterhof. Via de achtertuin
zijn de dieven naar het huis gelopen. De poort was niet afgesloten.
Met waarschijnlijk een schroevendraaier is getracht een deur van de
woning te openen. Het is niet gelukt.
Wel gelukt om binnen te komen is
het in een woning aan de Bilderdijklaan. Tussen half zes en tien uur in
de avond heeft deze inbraak plaats-

vinden. Ook hier wisten de dieven
het huis via de niet afgesloten poort
bij de achtertuin te bereiken. Het
keukenraam is open gebroken. De
bovenverdieping is doorzocht. Gestolen zijn sieraden. In de nacht van
woensdag 3 op donderdag 4 december is tevens ingebroken in een
woning aan de Arthur van Schendellaan en ook deze keer zijn dieven via de achtertuin naar het huis
gelopen. Een raam boven de deur is
geforceerd. Hier zijn eveneens sieraden ontvreemd.

Sinterklaas bezoekt de
Springschans
Uithoorn - Vrijdag 5 december had
de Sint tijd vrij gemaakt om basisschool de Springschans een bezoek
te brengen. Voor zijn bezoek had de
Sint een prachtige cabrio geregeld!
De 10 Pieten die de Sint had meegebracht, hadden duidelijk nog een
beetje vermoeide benen. Halverwege de intocht besloten ze met zijn
allen om nog even mee te rijden met
de bus die net langs kwam. Gelukkig werden ze door de buschauffeur, keurig voor school afgezet.
Het versierde schoolplein was één
groot feest met gezellige muziek.
Zelfs de Sint liep gezellig mee in de
polonaise en liet zien dat zijn benen
nog lang niet te oud zijn om mee te
springen op de beat.
In de gymzaal van school kwamen
groep 1 t/m 4 bij de Sint op bezoek
en kregen alle kinderen een klein

Helmen gestolen

te zeggen. Daarna werden de kadootjes uitgedeeld en uitgepakt. De
kinderen hebben spelletjes gedaan
en liedjes gezongen samen met Sinterklaas en zijn pieten.
Ze hebben samen heerlijke poffertjes gegeten en limonade gedronken. Vanwege de drukke agenda
van Sinterklaas was het om 18.00
helaas weer tijd om afscheid te nemen van elkaar. Het was een gezellig Sinterklaasfeest. Sinterklaasfeest
werd georganiseerd door Buurtbeheer Europarei. Met dank aan
C1000 Zijdelwaard voor de Sinterklaasboeken

cadeautje. Daarna ging de Sint met
zijn Pieten alle andere klassen bezoeken en kreeg de bovenbouw 2
volle zakken met prachtig buiten
speelgoed en mooie nieuwe veiligheidsvestjes met de naam van de
school er op. De Sint en zijn 10 Pieten hebben er weer een fantastisch
feest van gemaakt. Een dag met alleen maar blijde kindergezichtjes!

Bromfiets gestolen
Uithoorn - Op donderdag 4 december is tussen drie en vijf uur in de
middag een Piaggio C25 gestolen
vanaf Aan de Zoom. De scooter was
alleen met stuurslot voor de woning
op het trottoir neergezet.
Om vier uur in de nacht naar vrijdag 5 december heeft de serveillancedienst de bromfiets terug gevonden. Inmiddels is de Piaggio weer
bij de eigenaar.

Uithoorn - Op donderdag 4 en op
vrijdag 5 december zijn vanuit een
school aan Weegbree twee helmen
gestolen. Een helm is van het merk
Scorpion, type Exo en zwart van
kleur. De andere helm is eveneens
zwart van kleur. Merk is Caberg.

Op vrijdag 5 december is tussen zes
en acht uur in de avond geprobeerd
nog een bromfiets te stelen.
De Peugeot was neergezet door de
eigenaar bij de Monetflat. Toen hij
terugkwam zag hij dat het stuurslot
was geforceerd.

De Kwakel - De afgelopen weken is het een bijzonder drukke tijd
geweest voor de kinderen op basisschool De Zon. Zij hadden nl
een brief van Sinterklaas ontvangen waarin hij aangaf dat kledingpiet ziek was geweest afgelopen
zomer in Spanje. Zodoende hadden niet alle zwarte Pieten nieuwe kleding kunnen kopen. Op de
Zon wisten ze daar wel een oplossing voor. Er werd een lokaal ingericht als een echte Pietboetiek. Hier
konden de kinderen overdag spelen en ’s avonds mochten de pieten
nieuwe kleding uitzoeken. Er waren
zelfs pashokjes aanwezig om al het
moois te kunnen passen. Ook was
er gedacht aan accessoires in de
vorm van zwarte pieten petten, veren, oorbellen enz. Als pronkstuk
hing er een echte pietenjurk aan het
plafond en was er zelfs een pietencape met het logo van de Zon erop
genaaid. Dat de pieten er ’s nachts
wel eens een rommeltje van maakten, dat gaf niks want de kinderen
wilde overdag maar wat graag naar
de boetiek om alles weer op orde te
brengen.

