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DEZE WEEK:
Kerstliedjes op het
plein
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Kerststallen uit
de hele wereld
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Sinterklaas bij
basisschool

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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18

DEZE WEEK IN ONZE KRANT!

FEESTDAG-TIP:
vismaaltijden
VISSCHOTEL!

DORPSTRAAT 11-13 | UITHOORN
0297 303 290
www.deviskeuken.nl

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

College brengt bezoek
aan r a i nis eld
Uithoorn - Burgemeester Pieter Heiliegers en de drie wethouders van de gemeente Uithoorn, Ria Zijlstra, Jan Hazen en Hans
Bouma, hebben onlangs een bezoek afgelegd bij de firma Duijnisveld. De paprikakweker, oorspronkelijk uit het Westland heeft
begin 2018, toen het tijd werd voor uitbreiding, gekozen voor een
nieuw pand aan de Hoofdweg 151 in De Kwakel.

De burgemeester en wethouders
waren geïnteresseerd naar de bedrijfsvoering van deze moderne
kwekerij. Een rondleiding door
het negen hectare grote com-

klaar maken voor transport wordt
op locatie geregeld. De inpakhal
is voorzien van moderne machines en ruimte voor opslag.

Vanuit economische zaken was
wethouder Jan Hazen benieuwd
plex met de modernste techniek naar de wijze van samenwerken
bracht de bezoekers onder de in- met andere ondernemers in de
druk. Duijnisveld kweekt rode pa- gemeente. Ook manieren om op
prika’s, voornamelijk voor de Brit- een duurzame manier energie op
se markt. Ook het verpakken en te wekken kwamen aan bod.

to aat e orden
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Uithoorn - ANWB AutoMaatje Uithoorn start in januari! AutoMaatje is een aanvullende vervoersservice, waarbij vrijwillige
chauffeurs hun minder-mobiele ‘buren’ met eigen auto, tegen
een kleine vergoeding, vervoeren. Even boodschappen doen of
een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is namelijk niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
Het bezoek aan de huisarts, een

kopje koffie met een familielid,
meedoen aan een van de vele
activiteiten in de gemeente Uithoorn of een ijsje eten op een terras; het zijn allemaal voorbeelden
waar ANWB AutoMaatje voor kan
worden ingezet. Lijkt het u leuk
om chauffeur voor AutoMaatje te
worden of kent u iemand die op
zoek is naar flexibel en zinvol vrijwilligerswerk? Er is een speciale
informatiebijeenkomst op 10 ja-

www.meerse.nl

nuari a.s. Voor aanmelding voor
de bijeenkomst, meer informatie of vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaatje@uithoornvoorelkaar.nu
of 0297-303 103.

n

VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2

GEEN KRANT?
0251-674433

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Ebro, Eems (380 kranten)
Uithoorn: Omg. Koolmees, Kuifmees (230 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Clubheld van het jaar in Uithoorn:

ir a

IN DE

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

ADVERTEREN?
INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL
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Uithoorn - De grote nieuwjaarsduik aan het Uithoornse Marktplein wordt uitgebreid met een
speciaal kindergedeelte. Dat
heeft organiserende vereniging
Michiel de Ruyter vandaag bekendgemaakt. Deelnemers onder de twaalf jaar mogen in een
‘bibberbad’ op de kade een plons
wagen.
“Op deze manier hoeven de jongste deelnemers niet helemaal

kopje onder de Amstel in”, legt
de organisatie uit. “Maar ze hoeven absoluut niet bang te zijn dat
ze een deel van de ervaring missen hoor. We laten ons ‘bibberbad’ vollopen met hetzelfde Amstelwater, dus ook kinderen kunnen zich opmaken voor een frisse
uitdaging. En springen is natuurlijk het leukst als je dat doet met
klasgenoten, vriendjes, vriendinnetjes en familie. Wie van jul-

lie duikt er als eerst het water
in?” Deze nieuwjaarsduik is een
sponsorduik om geld op te halen
voor onderzoek naar kinderkanker. Daarom kun je van tevoren
je best doen om zoveel mogelijk
geld bij vaders, moeders, opa- en
oma’s, ooms en tantes in te zamelen. Voor meer info, kijk op www.
mdr.nu en klik op de flyer. Hier
kun je ook een sponsorformulier
vinden om uit te printen.

