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Elke dag het laatste
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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BEZORGERS/STERS

Omg. Vondellaan, Bosmuis (300 kranten)
Omg. Burg. Kootlaan, Sportlaan (400 kranten)
Omg. Herman Gorterhof, Van Eedenlaan (300 kranten)

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

Derde sporthal niet ten koste van De Scheg!

DORPSSTRAAT 11-13 | UITHOORN

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Raad debatteerde over
faciliteiten voor breedtesport
Uithoorn - Het artikel in de Nieuwe Meerbode van 6 december met
als kop ‘Extra sporthal in Uithoorn?’
gaf als basis weliswaar de juiste informatie, maar louter weergegeven als nieuwswaarde dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de aanpak van de locaties
voor het gymnastiekonderwijs en de
breedtesport.
Een en ander behoeft echter nog
wel de nodige toelichting want zo
soepel verliep het allemaal niet tijdens de raad van 30 november jl.
Er werd stevig over het onderwerp
gedebatteerd door de partijen. Uitgangspunt voor het gymnastiekonderwijs en de breedtesport is dat
het eerste op een adequate manier
op locaties in de woonwijken gegeven kan worden, maar dat er ook
ruime mogelijkheden zijn om de
breedtesport te beoefenen. En dat
laatste blijkt er onvoldoende te zijn
in Uithoorn.

De raad heeft destijds zelf bij het
college de kaders aangereikt waarbinnen plannen voor de betreffende
onderwerpen konden worden opgesteld om die later verder te kunnen uitwerken. Daaronder vallen in
het Thamerdal de verbouwing van
de Bovenboog, alsook het IKC aan
de Prinses Christinalaan (Het Duet)
met een uitbreiding van een gymzaal en ruimten voor sociaal-maatschappelijke functies. Voorts in Zijdelwaard sporthal De Scheg, eveneens met ruimten voor hetzelfde
doel aan de Arthur van Schendellaan. Tijdens de commissievergadering op 9 november gingen de partijen over dit onderwerp met elkaar
in debat, waarbij ineens ook de mogelijkheid van een derde sporthal
voor het voetlicht kwam. Het gaat
om een totaal investering van bijna
12 miljoen euro gemeenschapsgeld.
Daar mag je wel een debat aan wijden.

Kannibaliseren
Een en ander kreeg een vervolg in
de raad van 30 november. Met name de VVD en het CDA bleken toen
net zoals in de commissievergadering grote voorstanders te zijn voor
de opzet van een derde sporthal bij
sportpark De Randhoorn (SV Legmeervogels). Andere politieke partijen konden er maar moeilijk in
meegaan omdat men vreest dat een
nieuwe sporthal aan de Randhoorn
financieel en kwalitatief ten koste
zal gaan van de nieuwbouw van De
Scheg. De VVD vroeg zich tijdens
de raadsvergadering onder andere
af wat nu wel de bedoeling is van de
multifunctionele ruimte bij het Duet
en wie of wat er allemaal in zou komen. Verrast was men met de integratie van een buurthuisfunctie terwijl er een buurthuis ‘om de hoek’
ligt (Ponderosa).
Vervolg elders in deze krant.

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

GEEN KRANT?

0297-581698

Uithoorn - De inzamelingsactie van
de Voedselbank in samenwerking
met Albert Heijn Jos van den Berg
leverde afgelopen zaterdag een resultaat op van maar liefst 112 kratten. In de collectebus zat een bedrag van 128,30 euro. De samenwerking tussen de vrijwilligers van
de Voedselbank en bedrijfsleider
Gert-Jan en zijn team van AH Jos
van den Berg was super. Er stond
een geweldig eiland klaar met de
juiste artikelen, waaruit klanten van
AH konden kiezen. De eerste shift
bestond uit “de veteranen”, vrijwilligers van de Voedselbank die al langere tijd meedraaien. De tweede en
derde shift bestond ook uit leerlin-

Uithoorn - Leden van het bewonerscomité Geen beton in het gazon
hebben een bezwaarschrift over de
‘speelvoorzieningen’ in het park de
Groen-Rode Scheg ingediend bij het
College van B&W van Uithoorn. Bewoners van Zijdelwaard werden onlangs per brief geïnformeerd door
de gemeente over de inrichting van
het park met deze ‘speelvoorzieningen’.

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

Hartelust

Grote opbrengst Voedselbank
AH Jos van den Berg
gen van het Alkwin Kollege die punten verdienen als zij vrijwilligerswerk doen. Heel enthousiast deden zij mee. Mede hierdoor boekte de Voedselbank een mooi resultaat. Ook is de Voedselbank heel
dankbaar voor de mooie donaties
van boekhandel Bruna, bakker Van
Maanen, kaaswinkel Kaas & Zo en
keurslager Gert Stronkhorst. De
voedselbank is inmiddels een begrip in Uithoorn en de Kwakel en
de reacties zijn overwegend positief.
Met de volle kratten kunnen er weer
heel veel cliënten van de voedselbank blij gemaakt worden. Momenteel telt de Voedselbank in Uithoorn
en de Kwakel 53 huishoudens.

Bezwaar tegen multisportveld
in het groen

n

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Sneeuw... sneeuw... en
nog eens sneeuw
Uithoorn - Woorden zijn eigenlijk
overbodig. Er viel sneeuw in Nederland en voor Nederlandse begrippen best veel. Voor heel veel mensen, heel vervelend als je de weg
op moet, naar je werk, naar school,
noem maar op. Veel bedrijven ga-

ven hun medewerkers (als dat mogelijk was) de gelegenheid om thuis
te werken. Veel scholen gingen uren
eerder dicht. Veel wedstrijden, trainingen, uitvoeringen enz werden
afgelast. Treinen reden niet of vertraagd. Bussen stopten, vliegtui-

gen vlogen niet. Gelukkig dat er niet
heel vaak sneeuw valt in Nederland,
want wat zou er dan voor onze economie terecht komen. Alles plat...
maar het is ook heel mooi.
Zie de foto’s in de krant.

Kerstfair in winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Op zaterdag 16 december aanstaande is
er een ware kerstfair in winkelcentrum Zijdelwaard.
Tijdens deze kerstfair kunt u genieten van heerlijke warme chocomelk en diverse hapjes welke klaarstaan in het houten kersthuisje. Ook zal er een ware ijsbaan op het plein staan! Heb je zin om te komen
schaatsen? Dat kan deze dag! Wij zorgen ook voor de

schaatsen (gratis!). Voor de allerjongsten zal er een
Meet & Greet zijn met Beertje Paddington. Om het
feest compleet te maken zal er gezellige kerstmuziek
afgespeeld worden in en rondom het gehele winkelcentrum. De Kerstfair zal deze dag tussen 12:00 en
16:00 uur plaatsvinden. Kom gezellig proeven van deze heerlijke kerstsfeer op het winkelcentrum!

In strijd met bestemmingsplan
Het tien pagina’s tellende bezwaarschrift, voorzien van 32 pagina’s bijlagen, toont onomstotelijk aan dat
de plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan Zijdelwaard. Op verschillende manieren laten de indieners zien dat er geen sprake is van
speelvoorzieningen of van een multifunctioneel speelveld, zoals de gemeente het sportveld, de beweegtuin en Calisthenics steeds noemt .
Pas op de laatste ontwerptekening
staat pas wat het werkelijk is: een
Multisportveld. ‘Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor dergelijke objecten. Ze vallen niet onder de
bestemming ‘Groen’,’ zeggen de indieners. ‘Ook wordt in het bestemmingsplan niet genoemd de verharde ondergronden van de objecten.
Het besluit van de gemeente kan om
deze twee redenen niet in stand blijven. Eerst moet het bestemmingsplan worden aangepast. Bewoners
hebben volgens de wet daarbij inspraak.’
Niet zorgvuldig en slecht
gemotiveerd
De indieners laten haar fijn zien dat
de gemeente op een aantal punten
niet zorgvuldig reageert op genoemde feiten en de eerder geuite bezwa-

ren. Anders gezegd, de gemeente
geeft volgens de indieners niet altijd de juiste informatie. Ook de motivering van het besluit laat herhaaldelijk te wensen over. Beide punten
worden in het bezwaarschrift degelijk onderbouwd.
Overlast
Naast de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt in het bezwaarschrift veel aandacht geschonken aan de overlast van hangjongeren, die nu al door de bewoners wordt ervaren. Er is sprake van
geluidsoverlast door geschreeuw,
muziek, auto’s en scooters, van vernieling en vervuiling. Het bewonerscomité verwacht dat de overlast
door de aanleg alleen maar zal toenemen. De gemeente weet dat zonet nog niet, liet de wethouder weten in de gemeenteraad. In het bezwaarschrift wordt de voormalige
voetbalkooi in de Legmeer in herinnering geroepen. De kooi gaf zoveel
overlast dat deze door protest van
bewoners uiteindelijk is afgebroken.
De indieners noemen deze ervaring
wel, de gemeente niet.
Andere aandachtspunten
Het bezwaarschrift snijdt nog een
aantal andere onderwerpen aan:
een mogelijke, geluiddempende ondergrond, een andere locatie, de geplande ligging van de objecten in het
park en de komst van zitelementen.
Keer op keer worden onvolkomenheden in de visie van de gemeente
bloot gelegd. Het spreekt voor zich
dat nu niet alle punten aan de orde kunnen komen. Daarom kunt u
het gehele bezwaarschrift kosteloos
opvragen door een mailtje te sturen
naar geenbeton@gmail.com

Nieuwe bussen bij start
concessie Amstelland
Meerlanden op 10 december 2017
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www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

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

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Collectieve aanvullende
verzekering
Speciaal voor mensen met hoge
zorgkosten en een relatief laag inkomen biedt de gemeente Uithoorn
in samenwerking met Zorg en Zekerheid twee collectieve aanvullende verzekeringen tegen ziektekosten aan. Een goede ziektekostenverzekering is voor iedereen belangrijk.
Daarnaast is een goede aanvullende
verzekering van groot belang om de
meeste kosten geheel of gedeeltelijk
vergoed te krijgen. In samenwerking
met Zorg en Zekerheid biedt de gemeente Uithoorn twee verzekeringspakketten aan: AV-gemeente-Standaard en AV-gemeente-Top.
Geen verplicht eigen risico
De overheid heeft bepaald dat er een
verplichte eigen risico geldt. Dit houdt
in dat als u bepaalde medische kosten maakt de eerste € 385,00 voor
uw eigen rekening komen. Dit eigen risico heeft de gemeente in 2018
meeverzekerd, waardoor u naast uw
maandelijkse premie geen eigen risico meer hoeft te betalen.
Voordelen
- De gemeente betaalt mee aan uw

-

-

zorgverzekering.
U krijgt korting op de basisverzekering en op de aanvullende
zorgverzekering.
U krijgt ruime vergoedingen voor
andere brillen/ lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen
bijdrage CAK.
Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Voorwaarden voor deelname
Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor deze verzekeringen en aan welke voorwaarden u moet voldoen?
Kijk dan op www.uithoorn.nl voor de
uitgebreide informatie over deelname aan deze verzekeringen of bel
met de gemeente tijdens het dagelijkse telefonisch spreekuur tussen
09.00 en 10.30 van het Sociaal Loket
op (0297) 513 111. U kunt ook binnenlopen tijdens het inloopspreekuur iedere woensdag tussen 13.00
en 17.00 uur.
Voor meer inhoudelijke informatie
over deze twee pakketten kijkt u op
www.gezondverzekerd.nl.