de komst van Sinterklaas en zijn
zwarte pieten. En ja hoor om 08.45
kwam er een busje van de Pietboetiek over de stoep aanrijden….met
Sinterklaas en zijn pieten voor en
achterin ! Sinterklaas was blij om alle lieve kindjes in De Kwakel weer
te zien maar de pieten….die hadden het te druk met zo snel mogelijk
in de Pietboetiek te komen voor de
aangekondigde SALE. Sinterklaas
werd welkom geheten door directeur Rien. Al snel merkte de Sint
dat zijn pieten weg waren. Gelukkig niet echt want de pieten kwamen al heel snel het schoolplein op
met hun met pepernoten gekochte
nieuwe kleding, veren, petten, knuffels enz. De dames piet kon de verleiding niet weerstaan en had de
mooiste pietenjurk die ze ooit had
gezien gekocht. Natuurlijk had ze
deze jurk direct aangedaan en kon
ze op het schoolplein ronddraaien
in haar mooie jurk. Ook de cape met
het logo van de Zon erop was door
een piet gekocht en werd met plezier gedragen.
Nadat we nog een liedje hadden gezongen vertrok de Sint naar binnen
voor een bezoek aan de kindjes van
de Speel Inn. Na een half uurtje gingen deze kindjes fruit eten en werd
Sinterklaas naar de Pietboetiek begeleid. De zwarte Pieten haalde omstebeurt diverse klassen op voor
een bezoek aan de Sint. Hier werden liedjes gezongen, toneelstukjes
opgevoerd en natuurlijk mooie tekeningen aan Sinterklaas gegeven.
Aan het einde van elk bezoek kregen de kinderen een cadeautje van
de Sint die ze in de klas open mochten maken samen met 2 pieten. Wat
werden de kinderen verwend, de
cadeautjes vielen erg in de smaak.
Bij de bovenbouw werden er spelletjes gedaan in de groepen 5 en
6 waarbij er natuurlijk pieten aanwezig waren. Sinterklaas kwam ook
nog langs en bracht ook hier cadeautjes. De groepen 7 en 8 hadden zichzelf vreselijk uitgesloofd om
de prachtigste surprises voor elkaar
te maken. Onder de aanmoedigende gekkigheid van de pieten werden er rijmen voorgelezen, gedanst,
toneelstukjes opgevoerd en bovenal
gezellig met elkaar Sinterklaas gevierd. Basisschool de Zon kan terug
kijken op een super geslaagde Sinterklaastijd!

Groep laat spoor van vernielingen na
Uithoorn - Om tien voor half vier
in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 december heeft een groot
jongeren een spoor van vernielingen achtergelaten vanaf de Amstelstraat richting de brug. Een auto is
beschadigd geraakt omdat een afvalcontainer op de auto is gegooid.
Er is schade aan de achterlichten en
de lak. De eigenaar heeft de groep

jongeren weg zien lopen richting
de brug. Er zijn onderweg diverse
bloembakken vernield en vuilnisbakken omgegooid.
Er is een onderzoek gaande door
de politie. De kans is groot dat de
daders aangehouden worden, er
zijn door een getuige foto’s aangeleverd. Ook iets gezien? De politie
hoort het graag via 0900-8844.

Sinterklaas bezoekt De Zon
Bezoek
Op donderdag 27 november kreeg
de Zon bezoek van 4 pieten. Zij
kwamen een bezoek brengen aan
de boetiek maar hadden ook een
speciale boodschap van Sinterklaas.
Op een mooi papier had de Sint
een boodschap geschreven voor alle kinderen. Alleen leken de laatste regels te bestaan uit Spaanse woordjes... de kinderen konden
er niks van maken. Maar Piet had
een oplossing, hij had van de Sint
ook een lampje meegekregen en
als je dan met het lampje op het papier scheen, dan werden de woorden duidelijk zichtbaar en konden
we lezen dat Sinterklaas op vrijdag 5 december een bezoek aan de
Zon zou komen brengen. Natuurlijk
mocht de dag afgesloten worden
door de kinderen met het zetten van
hun schoen, alwaar ze de ochtend
erna een mandarijn en een zakje
pepernoten in hun schoen vonden.
Drukte
Zo was het 5 december een drukte
op het schoolplein met ouders, kinderen en peuters van de Speel Inn.
Allemaal wachtte ze in spanning op

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/