an oorn

Uithoorn - Het Algemeen Dagblad organiseert elk jaar een verkiezing van de clubheld van het
jaar. Dit jaar is Mirjam van Doorn
door ouders en vrienden genomineerd als clubheld van het jaar.
Naast het dagelijkse werk voor
Stichting Ons Tweede Thuis werkproject Poldersport geeft ze elke zaterdagochtend leiding aan
een grote groep vrijwilligers die
kinderen met een beperking laten sporten. Bij KDO is er een afdeling G-voetbal die kinderen
met een beperking al vroeg kennis laat maken met de voetbalsport. Doelstelling is om lekker
met elkaar te spelen, sociale vaardigheden op te doen en eventueel door te groeien binnen het
G-voetbal. De afgelopen 8 jaar
heeft dit initiatief van KDO en de
doorstroming van spelertjes er al
voor gezorgd dat er per 1 januari 2019 2 seniorenteams, 2 juniorenteams en 1 team 4x4 in diver-

se competities spelen. Mirjam is
de drijvende kracht achter de Gvoetbal trainingsgroep KDO JG3
en heeft de verkiezing in de Gemeente Uithoorn met overmacht
gewonnen. Het KDO veldvoetbal bestuur wil hierbij Mirjam van
Doorn van Harte feliciteren met
haar uitverkiezing van clubheld
van het jaar in de gemeente Uithoorn.

Gebruik Wmo-vervoer
tijdens de feestdagen
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

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

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

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

Sociaal loket

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

PLAATSING
ONDERGRONDSE
CONTAINERS PMD
Vanaf 17 december worden bij
de hoogbouw (ﬂats, appartemen-

Ritbijdrage Wmo-vervoer
wijzigt per 1 januari 2019
De ritbijdrage voor het Wmo-vervoer is gebaseerd op het kilometertarief van het openbaar vervoer (OV). Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de OV-tarieven.
Dit heeft ook gevolgen voor de ritbijdrage voor het Wmo-vervoer.
De gewijzigde ritbijdragen voor
het Wmo-vervoer staan in onderstaande tabel.

Opstaptarief

Tarief per km tot 25 km

€ 0,63
Gratis
€ 0,96
Gratis
€ 0,63

€ 0,108
Gratis
€ 0,162
Gratis
€ 0,162

Reiziger
Medisch begeleider
Medereiziger
Kind < 4 jaar
Kind 4-12 jaar

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

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.

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

ten) in Uithoorn en De Kwakel ondergrondse containers geplaatst
voor de inzameling van PMD.
PMD bestaat uit Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. De ondergrondse containers vervangen de oranje palen en aparte zakkeninzameling
van PMD-afval bij flats en appartementen. We maken nu vast
een begin met het plaatsen van
een deel van de containers. Het
grootste deel van de ondergrondse containers plaatsen wij na de
kerstvakantie. Wij verwachten dat
we alle containers halverwege februari 2019 hebben geplaatst. U
kunt ze vanaf dat moment gelijk
gebruiken.

18 december in De Schutse
dat het 2050 is, is het toch belangrijk dat u nu al begint met maatregelen die uw woning duurzamer kunnen maken. Tijdens de
informatieavond krijgt u tips van
het Regionaal Energieloket om zo
beter voorbereid op weg te gaan
naar een aardgasvrij huis in de
toekomst. Denk daarbij aan tips
hoe u uw huis kunt isoleren, welke manieren er zijn om duurzaam
energie op te wekken en zo uiteindelijk energie en geld te besparen. De informatievond begint om
19.30 uur in de Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. U bent van
harte welkom en hoeft zich niet
voor deze avond aan te melden.

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot hebben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen.
Aangifte van geboorte en overlijden op
maandag 24 december 2018
Het gemeentehuis van Uithoorn is op maandag 24 december
gesloten. Wel kan men op deze dag tussen 10.00 en 11.00 uur
aangifte van geboorte of overlijden doen in het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. U kunt niet terecht voor andere zaken. Voor meer informatie, kijk op www.uithoorn/contact.
-

-

Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten: behalve
tussen 10.00-11.00 uur alleen open voor aangifte van geboorte of overlijden. U kunt niet terecht voor andere zaken.
Het scheidingsdepot is wel open deze dag
1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten,
scheidingsdepot open
Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn

Commissievergaderingen

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

Feestdagen en aangepaste
openingstijden

Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval en de
nieuwe afvalkalender 2019 op www.uithoorn.nl/afval.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Informatieavond ‘op weg naar aardgasvrij’:

Het zal u vast niet ontgaan zijn.
Nederland moet van het aardgas af en de overheid wil daarom
dat onze woningen in 2
‘aardgasvri ’ zi n. Bent u benieuwd wat
dat eigenlijk inhoudt, aardgasvrij?
Wilt u weten wanneer de gemeente met de plannen voor aardgasvrije wijken komt? Of bent u benieuwd wat u nu vast kunt doen
op weg naar aardgasvrij wonen?
Deze onderwerpen komen allemaal aan bod tijdens de bijeenkomst die de gemeente samen
met het Regionaal Energieloket
organiseert op dinsdag 18 december.
Hoewel het nog lang duurt voor-

Tarieven per 1-1-2019

Wmo-vervoer te rijden op de normale ti d. Dit is om
.
uur ‘s
morgens. Ritten kunt u reserveren via tel. 020-4605461.