Op zondag 10 december 2017 gaat
de nieuwe busconcessie Amstelland Meerlanden van start. Dit is het
gevolg van de vorig jaar door Connexxion gewonnen aanbesteding.
Connexxion laat per december 170
nieuwe bussen instromen. In april
volgen er nog 100 elektrische bussen. De nieuwe bussen zijn voorzien
van wifi, oplaadpunten voor mobiele
apparaten en leeslampjes.
R-net
Met de start van de nieuwe dienstregeling verandert er veel. De buslijnen worden voor een groot deel
opgewaardeerd naar R-net. Dat betekent een hoger frequentie (overdag rijden deze bussen 8x per uur)
en een hogere snelheid, waardoor
je eerder op je bestemming bent. Dit
gaat wel ten koste van enkele haltes. De nieuwe bussen die ingezet
worden zijn voor een groot deel gelede (harmonica) bussen van 18 meter lengte. In Uithoorn gaan drie van
deze Rnet-lijnen rijden: 340 tussen
Haarlem en Mijdrecht, 342 tussen
Uithoorn Busstation en Schiphol Plaza en 347 tussen Uithoorn Busstation en Amsterdam Centraal. Deze
laatste twee lijnen rijden ’s nachts als
N42 en N47 door. De andere buslijnen die in Uithoorn gaan rijden zijn
de 174 en de 242. Lijn 174 rijdt van
het Amstelplein via Uithoorn Busstation en de Legmeer, via het ziekenhuis Amstelland naar Amstelveen

Busstation. Buslijn 242 rijdt in de
spits tussen Mijdrecht via Uithoorn
Busstation naar Amsterdam Station
Zuid.
AML ﬂex
In de kleinere kernen als Nes aan de
Amstel wordt de buslijn vervangen
door vraaggestuurd OV; AML flex.
Dit is tussen 7.00 en 21.00 uur te reserveren tegen regulier OV-tarief.
Je kunt via een speciale App vragen om opgehaald te worden op een
bepaalde datum en tijdstip. Je geeft
aan bij welke bushalte je zult staan
op dat tijdstip. www.youtube.com/
watch?v=GMKNCXWw5dQ
Geen contact geld meer in de bus
Reizigers die op de bus een los
kaartje kopen kunnen dit voortaan
niet meer met contant geld doen.
Betalen met pin of creditcard is de
nieuwe manier van betalen van losse ritten of vooraf een ticket kopen in
een app van Tranzer of Pweep! De
OV-chipkaart blijft echter het voordeligst en het meest gemakkelijk.
Arriva verzorgt het busvervoer tussen Uithoorn Busstation via De Kwakel en Alphen aan den Rijn NS-Station. Hier blijft buslijn 147 2x per uur
rijden. Syntus verzorgt het busvervoer tussen Uithoorn en Mijdrecht en
Breukelen. Vanaf 10 december 2017
rijdt lijn 130 4x per uur tussen Uithoorn Busstation en Breukelen NSstation.

Openingstijden tijdens de
feestdagen
Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen
Burgerzaken / KlantContactCentrum / receptie:
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017 hele dag gesloten
- Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2016 hele dag gesloten.
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.
Afwijkende openingstijden Scheidingsdepot
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017: hele dag gesloten
- Tweede kerstdag 26 december 2016: hele dag gesloten
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018: hele dag gesloten
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl
Ons afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.
Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval op
www.uithoorn.nl/afval

Vuurwerk
afsteken?
Wanneer kopen?

?! !!!s!!!!!!!! !!! !kk!!!!s ?!!!! k!? k! !! ?! !!?!!!!!!

Welke leeftijd?

?! !!!!!k!!!!?!!! !!!! !!! s!!!! !!! !kk!!!!s !!!!!
!! !!! !!! !!!!! !kk!!!!s! !!!! !!!!!!!!!! !!! s!!! !!
s!!s !! !!!!!!!s!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!?!kk!!!!s

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN BOVENKERKERWEG
AMSTELVEEN
Vanaf maandag 18 december en
dinsdag 19 december vinden er asfaltreparaties plaats op de Bovenkerkerweg. De werkzaamheden zijn
op de Bovenkerkerweg tussen Zagerij en de Burgemeester Wiegelweg inclusief de bushaltes aan de
Burgemeester Wiegelweg en halte Zetterij. Er zullen geen afsluitingen plaatsvinden op de Bovenkerkerweg maar u kunt hier wel overlast
van hebben. Alleen de Zagerij word
tijdelijk afgesloten. Er zijn verkeersregelaars aanwezig die de hulpdiensten ten alle tijden een vrije doorgang geven. Voor vragen kunt con-

tact opnemen met de heer Kooiman
van de Gemeente Amstelveen 0651619899
BAGGERWERKZAAMHEDEN
LIBELLEBOS
Rond 8 januari worden de sloten in
het Libellebos gebaggerd. Voor we
dit kunnen doen, maken we de sloten eerst goed bereikbaar. Vanaf 18
december snoeien we bomen en beplanting en leggen we veel rijplaten
in het park neer zodat we de sloten
goed kunnen bereiken. Gedeeltes
van het park waar werkzaamheden
zijn, worden afgesloten voor fietsers
en voetgangers. We verwachten dat
we in maart 2018 klaar zijn met de
werkzaamheden.

Afvalbakken
Alle afvalbakken in de gemeente worden vanaf 25 tot 31 december 2017
weggehaald. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
Wij plaatsen de bakken in de week
van 2 tot 6 januari 2018 weer terug.
Alle ondergrondse containers
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers wor-

18:00 - 02:00

k! !!! !!!!!! !kk!!!!s !!!!!s!! !! !k!!!!!!!!!!! !k!!!!
s!!!! kk! !! !k!!! kk!!

Hou je aan de regels

s!!!s!! !!! ssss!!!!!! ss! !!!! !! !!!!!!s !! !!! !!!!! !!!
!!!!!!!! s s!!s !!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

Beperk overlast!

!!!!!!!!! !!!! !!! !!! !! !!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!

We wensen iedereen een
feestelijke jaarwisseling toe!

Afsteken vuurwerk
18.00 en 02.00 uur. Hou je aan de regels en voorkom een HALT-straf (als
je 18 jaar of jonger bent). Meer informatie lees je op www.halt.nl.

den op 31 december vanaf 10.00 uur
afgesloten. Op 1 januari worden alle
containers weer geopend. Wij adviseren u om zelf ook maatregelen te
treffen om vuurwerkschade te voorkomen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld aanhangers en afvalcontainers van straat weg te halen en het
afval niet naast de ondergrondse
containers te plaatsen.

Op 28, 29 en 30 december mag je
vuurwerk kopen. In Uithoorn koop je
vuurwerk bij Van der Schaft Tweewielers in de Dorpsstraat en bij Blom en
Blom Fietsexperts aan de Arthur van
Schendellaan. De minimumleeftijd
voor het kopen van vuurwerk hangt af
van het soort vuurwerk dat je koopt.
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk voor meer informatie hierover. Je mag alleen vuurwerk
afsteken op oudjaarsavond tussen
afvalkalender uw straat op en kijk in
welke wijk u bent ingedeeld.

Wijziging wijkindeling
afvalinzameling
In 2018 zijn een aantal straten in een
andere wijk ingedeeld. Dit heeft te
maken met de routes die de afvalinzamelaar moet rijden. Zoek op de

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender 2018 wordt dit jaar
weer bij u thuis bezorgd. De afvalkalender ligt ook op het gemeentehuis
en het scheidingsdepot en kunt u
downloaden via www.uithoorn.nl/afval

App
Voor 2018 is er geen aparte app met
informatie over afvalinzameling. De
inzameldagen kunt u nu terugvinden op de afvalkalender (die u thuis
op kunt hangen) of kijk op www.uithoorn.nl/afval.

Maatregelen rondom de
jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij een
aantal maatregelen treffen voor het
veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Welke maatregelen dat zijn
leest u hier.

Afsteektijden vuurwerk

Overlast
Klachten over vuurwerk kunt u melden bij de politie. Bij spoed of heterdaad 112 en anders via het algemene nummer 0900 - 8844. Meer informatie via www.vraaghetdepolitie.nl of
www.politie.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
e officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
elke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
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TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan ‘ uurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017
t/m 13 december 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode van
17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en
werken, R. Noorhof (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode
van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en
werken, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van 14 december
2017 t/m 24 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Steenwycklaan kavel 02, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning (ontvangen 27-11-2017).
- Steenwycklaan (kad.nr. A2485), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning (ontvangen 30-11-2017).
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend
gebruik (ontvangen 27-11-2017).
- Boterdijk 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning (ontvangen 1-12-2017).

Dorpscentrum
- Prinsenhofje 101, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van
de entree/toegang (ontvangen 4-12-2017).

Vervolg op volgende blz.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Elbe 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel,
(ontvangen 28-11-2017).
Thamerdal
- Nolenslaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel (ontvangen 1-12-2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel (ontvangen 26-11-2017).
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 27, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 27 november 2017).
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 15a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee
vlaggenmasten (verzonden 29 november 2017).
- C. Verolmelaan 160-166 verklaring van geen bezwaar snuffelmarkt 21 t/m 24
maart 2018.
- C. Verolmelaan 160-166 verklaring van geen bezwaar snuffelmarkt 26 t/m 29
september 2018.
- J.A. van Seumerenlaan 1 verklaring van geen bezwaar Freerun University
Bootcamp 8 t/m 10 december 2017.

De Kwakel
- Jaagpad 1a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke units ten
behoeve van een kinderdagverblijf (verzonden 6 december 2017).
- Kerklaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend
aan de exploitant van Dorpshuis De Quakel (verzonden 6 december 2017).
- Boterdijk 91. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend
aan de exploitant van Poldersport B.V.(verzonden 6 december 2017).
- Het Fort 55. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend
aan de exploitant van Café Bar ‘t Fort (verzonden 6 december 2017).
- Achterweg 140, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van
een bedrijfswoning in een plattelandswoning (verzonden 27 november 2017).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein. Vergunning verleend aan Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren van het evenement “Kerst in de Legmeer” op 16 december 2017.
(verzonden 6 december 2017).

Dorpscentrum
- Burgemeester Brautigamlaan 2 GAR en Wilhelminakade 111 t/m 161, omgevingsvergunning voor het oprichten van 26 appartementen met parkeervoorziening blok A (verzonden 6 december 2017).
- Koningin Julianalaan 22-24. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend aan de exploitant van Pizzeria-Ristorante IL Pappagallo (verzonden 6 december 2017).
- Wilhelminakade 62. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend aan de exploitant van Hertog Jan op het Water (verzonden 6 december
2017).
- Wilhelminakade 39H. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021
verleend aan de exploitant van restaurant “La Musette” (verzonden 6 december 2017).
Thamerdal
- Plesmanlaan 27. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend aan de exploitant van Stichting Buurthuis Thamerdal(verzonden 6 december 2017).
- Admiraal Tromplaan 1-35, Admiraal Tromplaan 12-26 en Admiraal van Ghentlaan 3-57, omgevingsvergunning voor de grootschalige renovatie van 51 woningen Thamerdal (verzonden 27 november 2017).

Dorpscentrum
- Wij hebben op 24-11-2017 een milieumelding ontvangen van de Herberg 1883
Schans 108 te Uithoorn i.v.m. wijziging eigenaar. Deze bekendmaking strekt
alleen tot informatie.
Overige vergunningen Uithoorn / De Kwakel
- Mededeling: De winkels in Uithoorn en De Kwakel mogen op zondag 24 en 31
december 2017 open zijn vanaf 8.00 uur.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RANDWEG 145

Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Randweg 145 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.
BPRandweg145-VG01 vast te stellen.

Toelichting
De aanleiding van het vaststellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155 uit
te breiden.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
14 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 14 december 2017 t/m 24 januari 2018 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 december 2017
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING 2017

Door het college van B&W van de gemeente Uithoorn zijn de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2017 vastgesteld. De Beleidsregels Maatschappelijke
ondersteuning Uithoorn 2017 zijn op 1 oktober 2017 in werking getreden.
REGISTRATIE AANDUIDING (NAAM) VAN EEN POLITIEKE PARTIJ

Een politieke partij die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is kan de
naam van de partij laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee geeft de partij aan waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld.

U hoeft geen aanduiding te registreren als:
1. uw partij in de raad zit en de aanduiding niet verandert;
2. de aanduiding al in het register politieke partijen van de Tweede Kamer of de
Provinciale Staten Noord-Holland staat of
3. u wilt deelnemen met een zogenoemde blanco lijst. Dit kan: een aanduiding is
niet verplicht. Er staat dan alleen een nummer boven de lijst, geen naam.
Een formulier voor het indienen van een registratieverzoek is (kosteloos) verkrijgbaar bij Burgerzaken, Bureau Verkiezingen. Voor de aankomende verkiezingen geldt dat het registratieverzoek van een aanduiding uiterlijk 27 december
2017 moet zijn ingediend.
Waarborgsom
Voor de gemeenteraadverkiezing geldt dat voor een registratie een waarborgsom
van € 112,50 moet worden betaald aan de gemeente door overmaking van het
genoemde bedrag op rekeningnummer: NL74INGB0000161260 t.n.v. ‘Bestuursdienst Uithoorn, Burgerzaken, Bureau verkiezingen’ onder vermelding van ‘waarborgsom registratie aanduiding’ en de naam van de partij. Bij inlevering van een
geldige kandidatenlijst bij de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.
Benodigde stukken
Hoe registreer je de aanduiding
Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam
(‘aanduiding’) bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad laten registreren.
Bij het registratieverzoek (model G1-1) voegt u:
1. de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
3. een bewijs van betaling van de waarborgsom, € 112,50. Deze storten wij terug
nadat er een geldige kandidatenlijst voor deze verkiezing is ingeleverd. U kunt
de waarborgsom betalen door het bedrag te storten op bankrekening van de
Gemeente Uithoorn dan wel Ouder-Amstel onder vermelding van ‘waarborgsom verkiezingen registratie’. Een bewijs van betaling neemt u bij de registratie mee;
4. een verklaring van de politieke partij, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde (dit is onderdeel van model G1-1).
Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid, de inleveraars van kandidatenlijst te machtigen om de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.
Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Beoordeling
Een registratieverzoek wordt afgewezen wanneer:
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
2. de aanduiding verwarrend is omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenstemt
met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of
met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend;
3. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
4. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
5. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de
rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
6. op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met gelijkluidende
aanduiding (tenzij dat andere verzoek al op een van de hierboven genoemde
gronden moet worden afgewezen);
Beslissing
De beslissing van het centraal stembureau op het verzoek wordt aan de gemachtigde bekend gemaakt en ter openbare kennis gebracht op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Waar indienen?
Een registratieverzoek kunt u indienen bij het centraal stembureau:
- per post: Gemeente Uithoorn - Burgerzaken, Bureau Verkiezingen,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of
- persoonlijk afgeven, hiervoor moet u een afspraak maken,
telefoon (0297) 513111.
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‘Mientje de koe’