Ruimte huren?

Werk in uitvoering
ONDERHOUD FIETSBRUG
GROTE WIELEN - GOUWZEE
Vanaf 17 december 2018 begint
de gemeente met het onderhoud
aan de fietsbrug tussen Grote
Wielen en Gouwzee in. Het werk
is dit jaar nog klaar. Het brugdek,
de leuningen en de liggers onder het brugdek worden vervangen. De ﬁetsbrug wordt afgesloten. U kunt via het pad langs Molenvaart van en naar Grote Wielen / Gouwzee.

Tijdens de feestdagen wordt er
veelvuldig gebruik gemaakt van
het Wmo-vervoer. Wij raden u
daarom aan tijdens deze dagen
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt zijn van vervoer door het
Wmo-vervoer Amstelland op eerste of tweede kerstdag, dan dient
u deze rit(ten) liefst een week tot
minimaal twee dagen van tevoren
(dus uiterlijk 22 december 2018)
te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op
oudejaarsavond rijdt het Wmovervoer tot 2 . uur ’s avonds.
Op Nieuwjaarsdag begint het

Informatiespreekuur over
collectieve zorgverzekering
De gemeente Uithoorn biedt voor
inwoners met een minimum inkomen een collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid.
Voor wie nog geen collectieve
verzekering heeft, meer informatie wil en/of overweegt om over te
stappen houdt de gemeente een
spreekuur op 20 december.
Inwoners met een inkomen tot
130 procent van de bijstandsnorm
kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering (de gemeentepolis). Het pakket van de
collectieve zorgverzekering is uitgebreid met extra vergoedingen
voor kosten zoals bijvoorbeeld
brillen, fysiotherapie of de tandarts. Zorg en Zekerheid geeft een
korting en de gemeente betaalt
een deel van de premie. Kinderen
tot 18 jaar kunnen gratis mee worden verzekerd. Er is een keus tussen AV- Standaard en AV-top. Bij
beide pakketten is het verplichte
eigen risico meeverzekerd. Het
meeverzekeren van het eigen risico zorgt ervoor dat er gedurende het aar geen e tra nota’s worden gestuurd. Wel moet rekening
gehouden worden met de eventuele eigen bijdrage.
Het spreekuur is op donderdag
20 december van 13.00 uur tot
16.00 uur en wordt gehouden in

het gemeentehuis aan de Laan
van Meerwijk 16. Inwoners die
voor het spreekuur komen, kunnen zich melden bij de balie. Getrainde vrijwilligers van Uithoorn
voor Elkaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de gemeentepolis. Het is ook mogelijk
om direct een aanvraag in te dienen. Het is noodzakelijk om een
identiteitsbewijs mee te nemen,
het BSN nummer van de gezinsleden, een bankrekeningnummer,
het polisblad van de huidige verzekering en een inkomensspecificatie van de afgelopen maand
(of rekeningafschrift). Het misschien goed om van te voren te
bekijken welke kosten er het eerste jaar aankomen om te bepalen welk pakket het meest van
toepassing is. Op de website
www.gezondverzekerd.nl is terug te vinden welke vergoedingen in de pakketten zijn opgenomen. Het Sociaal Loket van de
gemeente kan antwoord geven
op de vraag of u in aanmerking
komt voor deelname aan de collectieve verzekering. Het Sociaal
Loket is telefonisch bereikbaar via
0297-513111 op maandag tot en
met vrijdag van 9.00-10.30 uur.
Daarnaast is er een inloopbalie
op woensdagmiddag van 13.0017.00 uur.

Onderzoek naar bodem
kinderspeelplaatsen
Op veel plaatsen in Nederland zit
een kleine hoeveelheid lood in de
bodem. De Provincie Noord-Holland doet onderzoek naar lood in
de bodem bij kinderspeelplaatsen in de hele provincie. De Omgevingsdienst NZKG coördineert
dit onderzoek voor de gemeente Uithoorn, beoordeelt de onderzoeksresultaten en adviseert de
gemeenten over eventueel te treffen maatregelen.

Onderzoek
Alle kinderspeelplaatsen in de
gemeenten binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst
NZKG (exclusief Amsterdam en
Zaanstad) zijn door de provincie
in kaart gebracht. Bij een aantal
speelplaatsen wordt meer onderzoek gedaan naar loodverontreiniging omdat kinderen hier eventueel in contact kunnen komen met
de bodem. Inname van te veel

WWW.UITHOORN.NL

nder het motto ‘Jouw gemeente, ouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn ook in 2019 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efﬁciënt
invloed uitoefenen op de lokale
politiek.
Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief begint op
26 februari 2019 en bestaat uit vijf
bijeenkomsten met elk een eigen
thema. Naast theoretische kennis, worden ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de
gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en
bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te horen.
Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering en
krijgen ze de mogelijkheid een
(korte) stage te lopen bij een politieke partij of bij de gemeente.
Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover
nadenkt politiek actief te worden,
maar nog niet precies weet wat de
mogelijkheden zijn. Daarnaast is
de cursus ook zeer geschikt voor
inwoners die willen weten hoe zij
meer invloed kunnen uitoefenen
op de lokale besluitvorming.

den iets voor mij is èn ik wilde de
vaardigheden die deze cursus me
leerde gebruiken voor mijn huidige werk.” “Ik heb zeker meer inzicht gekregen in het functioneren
van de gemeentelijke politiek.” Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus Politiek Actief
in 2017.
Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
26 februari 2019
Introductie, kennismaking en
algemene staatsinrichting
6 maart 2019
Hoe werkt de gemeente(raad)?
19 maart 2019
emeenteli ke ﬁnanciën en
lobbyen bij de gemeente
2 april 2019
De Uithoornse politieke partijen
16 april 2019
Debatteren en spreken in het
openbaar
25 april 2019
Raadsvergadering bijwonen
Aanvang is steeds om 19.30 uur;
eindtijd rond 22.00 uur.

Doel bereikt
In 2017 is deze cursus ook georganiseerd en zeer positief ontvangen. De cursus zat snel vol en een
aantal deelnemers is aan de slag
gegaan bij een politieke partij. “Ik
wilde weten of politiek actief wor-

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 15 februari 2019 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn,
via grifﬁe uithoorn.nl. Er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

lood is schadelijk voor kinderen
onder de 6 jaar. In de maand december 2018 worden grondmonsters genomen. In Uithoorn worden er op drie plekken grondmonsters genomen. Dit gebeurt naar
verwachting op 13 en 14 december. Het bedrijf Sweco voert dit
uit in opdracht van de Provincie
Noord-Holland.
Tijdens het onderzoek neemt een
medewerker van Sweco monsters
van de bodem om in het laboratorium te onderzoeken. In januari worden de resultaten van deze
onderzoeken verwacht. Afhanke-

lijk van de aangetroffen hoeveelheid lood kan het zijn dat de gemeente maatregelen moet treffen
bij de speeltuin.
Meer informatie
Informatie over lood in de bodem
kunt u vinden op de sites van de
GGD Amsterdam, de provincie
Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Deze websites kunt u aanklikken
via dit bericht op www.uithoorn.nl.
Als u daarnaast toch nog vragen
heeft, kunt u altijd met ons contact
opnemen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

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

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

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

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

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

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

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

-

TER INZAGE

Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inzage van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling
wonen en werken, L. Schuijt. 0297-513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2018-076342 Nieuwbouw van 76 woningen in het gebied Legmeer, fase 4-5-6 (ontvangen 22-11-2018).
- 2018076271 het intern verbouwen van bedrijfsgebouw Tica, Randweg
155 (ontvangen 23-11-2018).
- 2018-076104 Grevelingen 20, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 26-11-2018).
- 2018-078998 Amsterdamseweg 15 a te Uithoorn, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 4-12-2018).
De Kwakel
- 2018-074434 Pastoor J. van Dijklaan 55, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 13-11-2018).
- 2018-077060, Iepenlaan 46, het vergroten van de berging en het realiseren van een veranda (ontvangen 26-11-2018).
- 2018-077796 Hoofdweg 161 te De Kwakel, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 2-12-2018).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2018-065712, Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting.

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

De Kwakel
- 2018-074434, Pastoor J. van Dijklaan 55, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-11-2018).
Uithoorn
- 2018-074447, Zijdelveld 29, het uitvoeren van constructieve wijzigingen
in de woning (verzonden 30-11-2018).
- 2018-052964, Herman Gorterhof 86, het plaatsen van nieuwe ramen en
rolluiken (verzonden 30-11-2018).

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen het intrekken van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken,
op dezelfde manier als tegen een verleende vergunning. Hoe u dat moet
doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2017-066146, Steenwycklaan 40, het oprichten van een woning (verzonden 22-11-2018);
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2018-075908, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van
een evenementenvergunning, Foodtruckfestival op 9 en 10 juni 2019
(ingekomen 21-11-2018).
- 2018-076184, Cort van der Lindenplein 7, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ingekomen 22-11-2018).
- 2018-076489, Eendracht 2, melding kerstdiner OBS De Kajuit op 20 december 2018 (ingekomen op 22-11-2018).
- 2018-076514, Eendracht 2, melding sponsorloop OBS De Kajuit op 1312-2018 (ingekomen op 22-11-2018).
- 2018-076026, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning viskraam op dinsdag (ingekomen op 21-11-2018).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
- 2018-022599, onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken van 29 zelfstandige woonruimten, gelegen aan de mgr. Noordmanlaan 15-21 oneven, 25-31 oneven, 35-41 oneven, 49-55 oneven, 76-96
even, st. Jozeﬂaan 12-14 even 1424BD, 1424BE, 1424BJ, 1424CC te
De Kwakel (verzonden 4-10-2018).