Kerstconcert ROM-Koor
Regio - Woensdagavond 20 december
geeft het ROM-Koor o.l.v. Ferdinand

Beuse een kerstconcert in de Janskerk,
Kerkstraat 11 te Mijdrecht. Bekend

Kilimanjaro beklimmen
voor War Child

Uithoorn - Vorige week melden we
al dat Marco Lesmeister, voorzitter
van KnA, de Kilimanjaro gaat beklimmen om geld op te halen voor
War Child. De 5895 meter hoge berg
wordt bedwongen door Lesmeister
in een expeditie die begint op 23 januari. Om mee te kunnen doen, wil
hij 3000,- euro ophalen voor War
Child. Bedrijven of particulieren
kunnen hem daarbij helpen door
een financiële bijdrage te storten
aan War Child via www.warchild.nl/
actie/marco-helpt-war-child. Draagt
u ook bij aan dit goede doel? Deze week vertelt Lesmeister over de
voorbereiding voor deze beproefing.
De Training
Deze uitdaging wordt goed begeleid door ervaren beklimmers van
het Mountain Network. Kilimanjaro is ruim 1000 meter hoger dan de
Mont Blanc, de hoogste berg in Europa en de beklimming is met name gevaarlijk vanwege het risico op
hoogteziekte. Voor de beklimming is
een goede training noodzaak. Les-

meister is pas eind november begonnen met de training en heeft een
strak schema voor zichzelf. “Het is
belangrijk om zowel een goede conditie te hebben als gewend zijn aan
langdurig lopen in de uitrusting en
met de bepakking.” aldus Lesmeister. “Je loopt 8 dagen lang met een
rugzak met alles wat je gedurende de dag nodig hebt: 3 liter water,
eten, regenkleding, medicijnen, etc.
We kregen een complete lijst van de
uitrusting die we mee moeten nemen. Om mijn conditie te verbeteren ben ik om de dag aan het hardlopen en wandelen met bepakking.
Vreemd genoeg vond in het hardlopen redelijk eenvoudig op te pakken, maar kreeg ik meer last van de
lange wandelingen.”
Uren lopen
De 8 dagen lopen om van het basiskamp aan de voet van de berg naar
de top te lopen en weer terug te keren in het basiskamp, starten in het
tropisch regenwoud met als doel om
uiteindelijk op de top te komen waar
het geen uitzondering is dat er een
gevoelstemperatuur van -25 graden
heerst. Een goede conditie is dus essentieel. “Ik loop om de dag hard en
volg daarbij een schema wat ik al
eens eerder heb gebruikt om te trainen voor de dan tot dam loop. Daarmee kom je in 3 maanden tijd naar
een conditie waarmee je de 16 kilometer hardlopend af kunt leggen.
Het uithoudingsvermogen van mijn
longen en spieren zijn daarmee prima in staat de beklimming te voltooien.” Lesmeister legt uit dat hij
vooral moeite heeft om de lange einden te lopen die nodig zijn om je gewrichten en je hersteltijd te trainen:
“Ik kan mijn werk soms zo plannen

kerstrepertoire zal worden afgewisseld met nieuwe nummers. U bent van
harte welkom om deze avond alvast in
kerststemming te komen. Het concert
begint om 20.00 uur en de toegang is

gratis. Bij de uitgang is er een collecte waarvan de helft bestemd is voor de
stichting “Bij ons thuis”. Reserveren is
niet nodig, maar kom op tijd want vol
is vol. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

dat ik een halve dag telefonische
vergaderingen moet voeren. Dat kan
ik dan wandelend doen, omdat je
daarbij niet buiten adem raakt. Dan
loop ik dus soms 4-5 uur achter elkaar. Na afloop van zo’n wandeling
had ik in het begin meer spierpijn
en pijn in mijn gewrichten dan van
het hardlopen.” Lesmeister moet ook
met een rugzak van 6-8 kilo lopen
en uiteraard moet dat ook getraind
worden. “Ik wandel soms eerst naar
de supermarkt en koop dan een
paar pakken melk. Die doe ik dan in
mijn rugzak, zodat het juiste gewicht
in de rugzak zit. Maar als er regen of
sneeuw verwacht wordt, zoals afgelopen weekend, dan neem ik regenkleding mee in mijn rugzak, eten en
drinken, extra handschoenen en wat
extra kleding. Goed materiaal is erg
belangrijk heb ik gemerkt. In het begin liep ik met mijn katoenen shirtje aan en mijn winterjas. Dan kwam
ik compleet bezweet thuis en als
je thuis dan een koude tent op de
berg is, wordt die kleding nooit meer
droog. Inmiddels heb ik ademende
kleding gekocht, inclusief de regenkleding en dat merk je enorm.

irriteren. Jolanda Vermeij, de secretaris van KnA is eigenaresse van
Bril&Meer, een Opticien in Vinkeveen en die heeft me overtuigd dat
ik met een goedkope bril toch echt
mijn ogen niet goed bescherm op
die hoogte. Tijdens het wandelen
in de sneeuw afgelopen weekend
merkte ik dat het bijna niet te doen
is om zonder bril te lopen, maar een
normale bril sluit ook niet goed af,
waardoor de sneeuw alsnog tussen
je bril en je ogen doorwaait. Ik was
dus wel blij met de weersomstandigheden van het afgelopen weekend, en trouwens ook met het goede advies van Bril&Meer!” “Ik hoop
dat er nog vele bedrijven en particulieren zijn die War Child willen steunen via mijn actie. De bijdrage kan
worden gestort via www.warchild.nl/
actie/marco-helpt-war-child. De komende weken vieren wij kerst en dat
is voor oorlogskinderen hooguit een
abstract begrip.”De komende weken zullen we Marco verder volgen
in zijn voorbereidingen en nadat hij
teruggekomen is van de Kilimanjaro
krijgen we nog een verslag van hem.

Blaren, eelt en irritaties
Marco vervolgt: “ik heb gemerkt dat
het belangrijk is dat ik in de kleding
loop die ik daar ook ga dragen. Een
broek die lekker zit tijdens een wandeling of op een feestje, gaat soms
irriteren of schuren na 5 uur lopen
in de regen. Afgelopen weekend
sneeuwde het hard en daardoor zijn
de wegen ook ongelijk. Voor mij een
goede training, want natte schoenen
voelen ook weer anders en op plekken waar mijn schoenen of sokken
dan irriteren of schuren, ontstaat nu
nog eelt, waar ik straks profijt van
heb. Zelf de juiste zonnebril is essentieel. Op de foto zie je mijn Julbo Zonnebril, die speciaal voor dit
soort extreme omstandigheden gemaakt zijn en ook nog comfortabel
zitten, want ook dat mag niet gaan

Regio - Zaterdag 9 december jl.
heeft Lucia Hans uit Wilnis ‘Mientje de koe’ ten doop gehouden. Het
is een vrolijk en leerzaam boek op
rijm voor peuters en kleuters. Mientje en haar vriendjes leren kinderen spelenderwijs prettig met elkaar om te gaan. De personages
zijn ontstaan uit zelfverzonnen verhalen aan haar kinderen, toen deze
nog klein waren. In 2015 stopte Lucia met haar vaste baan in het onderwijs en kreeg zij meer vrije tijd.

Haar oudste zoon stelde voor, dat zij
maar eens een boek moest schrijven over hun ‘jeugdvriendjes’. Langzamerhand kreeg dit idee gestalte met als resultaat een aantrekkelijk en kleurrijk boek. Na haar presentatie bood Lucia aan de gekochte boeken te signeren en daar werd
gretig gebruik van gemaakt. Komende weken gaat zij op verschillende scholen en bibliotheken haar
boek promoten. Meer informatie
vindt men op: www.mientjedekoe.nl

EHBO oefening bij
Quaker Chemical
Uithoorn - Elk jaar wordt in november een EHBO oefening gehouden
bij Quaker Chemical voor de EHBOers van de vereniging en de BHV’ers
van Quaker. De KNV EHBO afdeling Uithoorn verzorgt altijd het scenario en regelt de Lotusslachtoffers
via de LOTUS-kring. Het is een goed

moment om de vaardigheden van
de EHBO’ers op de proef te stellen!
Met tien slachtoffers die elk hun eigen verwondingen hadden, is iedereen uitgedaagd om adequaat te
handelen. Want wat moet je doen
als iemand een open botbreuk aan
de onderbeen heeft of een chemische verbranding op zijn hand heeft
door giftig poeder? Elke groepje
EHBO’ers en BHV’ers kreeg de gelegenheid om alle slachtoffers te
zien en te behandelen. De cursisten
liepen op deze avond met de EHBOers mee om een indruk te krijgen
van letsels die in de praktijk voor
kunnen komen. Zo konden ze zien
welke eerste hulp er is toegepast bij
iemand die door een val van hoogte mogelijk wervelletsel had en hoe
een verslikking leidde tot een reanimatie.Wil je ook leren hoe je moet
reanimeren? Op 10 en 18 april 2018
start weer een cursus BLS/AED
waarin je in twee avonden de fijne
kneepjes van het reanimeren krijgt
aangeleerd. Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website:
http://ehbo-uithoorn.nl/cursusinformatie/cursus-blsaed/
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

sinds 1888

COLOFON

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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door Corde Vocau
tel. 020-4562000.
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Tel. 0297-581698

Uithoorn - Ieder jaar is het weer
spannend: zal de goede Sint wel
komen. Alle kinderen van Jenaplanschool ’t Startnest stonden dinsdagmorgen op het schoolplein om
de Sint en zijn pieten te verwelkomen. De kinderen waren erg verrast toen er opeens een politiemotor met daarachter een verhuiswagen van Topmovers het plein op
reed. De verhuiswagen stopte op
het plein en de laadklep werd opengedaan. Uit de wagen vielen enorm
veel verhuisdozen en uiteindelijk zagen de kinderen dat Sint en zijn pieten er in zaten. Juffen van ‘t Startnest waren de afgelopen weken op

zoek gegaan naar een geschikt huis
voor Sint in Uithoorn. Hij wilde een
rustig plekje voor zichzelf. Ze vonden een fijn rijtjeshuis voor hem,
maar Sint vond het toch wat eenzaam zonder zijn pieten en besloot
om niet te verhuizen en op bezoek
te gaan op Jenaplanschool ’t Startnest. Op de school heeft hij samen
met de kinderen een enorm gezellig feest gevierd met muziek, optredens, pepernoten én cadeautjes. Na
het bezoek ging hij er samen met de
pieten snel vandoor om de laatste
verhuisdozen in de pakken voor hij
weer naar Spanje vertrekt. Het was
een topfeest!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Sint viert feest op
Jenaplanschool ‘t Startnest