Uithoorn
- Legmeerplein 22, Simply Asian, aanwezigheidsvergunning voor het
plaatsen van 1 kansspelautomaat (verzonden 3-12-2018).
- Koningin Julianalaan 18 (rectiﬁcatie), kennisgeving incidentele festiviteit en later sluitingsuur verleend aan de exploitant van The Party Factory op 31 december 2018 van 22.00-05.00 uur (verzonden 26-11-2018).
- 2018-050879, Legmeerplein, evenementenvergunning Kerst in de Legmeer op 15 december 2018 van 13.00-16.00 uur (verzonden 06-122018).
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Lesjesdagen bij Wellantcollege De Groenstrook

COOP Uithoorn steunt
sociale initiatieven

Aalsmeer - Nog even en dan zijn
de leerlingen van groep 8 van de
basisschool toe aan de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
Om de leerlingen een goed beeld
te geven van wat het vmbo onderwijs inhoudt, organiseert Wellantcollege de Groenstrook de
zogeheten lesjesmiddagen.
Deze lesjesmiddagen vinden
plaats op de woensdagmiddagen 16 januari en 27 februari van
13.00 tot 16.00 uur. Tijdens de lesjesmiddagen volgen de leerlingen theorielesjes en een praktijkles. Er kan gekozen worden uit
de volgende themaklassen: paardenklas, tec klas, kookklas of carrousel. Op deze manier kunnen
kinderen ervaren hoe het is om
les te krijgen bij de Groenstrook.
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen

Uithoorn - Afgelopen juli, augustus en september konden klanten
van de Coop Uithoorn hun statiegeldflessengeld doneren aan de
Voedselbank Uithoorn – De Kwakel. Een mooie manier om toch
je bijdrage te doen aan de mensen die het minder goed hebben
in je eigen leefomgeving. Met het
inleveren van flessengeld is het
afwachten hoeveel mensen lege flessen inleveren en of ze een
keer willen of kunnen doneren.
Gelukkig maakte er ook mensen

hun zoon of dochter opgeven
door middel van de link die op
de website staat (www.wellant.
nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook) en doorklikken naar ‘Open
Dagen’. Bij de inschrijving kan de
gewenste themaklas aangegeven
worden.
Open Dag
Naast de lesjesmiddagen is ook
een Open Dag. Deze Open Dag
vindt plaats op woensdag 6 februari van 14.00 tot 16.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur. Om de
school beter te leren kennen is
het goed om naar de open dag
te gaan. Dan proef je de sfeer en
ontmoet je leerlingen. Je kunt je
laten rondleiden door een docent
of leerling en de school van binnen en van buiten bekijken.

Kerstliedjes op het plein
Uithoorn - Op zaterdagmiddag
15 december organiseert Tavenu in samenwerking met een gelegenheidskoor van The Bridges,
een sfeervolle kerstuitvoering in
De Kwakel.
Op het plein voor het dorpshuis de Quakel zal om 14:00 uur
en rond 15:30 uur kerstmuziek
ten gehore worden gebracht. Ie-

der blokje duurt ongeveer 45
minuten. De toeschouwers zullen getrakteerd worden op gezellige kerstliedjes van het Orkest van De Kwakel, The Bridges
en de Steelband van Tavenu, en
op een warm drankje. Tavenu en
The Bridges nodigen u uit om te
komen kijken en luisteren. En wilt
u meezingen, dan mag dat ook.

Frank Vaneman Automotive

“Een auto kopen moet
een feestje zijn”
Regio - “Een auto kopen in
Aalsmeer moet een feest zijn. Als
serieuze autoliefhebbers kunnen
wij niet veel dingen bedenken die
leuker zijn dan het kopen van een
nieuwe auto. Toch maken we het
tot en met 23 december graag
nòg feestelijker”, zeggen Frank
Vaneman en Dirk van der Wal.
Op meer dan 100 jong gebruikte auto’s wordt gratis het premium afleverpakket èn 500 euro
extra inruilpremie gegeven. Dit
alleen is nog niet genoeg voor
een feestje, zo vinden de twee eigenaren en daarom mogen kopers zelf nog een cadeau uitkiezen. Bijvoorbeeld een tankpas ter
waarde van 500 euro, een accessoirecheque van 500 euro of een

citytripcheque ter waarde van
500 euro.
Vorig jaar sloegen de autobedrijven Van der Wal en Vaneman de
handen ineen om door te gaan
als Frank Vaneman Automotive
en naast Fiat ook het merk Kia in
Aalsmeer aan te bieden. Tegenwoordig heeft het Aalsmeerse
autobedrijf ook een groot assortiment topoccasions van zowel
eigen merk als andere A-merken
op voorraad. Voor de bestaande
klanten verandert er niets. Dezelfde vertrouwde mensen werken nog steeds in de showroom
en de werkplaats. Ook Dirk van
der Wal blijft ‘het gezicht’ van de
Aalsmeerse vestiging aan de Witteweg.

de keuze voor de donatieknop
en hier is de Stichting ontzettend blij en dankbaar voor! Afgelopen maandag mochten zij een
cheque ontvangen ter waarde
van € 106,20 . Dat zijn toch best
wel wat flesjes bij elkaar en de
opbrengst kunnen wij zeker goed
gebruiken. Namens de Stichting
heel veel dank aan alle donateurs
van deze actie en veel dank aan
Coop Uithoorn,die deze statiegeldactie mogelijk maakte. Samen maken we het verschil!

Sinterklaas verrast
GezinsBuddy gezinnen
Regio - Gezinnen die moeilijke
tijden doormaken, hebben niet
altijd de mogelijkheid hun kinderen op een mooie Sinterklaasavond te trakteren. Vrijwilligers
van de Veenhartkerk hebben
daar, in samenwerking met teamleden van de Stichting GezinsBuddy, werk van gemaakt. Vorige week hebben Sinterklaas en
zijn Pieten een bezoek gebracht
aan 6 gezinnen die door de Stichting GezinsBuddy worden onder-

steund. De Sint kwam bij de gezinnen thuis en bracht leuke cadeautjes mee voor de kinderen.
Ze mochten bij Sint op schoot en
de Pieten strooiden met pepernoten in de gang.
Er was veel plezier, maar er waren ook emotionele momenten.
Met deze actie werd de gezinnen
een hart onder de riem gestoken.
Meer weten over de Stichting GezinsBuddy? Kijk dan op www.gezinsbuddy.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

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

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

Kerststallen uit de hele
wereld te zien in De Schutse
Regio - Een os en een ezel en natuurlijk Maria, Jozef en het kindje: de kerststal hoort echt bij het
kerstfeest. In De Schutse kun
je van 17 tot en met 28 december heel verschillende kerststallen bewonderen. Grote en kleine, kleurrijk of heel eenvoudig. Er
gaat een wereld voor je open.
Jan van Hulst uit Krimpen aan de
IJssel heeft een grote verzameling kerstgroepen en kerststallen vanuit de hele wereld. Een
deel daarvan is te bewonderen
in De Schutse, de kerk bij winkelcentrum Zijdelwaard. Van Hulst
is ooit begonnen met een stalletje uit de HEMA voor zijn kinderen. Nu heeft hij er meer dan
1000 en leent hij ze in de decembermaand uit aan kerken en mu-

sea. In De Schutse zijn ook kerststallen van mensen uit Uithoorn
te zien. En ook die zijn zeer de
moeite waard.

met zaterdag 22 december van
10.00-16.00 uur.
20 december 15.00 uur verhaal
voor jong en oud.
Maandag 24, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 december

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig naar de kerststallen? Of wil je gewoon even genieten van de kerstsfeer? Iedereen is welkom! 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 jong. Op woensdag 19 december om 15.00 uur wordt er een
verhaal verteld, voor jong en oud.
Openingstijden
Maandag 17 december tot en

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

COLOFON

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

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

‘Montere weemoed’ door Thomas
Verbogt en Beatrice v.d. Poel

Afvallen als goede
voornemen in 2019?
Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen zijn
doelen die we onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roken
na - de belangrijkste risico’s voor
kanker in onze leefstijl.
Ze verhogen de kans op maar
liefst 12 soorten kanker.
Een gezond gewicht behouden
is dus één van de belangrijkste
stappen die je kunt nemen om je
kans op kanker, maar ook diabetes, een hoog cholesterol, hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten te verkleinen. Wil jij je goede voornemen werkelijkheid laten worden? SLIMNESS is inmiddels dé ervaringsdeskundige op
het gebied van afvallen. SLIMNESS heeft een 10-weekse cursus met nuttige informatie om
effectief en efficiënt af te vallen. Deze cursus kan zowel individueel, samen als in groepsverband gevolgd worden en wordt
door meerdere zorgverzekeraars
vergoed! De resultaten in een
groep zijn vaak hoger, doordat je
elkaar extra motiveert. Op 9 janu-