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Vroege kerst met Amicitia
Uithoorn – De pauken roffelen, de
trompetblazers spetteren en oratoriumkoor Amicitia zet in: “Jauchzet,
frohlocket!”. Dan weet je als luisteraar meteen dat het goed zit: het juichende begin van het Weihnachtsoratorium van Bach veert en danst dat
het een lieve lust is, vlot en licht. Een
knappe prestatie van dirigent Toon
de Graaf om met een groot koor van
tachtig zangers zo’n lichtvoetig resultaat te bereiken. Dit begin zet de
toon voor de hele verdere uitvoering
op vrijdagavond 8 december j.l. in de
uitverkochte kerkzaal van De Burght
in Uithoorn: het koor wordt nergens
log en zwaar en ook het zangplezier
is duidelijk zichtbaar.
Swingende Bach
Het is eigenlijk een hele onnatuurlijke situatie: vijf cantates van het
Weihnachtsoratorium achter elkaar
in concertvorm op één avond uitvoeren. Bach heeft het bedoeld voor gespreide uitvoering tijdens de kerkdiensten in de twee weken van Kerst
tot en met Driekoningen, maar het
moet gezegd: Toon de Graaf en consorten weten de aandacht tweeëneenhalf uur lang vast te houden met
een overtuigende, soms zelfs swingende Bach (slotkoor!). Hij heeft
blijkbaar ook hard gewerkt aan de
verstaanbaarheid, want de teksten
zijn heel goed te volgen. Ook inleving
in de tekst is bij hem altijd zeer belangrijk: prachtig hoe hij Amicitia in
het koraal ‘Ich will dich mit Fleiss bewahren’ een sterke accentuering op
‘voller Freud’ laat zingen. Het Promenade Orkest begeleidt alert en helder, waarbij de hout- en koperblazers er in positieve zin uitspringen.
En laten we ook Eric Jan Joosse op
het kistorgel niet vergeten: onnadrukkelijk aanwezig zorgt hij samen
met de lage strijkers voor een basso continuo dat fungeert als een gespreid bedje voor de zangers.
Sopraan en tenor
Over de zangers gesproken: die zijn

stuk voor stuk van grote klasse. Wegens ziekte van Claudia Couwenbergh wordt de sopraanpartij gezongen door Heleen Koele, die sinds
1998 deel uit maakt van het Nederlands Kamerkoor. Bach geeft de sopraan eigenlijk niet zo veel te doen,
maar op de momenten dat zij er
moet zijn stáát ze er ook. Heleens
engel straalt, het duet met de bas levert een fijne combinatie op van licht
en donker, hoog en laag, en de enige echte aria voor de sopraan (‘Nur
ein wink von seinen Händen’) zingt
zij met overtuiging. Tenor Falco van
Loon vertolkt de rol van verteller/
evangelist. Dat doet hij met een zeer
goede dictie – voortreffelijk Duits!
- en met veel expressie. Wat een
mooie, lichte en toch krachtige tenorstem!
Alt en bas
Bach heeft de meeste aria’s toebedeeld aan de alt en de bas. Mezzosopraan Maartje de Lint zingt de altpartij: met een aansprekend donker timbre en met een goede stemprojectie richting zaal klinkt zij warm
en troostrijk. Hoogtepunt is het wiegelied ‘Schlafe, mein Liebster’, dat
Maartje ontroerend mooi zingt, met
formidabele ademsteun onder de
lang aangehouden noten. Bas-bariton Marc Pantus vertolkt de baspartij met verve, imposant, betrokken en
contrastrijk. Meteen al in zijn eerste
grote aria – ‘Grosser Herr und starker Köning’ – valt op dat hij niet alleen luid kan zingen, maar juist ook
heel goed zacht.
Vroege Kerst
Al met al heeft het publiek kunnen
genieten van een uitstekende uitvoering van het Weihnachtsoratorium,
een uitvoering die recht deed aan
het genie Bach. Zo was het al vroeg
Kerst in Uithoorn! Volgend jaar zingt
Amicitia op 23 november het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach –
het blijft in de familie – en het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart.

Sint arriveert per boot bij
basisschool De Zwaluw
Regio - De Sint en zijn pieten hebben er in de loop der jaren een traditie van gemaakt om op spectaculaire wijze hun entree te maken bij
basisschool De Zwaluw in Nes aan
de Amstel. Dit jaar was dat op een
wel heel traditionele manier, want
ze kwamen met de echte pietenboot! Om de veiligheid van alle kinderen langs de kade van de Amstel
te garanderen stonden buurtagenten René en Fred paraat. Deze extra politiebegeleiding vonden de
kinderen natuurlijk helemaal spannend. De kinderen stonden buiten
vol verwachting uit volle borst te zingen toen de Sint en pieten eindelijk
in zicht kwamen. De oplettende kijker viel het direct op dat de staf van
de Sint geen krul maar een soeplepel aan de bovenkant had. Dit bleek
te maken te hebben met het schoolbrede project over voeding waar de
kinderen momenteel druk mee bezig zijn. De Sint en Pieten waar-

Jeugdnatuurclub, de
Veenmollen
De Ronde Venen - De Veenmollen
zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die
het heerlijk vinden om buiten in de
natuur allerlei avonturen te beleven.
Het is een club van de IVN bestaande uit circa 15 kinderen. Ze komen
10 keer per jaar bij elkaar. Dat doen
ze, één keer in de maand, op zaterdagmiddag. Er worden bomen geknot, geroeid, diersporen gezocht,
slakken race gehouden, slootje gesprongen en veel meer. Je komt niet
altijd met schone droge kleren thuis.
Een keer in het jaar blijven de Veenmollen in hun holletje. Dat is in december, dan ziet het programma er
net even iets anders uit. ’t Buurtnest
is dan de plek waar de Veenmollen elkaar treffen. Dit jaar gingen ze
aan de gang met hout en spijkers
om een voerderkastje voor hun ge-
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vleugelde vrienden te maken. Van
wilgentenen werd een kerstster gemaakt. Anja, de imker, had bijenwas
meegebracht waarvan een wassen
bijenkaars werd gemaakt. Tot slot
werd onder het genot van een beker
chocomel, geluisterd naar de natuur
verhalen van Elza. Hou jij ook van
de natuur? Misschien is de Veenmollenclub wat voor jou. Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 25,- euro. Meer informatie vind je op www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Je kunt ook bellen of mailen naar Anja, 06-58924521, adekruijf@hccnet.nl. De volgende keer
gaan we wilgen knotten in het Enge bos in De Kwakel. Je mag altijd
eerst een keertje komen kijken, dus
meld je rustig aan om bijvoorbeeld
mee te gaan knotten.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl
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deerden dit zeer. Eenmaal binnen
in school werden Sint en zijn pieten
vrolijk verwelkomd. Ook de kinderen van de inpandige kinderopvang
het Kinder Service Hotel waren hierbij van de partij. Na een welkomstwoord trakteerden de kinderen het
hooggeplaatst bezoek op een sfeervol muzikaal optreden. Vervolgens
ging de Sint en zijn gevolg nog op
bezoek in de 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. Gelukkig was ook de krul van de staf
in school aanwezig en werd deze als
cadeau overhandigd. ’s Middags namen de Sint en zijn Pieten afscheid
van de kinderen op Basisschool De
Zwaluw met als belofte volgende
jaar weer op bezoek te zullen komen
inclusief een complete staf met krul.

Weekagenda Vita Welzijn
Spetterende jaarafSluiting (met koffie, koor &
luxe lunch)

Kerstsamenzang in
De Kwakel
De Kwakel - Het Kwakels Gemengd Koor St. Caecilia verzorgt
samen met het Gemengd Koor
van de Emmaus-Parochie van Uithoorn de Kerstsamenzang "Op weg
naar Bethlehems stal". Met liederen die bijna alle mensen kennen
(en kunnen meezingen!!!) willen
zij het Kerstfeest naderbij brengen
voor jong en oud. Met ondersteu-

ning van orgel, piano, en dwarsfluit
zullen beide koren samen met de
aanwezigen proberen dat bijzondere kerstgevoel naar boven te laten
komen. De Kerstsamenzang vindt
plaats op zondag 17 december a.s.
in de Kwakelse Parochiekerk, aanvang 15.00 uur en duurt ongeveer
een uur. Iedereen is van harte welkom.

Op vrijdag 22 december zal het
jaar weer spetterend worden afgesloten met “Denk aan de buren”. U kunt genieten van een
kop koffie/thee met lekkers en
een luxe lunch. Ook hebben wij
nog een gezellig optreden van
het koor. De dag begint om 10.00
uur en zal eindigen om 14.00 uur.
De kosten zijn 7,50 euro excl. extra consumptie. U kunt zich aanmelden op het kantoor. Wij hopen jullie te zien op deze spetterende afsluiting.
geSloten

De Bilderdijkhof is van maandag 25 december t/m zondag
7 januari gesloten. De ontmoetingsgroepen starten wel weer

op dinsdag 2 januari. Wij wensen
u alvast fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
help onS helpen

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

Derde sporthal niet ten koste van De Scheg!

Raad debatteerde over faciliteiten
voor breedtesport
Vervolg van de voorpagina.
Niet tevreden was de VVD over de
Bovenboog waar in het raadsbesluit
wordt gesproken over de transformatie van dit gebouw tot wooneenheid. Men vindt het niet duidelijk aangegeven wat voor typen woningen er nu zullen komen. De VVD
wil hiervoor een apart raadsvoorstel zien waarbij de gemeentelijke woonvisie leidend moet zijn. Samen met het CDA diende de partij
daartoe een amendement in. Daarin
werd het college opgedragen te onderzoeken welke scenario’s mogelijk zijn voor de transformatie van de
Bovenboog, passend binnen de kaders van de woonvisie 2013-2023 en
het daarop gebaseerde Actieplan
Wonen. “College, neem even tijd en
kom met een onderbouwd voorstel
naar de raad waarin alle voors- en
tegens zijn afgewogen,” aldus Jan
Hazen. Dit amendement werd bij
de stemmingen aangenomen, omdat het behalve het CDA ook de
steun kreeg van Ons Uithoorn en
Groen Uithoorn. GB, DUS! en PvdA
steunden het raadsvoorstel aangaande de Bovenboog weliswaar,
maar wilden het college niet opzadelen met extra werk om de diverse scenario’s uit te werken. Derhalve gingen zij niet mee in het amendement. De VVD sprak haar zorg uit
over het mogelijke ‘kannibaliseren’
van buurthuisfuncties van de Ponderosa in relatie tot de nieuwe locatie in het Duet. Dat moet niet de bedoeling zijn. De partij wil eerder een
versterking van elkaars activiteiten.
Wethouder Ria Zijlstra (Maatschappelijke ondersteuning en Sport) ziet
dit ook zo en is eventueel bereid
met Ponderosa in gesprek te gaan
wat men voor elkaar kan betekenen. Zijlstra gaf verder aan dat de
uitwerking van de woonfunctie in
de Bovenboog nog zal terugkomen
bij de commissie Wonen en werken.
Perikelen rond De Scheg
Bij de behandeling van het onderwerp waar bij sporthal De Scheg
centraal stond, gaf Martine Mulder aan dat zij samen met tandarts
Eric Mulder en nog een paramedische aanbieder in De Scheg met de
gemeente verenigd zijn in een VVE.
Zij hoopt op een besluit van de raad
omdat de gevestigde bedrijven aldaar stil staan in hun ontwikkeling
omdat men niet weet waar men aan
toe is. Daardoor wordt schade geleden. Het huidige plan om De Scheg
te gaan afbreken en nieuw te bouwen juicht zij van harte toe, maar
er is geen overleg geweest noch
heeft de gemeente met hen concrete afspraken gemaakt over dit
plan. Daarin zag zij graag verandering, zoals inzage in het plan voordat dit naar de raad gaat om daarover een besluit te nemen. Dat is
tot op heden niet gebeurd. “De gebrekkige manier van informatiever-

strekking en de weinige transparantie van het hele proces naar ons toe
bevordert niet het vertrouwen. Zolang er geen concrete afspraken
gemaakt zijn kunnen wij geen toestemming geven voor de sloop van
onze eigendommen. Wij lopen momenteel vast in onze bedrijfsvoering
en willen en kunnen zo niet verder.
Het wordt dan ook tijd dat ook wij
weten waar wij aan toe zijn. Het proces duurt veel te lang,” aldus Martine Mulder. Waarmee wederom is
aangetoond dat communicatie en
informatie niet de sterkste kant is
van de gemeente. Wethouder Zijlstra ging er op in en zegde toe vanaf heden de betreffende bedrijven in
De Scheg te betrekken bij het overleg en de plannen.
Zwemvoorziening
De PvdA ging mee met het raadsvoorstel om sporthal De Scheg te
slopen en nieuw op te bouwen, inclusief de ruimten voor sociaalmaatschappelijke activiteiten. Fractievoorzitter Els Gasseling gaf daarbij tevens aan dat haar fractie niet
tegen het bouwen van een extra
sporthal aan de Randhoorn is, maar
dat dit niet ten koste moet gaan
van de sporthal op de huidige locatie (De Scheg). Zij werd daarin gesteund door de fractie Groen Uithoorn. “Er is geen financiële ruimte voor een derde sporthal. Bovendien heeft Groen Uithoorn andere
voorkeuren dan een derde hal, zoals gratis verenigingssporten voor
basisscholieren om bewegingsarmoede tegen te gaan,” zo liet Arjan
Koopmans weten die zich overigens
geheel kon vinden in het raadsvoorstel betreffende De Scheg, de sloop
van het Buurtnest en de nieuwbouw
van woningen op die plaats. Jordy
Keimes (CDA) ging helermaal mee
met het voorstel maar hij bleef erbij dat er te weinig ruimte blijft voor
uitoefening van de breedtesport en
opteerde derhalve voor een derde
sporthal. Daarvoor diende hij samen met de VVD hierover een (volgend) amendement in, waarbij het
college van B&W werd opgedragen
een nader voorstel aan de raad voor
te leggen aangaande de realisatie
van een derde sporthal op Sportpark De Randhoorn. Ook dit amendement haalde (overigens nipt) een
meerderheid van stemmen omdat
Ons Uithoorn daarin meeging. Die
was er als de kippen bij omdat de
partij daarin ook mogelijkheden ziet
voor het voortzetten van het zwemonderwijs dat altijd plaatsvond in de
Otter. Maar daarvan is de subsidie
gestopt en het is de vraag hoelang
de Otter nog als zwembad blijft bestaan. De partij ziet met de nieuwbouw van een nieuwe sporthal nu
meteen mogelijkheden om bij dit
plan een zwembad in te passen.
“Wij hebben steeds aangegeven dat
wij voorstander zijn van de realisatie van een kleinschalige zwemvoor-

ziening in de vorm van een instructiebad,” aldus Brenda Elgersma. Namens haar partij diende zij daarvoor
een motie in waarbij zij het college
verzoekt een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het behoud
van een kleinschalige (openbare)
zwemvoorziening zoals die nu nog
aanwezig is in de gemeente en dat
hierbij tevens gekeken wordt naar
nieuwbouw, bijvoorbeeld op de
sportboulevard aan de Randhoornweg. Eventueel in combinatie met
een sporthal en/of sauna en daarbij tevens private partijen te betrekken. Het voorstel kreeg steun van de
VVD, DUS!, het CDA en GU en werd
bij de stemmingen aangenomen.
‘Geknaagd’ aan De Scheg?
GemeenteBelangen is ook content
met het raadsvoorstel om De Scheg
geheel nieuw op te zetten. De partij
ziet net als haar collega’s in de raad
dat er een nijpend tekort is aan mogelijkheden voor de breedtesport.
“Met een mogelijk wat beter financieel vooruitzicht voor de gemeente kan wellicht ook een derde sporthal in beeld komen. We zouden het
college willen vragen hier intensief
naar te willen kijken en te komen
met een voorstel,” aldus fractievoorzitter Bezuijen in zijn betoog. Hij
vroeg zich echter af of de verzoeken aan het college via een amendement wel zinvol waren omdat dit
onderdeel van het besluit gaat worden en wellicht tot vertragingen kan
leiden. Daarnaast stelt Bezuijen dat
de raad hiermee haar eigen kaders
aan het veranderen is omdat er nu
ineens veel meer ter tafel komt dan
de opdracht die eertijds voor het
college was geformuleerd. Hij zag
het amendement liever in de vorm
van een motie. “Ik zie dat amendement als aanpassen van de spelregels in blessuretijd,” aldus de fractievoorzitter. VVD en CDA weerlegden de kritiek en waren niet voornemens het amendement te wijzigen in een motie. Na wederom een
schorsing, lange discussie over de
inhoud van het amendement, het
verschil met een motie en waarbij met name DUS!, de PvdA en GU
ervoor vrezen dat aan de financiën
voor de nieuwbouw van De Scheg
zal worden ‘geknaagd’ om de derde sporthal aan de Randhoorn mogelijk te maken, leidde dat er uiteindelijk toe dat zij het amendement in
die configuratie niet zouden steunen. Wel als dit als een motie zou
worden ingediend! Sterker nog, zij
vermoeden dat de sporthal aan de
Randhoorn voorrang zal krijgen boven De Scheg. De indieners van het
amendement bestreden dit want zij
ondersteunen immers het raadsvoorstel waarbij het complex De
Scheg opnieuw wordt gebouwd en
het college wordt opgedragen met
een voorstel te komen voor een derde sporthal. Niet meer en niet minder. De indieners zagen, zoals eer-

der in dit artikel gemeld, dat het
betreffende amendement over De
Scheg uiteindelijk werd aangenomen.
Nog deze raadsperiode?
Wethouder Zijlstra zei er uitvoering aan te zullen geven. “Begonnen wordt met het collegevoorstel zoals het ligt, waarna in een later stadium bij de raad wordt teruggekomen met een voorstel voor
een derde sporthal. Daarin nemen
we de financiering en maatschappelijk effecten mee met een advies
van het college daarop. Dan kunt
u daar als raad een besluit op nemen,” aldus de wethouder die tevens toezegde een en ander zo snel
mogelijk te zullen (laten) uitwerken. Jordy Keimes vroeg de wethouder of de raad het deze raadsperiode nog zou kunnen ontvangen
om erover te besluiten. De wethouder kon daar geen garantie op geven omdat het verzoek van de raad
nogal wat werk met zich meebrengt
en de gemeenteraadsverkiezingen
al op 21 maart plaatsvinden. Fractievoorzitter Nick Roosendaal van
de VVD haakte in op de mogelijkheid van een instructiebad zoals gesteld in de motie. Mochten er zich
ondernemers melden die daarin willen participeren dan zouden het die
door de gemeente zo makkelijk mogelijk moeten worden gemaakt. Volgens de wethouder moet eerst prioriteit worden gegeven aan de derde sporthal en kan niet tegelijkertijd
ook aandacht worden besteed aan
de voorbereiding van een zwembad.
Wel in een later stadium. Dan wordt
het zeker over de verkiezingen heen
getild.
‘Eigen motie’
Het slotakkoord van de avond was
echter voor GemeenteBelangen. Na
een schorsing kwam fractievoorzitter Herman Bezuijen met een ‘eigen
motie’ op de proppen, mede namens DUS! Het amendement van
VVD en CDA aangaande De Scheg
had hem de hele avond al dwars
gezeten. Gezamenlijk verzochten zij
het college een nader voorstel aan
de raad voor te leggen aangaande
realisatie van een derde sporthal op
sportpark De Randhoorn.
Op de keper beschouwd een merkwaardige situatie bij de stemmingen, want zowel het amendement
dat betrekking had op De Scheg
als de motie van GB en DUS werden beide met een meerderheid
van stemmen aangenomen (motie: GB, DUS!, OU, PvdA en GU). Nu
stemden VVD en CDA tegen. Daar
komt bij dat in beide stukken feitelijk hetzelfde staat… Gaat het college nu uit van het amendement of
van de motie bij de uitvoering van
het voorstel, zo kan men zich afvragen. Beetje overdone misschien,
maar het college kan in elk geval
aan de bak.

Els Gasseling lijsttrekker PvdA Uithoorn-De Kwakel

Uithoorn - Tijdens de algemene
najaarsvergadering kozen de Uit-

hoornse PvdA-leden de huidige
fractievoorzitter van de PvdA in de

gemeenteraad, Els Gasseling, tot
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. In dezelfde vergadering stelden de leden
ook het verkiezingsprogramma vast.
De door het bestuur ingestelde kandidaatstellingscommissie
voerde
gesprekken met de leden die zich
als kandidaat hadden aangemeld.
De commissie besloot na ampel beraad voor negen aspirant-kandidaten een aanbeveling te doen. Voor
de eerste plaats en lijsttrekker selecteerden zij Els Gasseling. Els was
bij de verkiezing in 2014 ook lijsttrekker. In de afgelopen raadsperiode heeft zij haar kwaliteiten voldoende bewezen. Op de tweede
plaats kwam Jeroen Brink, nu fractie-assistent. Bij de verkiezing in
2014 viel hij net buiten de boot voor
het raadlidmaatschap. Jeroen dankt
zijn tweede plaats aan zijn goede

functioneren in de afgelopen periode. Marga Moeijes is de nieuwkomer op plaats drie. Een plaats die
zij bereikte dankzij haar bewezen
kwaliteiten in andere functies in het
maatschappelijk speelveld, zoals bij
Buurtbeheer de Legmeer. Voor de
vierde plaats gaf de commissie de
voorkeur aan Hans Portengen. Hans
was tussen 2010 en 2014 enige tijd
gemeenteraadslid.
Oud-wethouder Jan van Velsen bezet de zesde
plaats. Gerrit Roseboom, Chris Verhorst, Maarten Levenbach en Rob
de Boer maken (als lijstduwer) de
lijst compleet. De leden namen de
aanbevelingen van de commissie
van harte over. De lijst biedt nu een
breed beeld van ervaren politici en
nieuwkomers met ervaring op andere relevante terreinen. In de komende maanden zullen de kandidaten zich uitgebreider voorstellen.

Regio - Want waarom is het zo
moeilijk om afvallen vol te houden? Afvallen is niet alleen maar
een kwestie van het juiste dieet
en dan ben je er. Het is vooral een
mentale kwestie. Dat verklaart ook
waarom veel mensen het zo moeilijk vinden om vol te houden of om
op gewicht te blijven. Maar hoe zit
dat nou precies? Waarom is de kans
op terugval in je oude gewoontes zo groot? En kun je dat voorkomen? Slimness weet nu, na het volgen van de cursus 'terugval en verleiding' alles over het vervallen in
oude gewoontes, stress-eten en
signalen negeren. Een van de belangrijkste oorzaken waarom we te
dik worden, is dat we onbewust leven. We denken wel dat we altijd alles met ons verstand doen, maar dat
is lang niet altijd zo. Ongeveer 90%
van alles wat we doen gaat automatisch, het is een gewoonte. En zo is
het ook met eten. Er kleven ook nadelen aan gewoontes, ze zijn namelijk moeilijk af te leren. Je kunt een
oude gewoonte wel afleren maar hij
blijft opgeslagen in je geheugen.
Op moeilijke momenten kan hij dan
weer de kop opsteken, omdat het
nou eenmaal ‘zo makkelijk’ is. Dat
verklaart waarom mensen die ontzettend goed gaan met afslanken in
tijden van stress toch weer terugvallen in een eetbui.

ze langzaam te dik worden. Ze vinden het te lastig, het kost ze te veel
energie of het is te confronterend.
Maar negeren blijft natuurlijk niet
de beste manier om ermee om te
gaan. Het is daarom tijd dat je bij jezelf nagaat wat er misgaat waardoor
je (weer) te dik wordt. Welke moeilijke situaties kom je tegen, waarom heb je zoveel stress? En kun je
dat veranderen? Als je de onderliggende oorzaken kunt veranderen
wordt het een stuk makkelijker om
niet meer toe te geven aan die eetbui. Wil je dus blijvend afvallen en
de rest van je leven op gewicht blijven? Dan moet je heel kritisch naar
jezelf kijken en daar kan Slimness
jou bij helpen! Neem daarom de
stap en neem contact op met Slimness of kom aanstaande zaterdag
tussen 09.00 en 14.00 uur naar de
open dag. Tel: 0297-765027 - slimness.nl

Accepteren
Dit betekent niet dat je gewoonweg moet accepteren dat je eetbuien hebt. Je lichaam zet dan wel
onbewust acties in gang, maar je
kunt je gedrag vervolgens wel stoppen en zo de schade beperken.
Veel mensen negeren tekenen dat

DUS stelt zich voor
Uithoorn - Sinds 2010 hebben
GroenLinks en D66 in Uithoorn en
De Kwakel hun krachten gebundeld
voor een groen, duurzaam en sociaal beleid. Daaruit ontstond DUS!;
een progressieve lokale partij die er
ook is voor niet-partijgebonden inwoners. De definitieve volgorde van
de lijst met DUS!-kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezing van
21 maart 2018 is bekend. De eerste
8 kandidaten vertellen graag kort
waar ze voor staan.
1. Ria Zijlstra: Zorg voor elkaar
en de omgeving, daar wil ik mij
graag weer vier jaar voor inzetten!
2. Ans Gierman: Behoud van het karakter van De Kwakel en Uithoorn
en werk en een betaalbare woning voor iedereen.
3. José de Robles: Omdat kinderen en jongeren onder de 18 jaar
geen stemrecht hebben, maar
zeer zeker wel rechten hebben
als medebewoners van onze gemeente, zet ik mij in voor betere
jeugdparticipatie.
4. Willem Körnmann: Steun voor de

kinderboerderij, aandacht voor
het milieu en de natuur en een
beheersbaar Schiphol.
5. Wendy de Waal: Gelijke kansen
voor alle kinderen en jongeren.
Een schonere en groenere omgeving en economie.
6. Robert Timmers: Alle inwoners
en ondernemers zijn belangrijk.
Meer betrokkenheid van allen,
door en met de Gemeenteraad,
helpt bij de kwaliteit van besluit
en uitvoering.
7. Judith Beuse: Liefdevol en respectvol omgaan met elkaar en
met de natuur. Aandacht voor het
creëren van banen met gelijke
kansen voor iedereen.
8. Fieke Otto- Ossenkoppele: Op
creatieve, onderzoekende en oplossingsgerichte wijze alles in en
op Uithoornse/Kwakelse grond
duurzaam met elkaar laten samenleven!
Binnenkort verschijnt hun verkiezingsprogramma. U kunt deze dan
vinden op https://www.dus-uithoorn.nl/.

Opbrengst voor Serious
Request
Uithoorn - Sophie de Vries en
Noor van Duuren hadden vanuit het
Alkwin College de opdracht gekregen om geld op te halen voor Serious
Request 2018. Naast het inzamelen van lege flessen hadden ze ook
nog een ludieke actie bedacht; "Op

de foto voor Serious Request". Met
een levensgrote fotolijst gingen de
dames op pad om zoveel mogelijk
mensen op de foto te zetten. Er is enthousiast gereageerd op dit initiatief
en de dames hebben een leuk bedrag opgehaald voor het goede doel!