ari 2019 gaan er weer 2 nieuwe
groepen van start. Individueel en
met z’n tweeën afvallen kan op
elk moment worden gestart. Tot
en met 21 december kun je een
gratis en vrijblijvende intake inplannen. Wil jij je nu meteen opgeven voor de cursus afvallen in
groepsverband of meer informatie? Bezoek dan de website www.
slimness.nl en geef je op. Voor alle duidelijkheid: SLIMNESS werkt
niet met eiwit shake’s, zakjes of
met pillen dus geen jojo-effect,
maar blijvend resultaat. Bij SLIMNESS leer je je voedingspatroon
aanpassen oftewel afvallen zonder poespas. Zaterdag 5 januari
tussen 09.00 en 14.00 uur organiseert SLIMNESS een open dag.
Hier kun je kosteloos je BMI en
middelomtrek laten meten, krijg
je informatie over gezond afvallen en is er de mogelijkheid om
je op te geven voor de groepscursus. Het maximum is 12 personen
per groep. Wees er dus op tijd bij.
Laat je goede voornemen werkelijkheid worden! SLIMNESS | Bozenhoven 19 a | Mijdrecht | 0297
765027

Stichting Serviam organiseert bingo
Regio - Op zaterdagavond 15 december organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein..De zaal is open vanaf 19.00 uur en ze beginnen om
20.00 uur.
Op deze avond kunt u weer vele mooie prijzen winnen, of als

hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde
een tas met boodschappen, ons
groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor kleinschalig ontwikkelingswerk in Kameroun en
Pakistan.

van 10.00-16.00 uur.
Vrijdag 28 december om 11.00
uur rondleiding door Jan van
Hulst, de eigenaar van de kerststallen, met toelichting en verhalen.

Regio - Op zondag 16 december a.s. brengt de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) een speciaal programma, met als thema ‘Montere Weemoed’. Schrijver Thomas Verbogt
en singer-songwriter Beatrice van
der Poel presenteren een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en
melancholie. Het gaat over kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval
dat geluk heet.
Thomas Verbogt
Auteur Thomas Verbogt schreef
diverse romans, toneelstukken,
columns en verhalenbundels en
werd genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs 2016 voor zijn boek ‘Als
de winter voorbij is’. In september
2017 verscheen zijn nieuwste roman ‘Hoe alles moest beginnen’.
Hij timmert al dertig jaar aan de
weg, maar is relatief onbekend.
Toch doet hij beslist niet onder
voor coryfeeën als Maarten ’t Hart
en Tommy Wieringa.

landstalig
singer-songwriter
en maakte diverse theaterprogramma’s en albums. Haar laatste voorstelling ‘Electric Lady’
was een ode aan Jimi Hendrix en
oogstte vier-sterren-recensies. Ze
leest regelmatig luisterboeken
voor waaronder de familiekroniek ‘Judas’ van Astrid Holleeder.
In 2015 won ze de Luisterboek
Award voor het inspreken van de
bestseller van John Green: ‘Een
weeffout in onze sterren’.
De bijzondere voorstelling ‘Montere Weemoed’ vindt plaats op
16 december a.s., om 14.30 uur

in De Schutse te Uithoorn. U
kunt ter plekke boeken van Thomas Verbogt kopen bij de boekenstand van The Read Shop Express (alleen contante betaling
mogelijk). Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien hoeven
slechts 7,50 euro te betalen. Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De resterende
kaarten worden vanaf 14.00 uur
aan de zaal verkocht.

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100

Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel is Neder-

Er staat een paard in de gang bij….
Regio - Van levensgrote kunstpaarden tot aan kleurrijke schilderijen zijn spoedig te bewonderen bij Rabobank Rijn en Veenstromen in Mijdrecht. De kunstbank ‘In the Cloud’ geschilderd
door Andrea Leber die naar aanleiding van de zomer expositie
‘Aan ’t Roer’ geplaatst is bij Rabobank Rijn en Veenstromen in
Mijdrecht heeft veel positieve reacties teweeggebracht. Daarom
zal de komende tijd de locatie
meer kleur krijgen door de schilderijen en sculpturen die geëxposeerd zullen worden. De kunst
zal tot het voorjaar te bewonderen zijn.
Jachthaven Vinkeveen is gevraagd om deze expositie in te
richten, deze staat inmiddels be-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

kend om de unieke combinatie van ligplaatsen, short stay en
kunst op de haven.
De kunstenaars waarvan de
kunstwerken te bewonderen zijn
onder andere Andrea Leber, Merel Kooning en Jacky Zegers. De
expositie zal officieel geopend
worden tijdens lancering van de
winteruitgave van De Venen INTO
business. Tijdens avond zal ook
de Top 50 Meest Invloedrijke Personen van De Venen worden bekend gemaakt.
Nieuwsgierig geworden naar de
expositie? Wandel binnen vanaf maandag 17 december tijdens
kantooruren op vestiging Rabobank Rijn en Veenstromen in
Mijdrecht om de kunst te bewonderen.