•
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Winnaars open Keezkampioenschap Uithoorn 2017, maar voorop staat een heerlijk ouderwets avondje gezelligheid

Zesde Open Keezkampioenschap
Uithoorn - Team Samen Sterker organiseert samen met de Club van
100 van Legmeervogels op vrijdagavond 2 februari 2018 voor de zesde
keer het jaarlijkse open Keezkampioenschap van Uithoorn voor koppels. Net als voorgaande jaren stelt
voetbalvereniging Legmeervogels
haar clubhuis aan de Randhoornweg hiervoor weer gratis beschikbaar. En ook nu gaat de hele opbrengst naar het goede doel.
Dit jaar koos Team Samen Sterker
voor een project dicht bij huis: de
opbrengst zal worden aangewend
voor het realiseren van nieuwe kin-

derspeeltoestellen op Sportpark ‘De
Randhoorn’. Tweevoudig titelverdediger ‘Team Beauty en the Beast’
met Rick en Quinty Veerhuis zal ongetwijfeld erop gebrand zijn om het
kampioenschap voor de derde keer
in de wacht te slepen, maar de concurrentie is groot.
Open vraag
Welk team zich op 2 februari 2018
Kampioen van Uithoorn mag noemen, is dan ook een volledig open
vraag. Natuurlijk gaan de deelnemers voor de winst, maar bovenal staat dit evenement in het teken
van een avondje ouderwetse gezel-

ligheid voor jong en oud. Het toernooi in de kantine van Legmeervogels begint om 19.30 uur. Net als
voorgaande jaren er wordt gespeeld
in teams van twee personen. Ben je
echter alleen, dan is dat geen probleem. Je kunt je gewoon opgeven
en de organisatie zal vervolgens een
speler aan je koppelen. De inschrijving voor het toernooi is inmiddels
geopend en sluit uiterlijk op zondag
28 januari om 0.00 uur of eerder als
het maximale aantal deelnemers is
bereikt. Dat laatste is zeer aannemelijk, omdat het populaire toernooi in de voorgaande jaren al binnen enkele weken helemaal vol zat.
Gezien het aantal aanmeldingen dat
nu meteen al binnenkomt, ziet het
er naar uit dat dat de inschrijving,
net als vorig jaar, ruim voor 28 januari zal sluiten. Het is dus zaak om
je snel op te geven als je tenminste
verzekerd wilt zijn van deelname.
Inschrijving vindt plaats op volgorde
van binnenkomst en vol is vol!

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij alle leden van Team Samen Sterker en in de kantine van Legmeervogels. Het formulier is bovendien te
downloaden op de facebookpagina
van Team Samen Sterker (www.facebook.com/TeamSamenSterker).
Een derde mogelijkheid is het sturen van een e-mail sturen naar
mark_lakerveld@hotmail.com. Je
ontvangt dan het inschrijfformulier
per mail. Vul in alle gevallen het formulier volledig in, doe het inschrijfgeld erbij en lever het formulier en
inschrijfgeld daarna in bij één van
de adressen die op het inschrijfformulier staan aangegeven. Aansluitend ontvang je per e-mail het
wedstrijdreglement. Het inschrijfgeld bedraagt, net als vorig jaar,
20,- euro per team (of 10,- euro per
persoon). De opbrengst van deze
avond gaat naar de aanschaf van
nieuwe speeltoestellen op Sportpark de Randhoorn. De oude toestellen zijn niet meer veilig voor kinderen en zijn inmiddels afgekeurd.
Geen wonder, want deze speelattributen zijn bij de aanleg van sportpark ‘De Randhoorn’ met goedkeuring weggehaald bij het toen al gesloten burgemeester Koot zwembad. De toestellen zijn dus jaren oud
en moeten nu worden afgebroken.
Er is echter geen geld om een nieuwe speelvoorziening voor kinderen
aan te schaffen. Dat kost namelijk
heel veel geld. Uiteraard staat zo’n
speelvoorziening wel hoog op het
wensenlijstje van de verenigingen
op het sportpark, maar zij kunnen
het eenvoudigweg zelf niet ophoesten. Team Samen Sterker en de Club
van 100 zijn samen van mening dat
er zo’n nieuwe speelvoorziening
voor de kinderen moet komen. Wekelijks bezoeken veel kinderen met
hun ouders het sportpark en zij
hebben altijd dankbaar gebruik gemaakt van de huidige speeltoestellen. Sjaak van Beek, voorzitter van
Legmeervogels en Wim Verlaan,
voorzitter van AKU toonden zich op
voorhand blij verrast met het initiatief van Team Samen Sterker en de
Club van 100. Schrijf vrijdagavond 2
februari 2018 alvast in je agenda en
schrijf snel in, want vol is vol!

REACTIE VAN EEN LEZER

10 Nieuwe Meerbode

Ontsluiting van Maricken

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.

Overlast, herrie en vervuiling
Al bijna 30 jaar wonen wij in De
Kwakel. Wanneer je vlakbij een
luchthaven woont weet je dat dat
overlast kan geven. De afgelopen
jaren echter is de overlast (herrie
en vervuiling) veroorzaakt door
“Schiphol” zodanig toegenomen,
dat er o.a. sprake is van ernstige
aantasting van het woongenot.
Wat ons erg verbaasd is dat er zo
weinig aandacht is voor dit probleem. Of is iedereen al zo murw
door deze overlast en is er de
gedachte, dat er toch niets tegen
te doen is? Natuurlijk is er het
argument, dat Schiphol een belangrijke economische motor is,
maar betekent dat ook dat de inwoners van deze gemeente bijna
elke dag vroeg gewekt moeten
worden door de vele constant
achter elkaar opstijgende vliegtuigen, die behalve veel herrie er
ook voor zorgen dat de lucht, die
al tot de meest vervuilde van Europa behoort nog meer vervuild
raakt? Ook nu weer gaat het ene
na het andere vliegtuig de lucht
in en wordt er zoveel herrie veroorzaakt, dat je elkaar amper
kunt verstaan, de tv uit kan enz.

‘s Zomers buiten zitten en genieten van je tuin en het mooie weer
is nagenoeg onmogelijk door de
enorme herrie. Dan is er ook nog
BAS (Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol). Je vraagt je af wat er
met de klachten gebeurt, als je
alom leest dat het aantal maximale vliegbewegingen nu al is
bereikt en Schiphol streeft naar
verder uitbreiding van die vliegbewegingen. Je moet er toch niet
aandenken, dat we nog meer
herrie en vervuiling over ons
heen krijgen. Het is duidelijk dat
we zijn opgezadeld met een probleem, dat niet eenvoudig is op te
lossen: aan de ene kant het economische belang van Schiphol,
anderzijds de burgers van onze
gemeente die te maken hebben
met een luchthaven, die vooral
aan de eigen belangen denkt.
Over niet al te lange tijd zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Wij
zijn benieuwd wat het standpunt
van de verschillende politieke
partijen is t.a.v. de enorme overlast van Schiphol.
J. Boshuizen uit De Kwakel

IVN winterwandeling

Kerstoutlet en méér bij
Rinus Verheggen
Nes aan de Amstel - Over ruim
anderhalve week is het kerst. Veel
mensen zullen deze dagen nog
op pad gaan om kerstinkopen te
doen en misschien ook nog zoeken
naar een geschikte kerstboom, een
mooie kerstkrans, een kerststukje
of allerlei attributen om zelf kerststukjes te maken teneinde het huis
in een kerstsfeer te brengen. In dat
geval bent u aan het goede adres
bij Rinus Verheggen aan de Amsteldijk-Zuid 142, pal achter de RK Sint
Urbanuskerk in Nes a/d Amstel (gemeente Amstelveen). Een naam die
bij veel mensen een bekende klank
heeft, want Rinus exploiteerde tot
precies een jaar geleden Zijdelfleur
naast de hoofdingang in winkelcentrum Zijdelwaard. Toen droeg hij het
over aan Ischelle, een van zijn trouwe medewerksters. Rinus zou met
zijn vrouw Coby meer leuke dingen
gaan doen dan alleen maar werken, zo verwoordde hij destijds. Zoals motorrijden en hun eigen kleinschalige tuincentrum (Verheggen Fleur) in Nes a/d Amstel gaan
voortzetten waar beiden enorm plezier van beleven. Dat doen ze daar
al langer dan dertig jaar. Maar dat is
toch gewoon doorwerken? Ja, maar
het bloed kruipt toch waar het niet
gaan kan.
Alles voor kerst
“Ik ben 45 jaar actief in bloemen en
planten heb altijd met veel plezier in
de winkel op het Zijdelwaardplein
gewerkt. Dat was louter verkoop.
Maar alle bijzondere boeketten en
bloemstukken werden hier altijd gemaakt, zowel voor particulieren als
de zakelijke markt. Vandaag de dag
is dat nog steeds zo, want we komen er gewoon niet los van,” vertelt
Rinus. “In beide segmenten hadden
en hebben we nog steeds veel klanten, waarvan bijvoorbeeld bedrijven op Schiphol een belangrijk deel
uitmaken. Veel klanten komen hier
in ons tuincentrum voor specifieke
kerstproducten als een kerstboom,
kerststukken, kransen, ambachtelijk
vervaardigde paraffine kaarsen met
een zeer lange brandduur, beeldjes
en alles wat je maar bij kerst kunt
bedenken om het in en buiten het
huis of bedrijf gezellig te maken.
Daaronder ook alle onderdelen die

Regio - Op Zaterdag 16 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling door de polder over de Veenkade. Start om 9:30 uur. Verzamelplaats is de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis.
De wandeling voert over ruige kades, door de polder Groot en Klein
Oud AA, richting de Dooiersluis.
Onderweg zal de IVN gids uitleg geven en kunt u vragen stellen over

het ontstaan van de polder en de
ontwikkeling daarvan.
De wandeling is ongeveer 9 km
lang. Vanuit Wilnis vertrekken we
met zo min mogelijk auto’s naar het
startpunt van de winterwandeling.
Einde van de wandeling is ongeveer 12.30. Tips voor onderweg: Trek
goede wandelschoenen of laarzen
aan en neem ook iets warms te drinken mee voor de korte “koffiestop”.
Aanmelden is niet nodig.

per stuk te koop zijn om zelf mooie
kerststukken te maken. Daarvan
hebben we veel op voorraad tegen
heel betaalbare prijzen. We hebben
in de voormalige kas waar mijn vader bloemen en planten kweekte
een kerstoutlet ingericht waar iedereen wel wat van zijn kerstgading
kan vinden, maar ook planten als de
Helleborus, Skimmia en dergelijke,”
zo laat Rinus weten.
Maatwerk
Samen met Coby maakt hij kerststukken en kerstkransen – de laatste vanaf 30 cm tot 100 cm doorsnede en al dan niet met verlichting - volgens klantspecificatie. Dat
beloopt zo’n 80 procent van het totaal. Rinus: “De klant zegt maar hoe
het eruit moet zien en wij maken het
op maat.” Voor veel grote klanten in
het bedrijfssegment werkt hij nog
altijd samen met Bart van der Elsken, ook al een die bij zijn leven alles van bloemen en planten weet en
hoe je die het beste kunt presenteren of verwerken. Buiten is er een
enorme voorraad kerstbomen, van
groot tot klein, met en zonder kluit.
De laatstgenoemde worden aan de
onderkant van de stam desgewenst
voorzien van een houten kruis zodat de boom stabiel staat. Behalve alles voor de kerst heeft Verheggen-Fleur zich eveneens gespecialiseerd in het maken van allerlei boeketten op maat met bloemen naar
keuze. Maar ook in bruidsboeketten en corsages, bloemstukken voor
begrafenissen, kerk- en hotelversieringen, bloemstukken voor jubilea
enzovoort heeft hij zijn sporen verdiend. Alles maatwerk en 100 procent kwaliteit. “In het voorjaar oriënteren we ons op die tijd van het jaar
en hebben we natuurlijk een ander
assortiment in de aanbieding. Ook
daar komen heel veel klanten op af,
niet alleen vanuit Uithoorn en omstreken, maar ook uit Amstelveen.
Maar nu zijn we nog volop met de
kerst bezig.” U bent van harte welkom bij Rinus en Coby van Verheggen-Fleur. Openingstijden: normaal
vanaf woensdag t/m zaterdag van
8.30 tot 17.00 uur. Maar tot aan de
kerst maandag tot en met zaterdag
van 8.30 tot 18.00 uur en zondag
van 10.30 tot 16.00 uur.

Leerlingen Alkwin krijgen
dansles voor gala

Concert van Jeugdorkest
Tavenu
De Kwakel - Op dinsdag 19 december geeft het jeugdorkest
van Tavenu een concertje in het
Dorpshuis, Kerklaan 16, in De
Kwakel. Het jeugdorkest onder
leiding van Rozemarijn van Egeren zal laten horen wat ze de afgelopen tijd ingestudeerd hebben.

Er zal ook een kerstliedje worden
gespeeld, waarbij het Orkest van
De Kwakel mee zal doen met het
Jeugdorkest. Het concertje begint
om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk
20:00 uur. U bent van harte welkom om dit concertje bij te wonen.
De toegang is gratis.

Uithoorn - Aanstaande vrijdag
vindt het Kerstgala voor de examenleerlingen van het Alkwin Kollege plaats in Partycentrum Colijn. Dat is natuurlijk een fantastische locatie voor dit speciale evenement. Een aantal leraren van het
Alkwin vond het jammer dat er in
de laatste jaren eigenlijk geen leerlingen meer zijn die het gala op traditionele wijze konden openen; met
een openingsdans. Docente Lianda
v.d. Schilden, zelf al jarenlang leerling bij Danscentrum Colijn, kaartte
dit aan bij Axel en Heleen en zij waren direct bereid de leerlingen een
beetje op de huppel te brengen met
het dansen. In de afgelopen drie weken hebben zo’n 60 leerlingen danslessen gevolgd in de gymzaal van
het Alkwin. Wat een feest! Eerst nog
wat beschroomd maar al snel met
heel veel plezier en overtuiging op
de vloer! Op hun sokken weliswaar,

de sportvloer mocht niet beschadigen natuurlijk. De leerlingen hebben
in de afgelopen weken drie dansen geleerd: de quickstep, chacha
en salsa. Deze leerlingen zullen vrijdag het gala op gepaste wijze kunnen openen. Om 20.00 uur zullen de
leerlingen aan komen rijden in hun
fancy bolides en zullen zij worden
onthaald door de leraren en via de
rode loper naar binnen lopen. Natuurlijk is er gelegenheid voor foto’s.
Het wordt hun ‘Hollywood momentje’. De ouders en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Er wordt veel drukte verwacht
dus we hopen dat een ieder zich aan
de aanwijzingen van de verkeersleiders wil houden. De leerlingen komen aanrijden over de Industrieweg
vanaf de rotonde Industrieweg/Anthony Fokkerweg en zullen doorrijden onder de hoogtebegrenzer door
richting de Potgieterlaan.

Kerststallen uit de hele
wereld te zien in De Schutse
Uithoorn - Zeg kerstfeest en je ziet
een kerststal voor je. Mét os en ezel.
Het hoort echt bij de kersttijd. Jan van
Hulst heeft een grote verzameling
kerstgroepen en kerststallen vanuit
de hele wereld. Een deel daarvan is
van 14 - 28 december te bewonderen in De Schutse, de kerk bij winkelcentrum Zijdelwaard. Van Hulst is
ooit begonnen met een stalletje uit de
HEMA. Nu heeft hij er meer dan 1000
en leent hij ze in de decembermaand
uit aan kerken en musea. Iedereen is
welkom om de stallen te komen bekijken. Er is heel wat te zien! En er is
koffie en thee en er klinkt muziek. In
de kerk kun je een kaarsje aansteken voor iemand die je dierbaar is, of
voor jezelf. Kortom, een echt kerstmomentje, voor groot en klein, oud én
voor jong. Kinderen zijn zeer welkom!

Openingstijden:
Donderdag 14 december 10.00 –
16.00 uur. Vrijdag 15 december
13.00 – 16.00 uur. Zaterdag 16 december 10.00 - 16.00 – 13.00 uur,
om 11.00 uur vertelt dominee Joep
Dubbink over Os en Ezel. Woensdag 20 december 13.00 – 16.00 uur,
om 15.00 uur is er voor de kinderen een verhaal, chocolademelk en
een kleurplaat. Donderdag 21 december 10.00 – 16.00 uur. Vrijdag 22
december 13.00 – 16.00 uur. Zaterdag 23 december 10.00 – 13.00 uur.
Zondag 24 december 13.00 – 16.00
uur. Dinsdag 26 december, Tweede
Kerstdag 14.00 – 16.00 uur. Woensdag 27 december 13.00 - 16.00 uur.
Donderdag 28 december 10.00 –
12.00 uur, om 11.00 vertelt Jan van
Hulst zelf over zijn kerststallen.
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Kerstsfeer bij BVK
De Kwakel - Bij aankomst in Dorpshuis De Quakel troffen de 94 leden
van de BVK die deze week acte de
présence gaven een in Kerstsfeer
aangeklede zaal. Met de kerstgedachte in het achterhoofd waren de
spelers deze avond over heet algemeen 'lief voor elkaar' en was ingrijpen van de arbiter nauwelijks nodig.
Dat betekent echter niet dat er niet
fel om de punten gestreden werd,
want de finaleavond nadert en daarmee neemt de stress toe, want promotie en degradatie staan voor de
deur.

KDO MO15-1 winterkampioen
De Kwakel - - Op zaterdag 9 december stond de wedstrijd van het
jaar op het programma voor de meiden van KDO MO15-1. Sportpark
KDO was het strijdtoneel van een
heuse wedstrijd om het kampioenschap. Gelijkspel of winst was genoeg om winterkampioen te worden, maar bij verlies van Buitenveldert zou SCW het kampioenschap
behalen. Zoals bekend, is een beetje stress gezond. Spanning maakt je
lichaam klaar om in actie te komen.
Die spanning was er zeker! En niet
alleen bij de meiden, maar ook bij
de ouders, opa’s en oma’ s, vrienden
en vriendinnen. Er werd gespeeld in
een echte kampioenschap ambiance: de hele zijlijn stond vol met supporters.Vanwege het winterse weer
was het nog onduidelijk of de wedstrijd door zou gaan. Gelukkig werd
er op kunstgras gespeeld en werd
de wedstrijd niet afgelast.
Regen en wind
KDO zat goed in de wedstrijd.

Aanvallen, verdedigen, ze gingen er voor de volle 100% voor.
De regen en de wind weerhield hen
er niet van om te scoren, na 25 minuten werd het eerste doelpunt gescoord en ging KDO met een lekkere 1-0 voorsprong de rust in.
Helaas gooide het winterse weer
roet in het eten. De hagelbui zorgde voor een wit kunstgrasveld. Geen
zichtbare lijnen meer. In overleg
met de scheidsrechter zijn de ouders met bezems aan de gang gegaan en hebben zij de lijnen van het
veld schoongeveegd. De 2e helft
kon beginnen. Het ging gelijk op en
was zeer spannend. Na 15 minuten
in de 2e helft gespeeld te hebben
kreeg KDO toch een tegendoelpunt
om de oren. 1-1. Maar de meiden
lieten zien dat ze terechte kampioenen zijn. Vechten deden ze. Ze stonden daar als 1 hecht team! Na het
laatste fluitsignaal barstte het feest
los inclusief spuitende champagne,
confetti, taart, bekers en ‘ we are the
champions’ uit de speakers.

A lijn
In de A lijn waren Geke en Jaap
Ludwig dit keer de sterksten met
61,11%. Rina van Vliet en Gerda
Bosboom jojoën vrolijk verder door
deze keer 2e te worden met 57,29%
en Nelly Vork en Andre Verhoef, die
wel een zeer stabiele serie neerzetten werden met 56,6% 3e en dat was
hun 'slechtste' score in deze cyclus.
In de totaalstand staan zij dan ook
wederom onaantastbaar aan kop.
Atie en Wan sloten hier de rij en een
stapje terug naar de B lijn kunnen zij
niet meer ontlopen. Voor de 2 resterende degradatieplaatsen komen
nog zo'n 5 paren in aanmerking.
B lijn
In de B lijn waren Loes Schijf en Anneke Karlas met de topscore van de

avond van 64,44% superieur. Corrie
en Ruud van der Peet volgden als
2e met 59,38% en Elisabeth en Nan
v.d. Berg als 3e met 57,99%. In de totaalstand in deze lijn gaan Corrie
en Ruud met iets meer dan 1% gemiddeld dan de nummer 2 aan kop,
maar het verschil tussen die nummer 2 en de huidige nummer 7 is
slechts 1,9% . Nog niets beslist dus,
spanning tot de laatste kaart op de
slotavond van deze cyclus volgende
week. Helen en Herman konden het
deze week niet bolwerken en eindigden als 16e en laatste. 4 paren
lijken hier nog een spannende slotavond tegemoet te gaan om het vege lijf te redden, de rest lijkt veilig.
C lijn
In de C lijn opnieuw succes voor
Riet Koot met invalster Elly Zandvliet. Vorige week 2e, nu 1e met
60,59%. Ria Verkerk en Gerard de
Kuijer wisten ondanks de blessure van Ria een keurige 58,23% bijeen te kaarten en daarmee werden
zij 2e. Piet-Hein Backers en Huub
Kamp completeerden de top 3 met
57,12%. Voor promotie naar de B lijn
is het dringen geblazen. De huidige
nummer 1 lijkt reglementair niet te
kunnen promoveren(??) en het verschil tussen de nummer 2 en nummer 7 is hier nog kleiner dan in de B
lijn (1,79%) .Nog 1 week en alles zal
duidelijk zijn.

ging van groot belang. De vervanging wordt volgens staande afspraken verzorgd door Gemeente Uithoorn, die het werk heeft uitbesteed
aan Aannemingsbedrijf Van Amerongen Infra. De werkzaamheden zullen
twee weken in beslag nemen. Het
roeien en kanoën kan in deze periode, met wat kleine ongemakken, gewoon doorgaan. www.mdr.nu.

Bingo in Buurthuis ‘Ons Streven’
Amstelhoek - Zaterdag 16 december
is in Amstelhoek weer een bingoavond.
Ze spelen 10 rondes en er zijn mooie
(kerst)prijzen te winnen. De toegang
en het eerste kopje koffie/thee zijn

gratis. Er wordt begonnen om 20.00
uur en de zaal gaat om 19.00 uur open.
Tot dan in Buurthuis 'Ons Streven', Engellaan 3a Amstelhoek. De volgende
bingoavond is 27 januari 2018.

Tweemaal winst en één
verlies Boule Union Thamen
Uithoorn - Speelronde zes betekende voor het eerst en het derde
team een thuiswedstrijd in de boulehal van OSB in Bodegraven. Het
tweede team speelde uit tegen De
Spaanse Ruiter 3 in Nieuw-Vennep.
Het team met invaller Ton Boersma
kwam niet sterk naar voren. Hoewel Ton Boersma met Angèle Smit
tweemaal won, maar dat waren oop
de enige twee winstpartijen. De 2-6
verlies betekende dat het tweede
team zakte naar de vijfde plaats in
de tussenstand.
Het eerste en het derde team speelden respectievelijk tegen Les Boules Fleuries 3 en PU Kennemerland 4. PUK 4 is koploper in poule acht van de zesde divisie en kon
verder uitlopen op de nummer twee
bij een overwinning. De spelers van
PUK zullen wel gedacht hebben dat
dat eenvoudig te bereiken was. Ze
moesten immers tegen de rode lantaarndrager van poule acht spelen.
De doublettenronde ging met 2-1
naar het team van BUT. In de triplettenronde werd het eerste wedstrijdpunt zeker gesteld door beide triplettenpartijen te winnen, 4-1
voor BUT. Eenmaal winst in de af-

sluitende doublettenronde zou voldoende zijn voor de eerste overwinning. De equipe liet er echter geen
twijfel over bestaan wie de overwinning toekwam. Door twee van de
drie doublettenpartijen te winnen
werd het een 6-2 overwinning en
twee wedstrijdpunten. Dit was nog
niet voldoende om de laatste plaats
in de tussenstand te verlaten, maar
bracht het team wel qua gewonnen
partijen gelijk met, maar op saldo
nog achter De Goede Worp.
Verschil
Voor het eerste team was de ontmoeting tegen LBF een rechtstreeks
gevecht om de zesde plaats in de
tussenstand. LBF nam deze plaats
in met één punt voorsprong. Het parool voor BUT 1 was dus winnen!
Te meer daar dan ook hekkensluiter De Spaanse Ruiter ons team niet
kon inhalen.
BUT begon moeizaam. Equipe 1
won hun partij met een duidelijk
verschil (13-3) terwijl equipe 2 tegen een kleine achterstand (7-8)
aankeek, maar een ongelukkige
laatste boule verplaatste het butje,

Uithoorn - Op zaterdag 9 december hebben veel leden van de Reddingsbrigade afgezwommen voor
een nieuw brevet. Na een jaar trainen kwamen ze weer een stapje
verder en hebben ze nieuwe vaardigheden geleerd rondom het reddend zwemmen.
Zo heeft Mariëlle Schoonderwoerd
haar brevet Live Saver 3 gehaald en
dat is het laatst te behalen diploma.
Een hele prestatie. Ze legde tegelijkertijd een theorie en EHBO examen af. (Voor degenen die na Live
Saver 3 nog verder willen; zij kunnen bij de kustwacht in de leer.)
Instructrice Alie Veldman deelde
met veel plezier de volgende brevetten uit:
Junior Redder 2: Ava Khalesi, Zoe
Forde, Sinclair de Falco, Suzan Kole, Maarten Kole, Rutger Zuiderwijk
(jongste afzwemmer)
Junior Redder 3: Artin Ebrahimmalek, Rens van der Steenhoven, Nizar
El Halimi.
Junior Redder 4: Maya Achmed, Es-

Michiel de Ruyter krijgt
nieuwe beschoeiing
Uithoorn - Sinds vorige week wordt
er hard gewerkt aan het vervangen
van de beschoeiing van de Uithoornse Roei- en Kanovereniging. De oude beschoeiing, van inmiddels zo’n
25 jaar geleden, was op een aantal
plaatsen “door zijn ankers getrokken” en verzakt. Omdat de roeivlotten er aan vastgemaakt zijn is een
stevige beschoeiing voor de vereni-

Leden Uithoornse reddingsbrigade behalen brevetten!
mée Cornelissen, Louise van Ginkel,
Jelle Molema, Noor van der Steenhoven, Yves de Wijn,
Zwemmend Redder 1: Samira Bosdam, Malky Jakob, Brian Taat, Roy
van der Veen.
Zwemmend Redder 2: Lilianne Baas,
Malou Maarseveen.
Zwemmend Redder 3: Yara Koppen,
Nadia de Vries, Daphne de Falco
Zwemmend Redder 4: Lorenzo Bindeman, Tim van der Kuilen, Herald
Veldman
De URB feliciteert al
haar afzwemmers!
Omdat de Uithoornse reddingsbrigade al 50 jaar bestaat kregen de
kinderen dit jaar een tas cadeau.
Bent u geïnteresseerd, voor uzelf of
voor uw kind, om te komen zwemmen bij de Uithoornse reddingsbrigade, kom donderdagavond 14 of
21 december om 18.25 u langs in
zwembad De Otter, Uithoorn.
Of neem contact op met de ledenadministratie:
urb.ledenadministratie@gmail.com.

UWTC crost onder
winterse omstandigheden
Uithoorn - Op zaterdag 9 december ging een groep UWTC leden van
start bij de veldrit in Bos Birkenhoven in Amersfoort, gelegen tussen
de sportvelden en de dierentuin. Er
lag veel water op het parcours, dus
natte en koude omstandigheden
voor de renners. De UWTCX leden
gingen in nieuwe kleding van start,
aangezien één van de sponsors een
andere bedrijfsnaam had gekregen.
Bart had een superstart, maar zakte gedurende de wedstrijd steeds
verder naar achteren. Net als vorige
week geen goede benen en nu even
rust voorgeschreven gekregen van
de coach. Tommy was in de eerste
ronde hard onderuit gegaan en reed
de wedstrijd nog wel uit, maar niet
op de positie die we van hem gewend zijn. En het zat niet mee, want
ook Dennis was onderuit gegaan
met een liesblessure als gevolg. Bas
de Bruin was zodoende de enige
UWTCX-er die een top-10 klassering reed. Uitslag: 7 Bas de Bruin, 22
Bart de Veer, 23 Tommy Oude Elferink, 26 Meno van Capel, 44 Dennis
Moolhuijsen. Bij de dames reed Elleke Claessen weer een goede wedstrijd, zij werd 6e. Rebecca Cornelisse eindigde als 16e en zij werd op de
voet gevolgd door onze trainingsleden Ingrid Margres (17e) en Jeanine
Laudy (18e). Bij de masters finishte de UWTC-ers ook achter elkaar,
35 Frank Jansen en 36 Sjon vd Berg.
Bij de nieuwelingen had Sven Buskermolen het lastig tegen zijn veel
grotere (en sterkere) leeftijdsgenoten. Maar hij bikkelde weer gewoon
door en reed de wedstrijd uit naar de
43e plaats. En als laatste ging Ian vd
Berg van start bij de junioren. De junioren reden in dezelfde koers als de
elite/belofte renners. Ian werd 21e.

was een snelle cross in Moergestel.
Menno pakte weer wat punten met
de 18e plaats en Elleke Claessen
had duidelijk de wedstrijd van gisteren nog in de benen, zij werd 11e.
De terugreis uit het Brabantse land
ging moeizaam door de gladde besneeuwde wegen.
Clubcross
Door de natte omstandigheden was
het parcours bij UWTC behoorlijke
ingekort.
uitslag 40-: 1 Tommy Oude Elferink,
2 Gerben vd Knaap, 3 Michael van
Meerland, 4 Lars Wiebes
uitslag 40+: 1 Gerard de Veer, 2
Maarten de Jong, 3 Louis Oude Elferink, 4 Cock Fangmann, 5 Rene Wiebes, 6 Peter Wiebes, 7 Gijs Kostman,
8 Harry van Pierre, 9 Robert Wiebes,
10 Peter Achterberg, 11 Jan Willem
Wahlen, 12 Joop Winter
jeugd: 1 Raoul van Zijl, 2 Joey Nap, 3
Teun Wahlen

Nationale veldrit Moergestel
In het Brabantse land stond, op zondag 10 december, maar een klein
UWTC veld aan de start, Menno
van Capel en Elleke Claessen. Het

Amsterdamse Cross
Competitie bij DTS
Bij DTS waren de omstandigheden
op zondag 10 december niet gemakkelijk, lange blubberstroken en
ijzige omstandigheden. Bij de laatste
categorie, nieuwelingen/dames en
40- begon het ook steeds harder te
sneeuwen. Danny Plasmeijer voelde zich hierin wel thuis en reed een
sterke wedstrijd en pakte weer podium. Ook Sven Buskermolen deed
het goed, maar meldde dat de terugreis naar huis spannender was
dan de wedstrijd! De familie van den
Berg had pech, Sjon's derailleur liep
vast en Ian kreeg een kabelbreuk en
kon niet meer schakelen. Balen voor
Ian, want hij reed goed.
jeugd B: 11 Lars Hopman, 13 Mike
Derogee, 15 Rens Grömmel
40+: 20 Frank Jansen, 30 Vincent
Derogee
nieuwelingen: 2 Danny Plasmeijer,
4 Sven Buskermolen ( foto’s Rinus
Cerfontain.)

waardoor de tegenstander vijf punten kreeg en daardoor de overwinning. Equipe 3 speelde niet slecht,
maar moest steeds toestaan dat de
tegenstander een of twee punten
scoorde. Na een 0-6 achterstand
kwamen ze op 4-10 en dat was het
sein om van speelpositie te wisselen. Het pakte meteen heel goed uit,
want een werpronde van zes punten betekende een stand van 10-10
en in de volgende werpronde werd
doorgestoten naar een 13-10 overwinning. In de triplettenronde werd
het een spannende strijd, maar in
beide partijen ging de overwinning

met 13-11 naar BUT. Ook voor deze
equipe was nu het parool om tenminste een partij in de laatste speelronde te winnen. De samenstelling
van twee van de drie equipes werd
gewisseld en deze equipes konden
beide geen grip op het spel krijgen. Beide verloren dan ook met
ruim verschil, maar gelukkig wist de
equipe Niels van Diemen/Mike van
Rekum hun partij met 13-8 te winnen.
Hiermee werd de overwinning veilig
gesteld en steeg BUT van de zevende naar de vijfde plaats in de tussenstand.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 7 december vond alweer de 14e kaartavond
van dit seizoen in de Schutse plaats.
Deze avond werd er door 44 liefhebbers op het scherpst van de snede
om de prijzen gespeeld. De eerste
prijs was deze avond voor Gerard
Cordes met een puntentotaal van
7395. De tweede plaats ging deze
keer met een verschil van slechts
5 punten naar Maus de Vries. Hij
wist namelijk 7390 punten te behalen terwijl Richard van de Bergh
met een score van 7331 de derde
prijs wist te bemachtigen. De minst
scorende deelneemster was deze
week Corrie Compier. Zij eindigde met een totaal van 5077 punten
als laatste en kwam hierdoor in aanmerking voor de poedelprijs, zijnde
een fles verrukkelijke wijn, welke
zij de eerstvolgende klaverjasavond

in ontvangst mag nemen. De marsenprijzen, bestaande uit door DUO
plant verzorgde boeketten bloemen, gingen deze avond naar Willie
v.d. Hilst, Louis Franken, Ria Verhoef
en Jole Rietbroek terwijl de cadeau
bonnen, eveneens te besteden bij
DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Gaby Abdesselem, Tinus Smit, Corrie van Bemmelen en wederom Tinus Smit. De
flessen wijn kwamen deze avond als
marsenprijzen in handen van Johan
Zeldenthuis, Jozef Lebesque, Fred
Witsel, Jan de Kuijer en Richard van
den Bergh. Al met al was het weer
een zeer geslaagde klaverjasavond.
De eerstvolgende kaartavond wordt
gehouden op donderdag 14 december in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

LMV onder de 19 met
winst de winterstop in
Uithoorn - Vrijdag was een dag
vol regen, hagel en natte sneeuw.
Twijfelachtig of het duel tegen Amstelveen/Heemraad wel door zou
gaan. Zaterdagochtend kwam het
verlossende woord, de wedstrijd
ging door ! Daar ook de open dagen van HBO en universiteit waren, was coach Brian genoodzaakt
een beroep te doen op enkele oproepkrachten. Nour, Jens en Benjamin waren gelukkig in staat aan te
treden, zodat er een volwaardig elftal aan de aftrap stond. A/H, met
bekende gezichten in het team als
coach Jordy en middenvelder Juninho, was gebrand op een overwinning. Hoewel op de ranglijst een
middenmoter, zette A/H meteen
druk en liet LMV niet in haar spel
komen. Dit bleek een goede tactiek.
LMV had moeite om de bal. In de
ploeg te houden en werd op eigen
helft gedrongen, zonder dat er grote kansen voor A/H kwamen. Na
het een half uur aangezien te hebben, besloot Brian in te grijpen. Tiesto werd gewisseld voor Benjamin,
die meteen meer diepte in het spel
bracht.
Raak
Tot de rust resulteerde dit nog niet
in doelpunten, maar 10 minuten in
de tweede helft was het raak. Benjamin werd aangespeeld, sneed bin-

nendoor bij zijn opponent en schoot
de bal binnenkant paal binnen. Dit
voelde als een bevrijding, LMV begon nu echt te voetballen en vanuit de sterke verdedigingslinie onder leiding van Mervin Beckenbauer werden de aanvallen opgezet. Vijf minuten later was het weer
prijs, toen de altijd aanspeelbare Lucas zijn aanvalsgenoot Max met een
steekpass bediende. Hoewel wederom de kleinste man op het veld, liet
hij zich niet aftroeven door zijn directe tegenstander en schoot beheerst in de hoek voor de 0-2. Als
beloning kreeg hij een ietwat vroege applauswissel! Daarna was het
weer tijd voor Benjamin, die vanaf
de middenlijn inzette voor een solo om uiteindelijk de 0-3 binnen te
schieten. Een klein moment van onachtzaamheid leidde tot de 1-3 in.
Getergd door deze tegentreffer gaf
Jaimy twee minuten daarna de pass
van de wedstrijd. Met een pass over
ca. 40 meter bediende hij Lucas die
een prima wedstrijd bekroonde met
de slottreffer. Een bijzonder compliment aan keeper Danny, die een
foutloze partij keepte ondanks het
moeten trotseren van meerdere regen- en hagelbuien ! Daarnaast uiteraard het hele team een compliment voor de eerste seizoenshelft die met een fraaie tweede plek
wordt afgesloten.

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 14 DECEMBER T/M ZONDAG 17 DECEMBER

Momentum Solare Syrah-Marselan
Franse wijn of Passo Pendium Rosso
Appassimento Italiaanse wijn
2 flessen à 75 cl.

op=op

ROBUUST

ROBUUST

DEEN gekruide entrecôte

250 gram

2 voor

8.

ep

rijs

per

liter 5.33

00
Ac

ti

Blauwe druiven
500 gram

4.

00

ep

rijs

per

ti

DEEN calzone kip kebab

Blond, Dubbel of Tripel
6-pack

2.

4.

00

50

Unox soep in blik

alle soorten
2 pakken
5.00 - 5.40

3.95

liter 1.35

2

gratis

rijs

per

1.

75

e

ep

2

ti

Magnum mini hazelnoot of mini pistache

2.50 - 2.70

gratis

Ac

2 pakken à 5 stuks
7.90

tomaat of erwten
blik 1300 ml.

e

liter 2.50

2.

25

Knorr wereldgerechten*

Grimbergen abdijbier 30 cl.

per stuk

per

DEEN rundercarpaccio met dressing

pak 100 gram

rijs

Ac

ep

2.

00

kilo 4.00

500 gram

Actieprijs per kilo 16.00

250 gram

Ac

ti

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

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl
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