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Supermarktactie Voedselbank bij AH Jos vd Berg

KBO kijkt terug op een
gezellige Patroonsdag
De Kwakel - Al jaren een traditie: de tweede vrijdag in december vindt de jaarlijkse Patroonsdag van KBO – de Kwakel plaats!
Traditiegetrouw wordt de dag geopend in de kerk met een heilige
mis. Daarna werd er koers gezet
richting het Dorpshuis de Quakel,
waar de KBO-leden werden ontvangen met koffie en een heerlijke appelflap. De jaarlijkse verloting, mede mogelijk gemaakt
door de vele sponsoren van bedrijven uit de Kwakel, was weer

een succes. Niemand ging zonder prijsje naar huis. Na een uitgebreide lunch werden de aanwezigen getrakteerd op een optreden van A3, die ons muzikaal meenamen naar het verleden met de liedjes van o.a. Annie M.G. Schmidt en het songfestival. Na een afsluitende borrel
werd de aftocht geblazen en ontvingen de leden nog een banketstaaf. KBO-de Kwakel kijkt terug
op een gezellige en drukbezochte Patroonsdag.

Uithoorn - De laatste supermarktactie van dit jaar staat gepland op zaterdag 15 december,
ditmaal in samenwerking met AH
Jos van den Berg op het Amstelplein. Van 9.00 tot 17.00 uur staat
er een wisselend team van enthousiaste vrijwilligers klaar om
boodschappenlijstjes uit te reiken. Hierop staan producten vermeld waar de cliënten van de
Voedselbank behoefte aan hebben.
De producten kunnen gedoneerd
worden bij de goederenkraam
van De Voedselbank. Tevens staat
hier een collectebus.
De kerstdagen komen eraan. Helaas is het niet voor iedereen
weggelegd om een mooi kerstdiner op tafel te zetten.
De Kwakel - Op woensdag 5 de- zijn gevolg werd welkom gehe- Met deze inzamelingsactie hoopt
cember zou Sinterklaas met zijn ten op het plein vol kinderen en de Voedselbank om de momenPieten naar Basisschool De Zon hun leerkrachten. De kinderen
komen. Maar Sinterklaas wordt kregen pepernoten en het was
een dagje ouder en hij kon de weer een vrolijk weerzien. Sinterschool niet meer vinden. Ook klaas ging meteen het muzieklozijn Pieten wisten het niet meer. kaal bewonderen dat door een
Eén van de pieten kwam toen op aantal creatieve ouders was inhet goede idee om de school te gericht. Hier konden de leerlinbellen. Juf Esther kreeg Sinter- gen muziekinstrumenten maken
klaas aan de lijn, maar ze was zo en bekijken en natuurlijk werd
overrompeld dat ze niet zo goed er ook veel geoefend voor de Pewist uit te leggen waar De Zon pernotensamba. Dit lied werd
ligt. Ze kreeg hulp van kinderen speciaal voor Sinterklaas ingede bandleden van de Steelband- studeerd. Het thema was dit jaar
van Tavenu.
namelijk Sinterklaas, daar zit muZe vertelde Sinterklaas dat hij ziek in!
goed moest luisteren naar de muziek. Dan zou hij vanzelf de weg Per groep
naar de school wel vinden. Op het Vervolgens mochten de jongschoolplein stond de Steelband ste kinderen per groep Sinteruitbundig Sinterklaasliedjes te klaas gedag komen zeggen. En
spelen en alle leerlingen van De kregen in hun eigen lokaal een
Zon zongen mee.
zak met een cadeau voor iedereen. De hoogste groepen gingen
Olievaten
de gedichten voorlezen en de
Deze steelband bestaat uit een surprises uitpakken die de kindeverzameling gestemde olieva- ren voor elkaar gemaakt hadden. Uithoorn - Prettig wonen in Uitten aangevuld met percussie. Ook was er voor hen een groeps- hoorn en De Kwakel, dat willen
Wat een zonnige en vrolijke mu- cadeau van Sinterklaas zoals ver- we allemaal, ook al zijn we alleziek! Zelfs twee leerlingen, Ren- schillende spelletjes voor in de maal verschillend. Om de verbondenheid met elkaar te tonen
zo en Jorg, speelde mee in de- klas.
ze swingende band. Wat zijn wij De tijd ging weer snel voorbij hebben veel inwoners samen getrots op deze twee bandleden.
en aan het eind van de ochtend werkt aan een Grenzeloos WandAl snel kwamen Sinterklaas en moest er alweer afscheid van Sin- kleed. Zij hebben op een stoffen
de Pieten aangelopen en kon het terklaas en zijn gevolg worden vierkant met textiel uitgebeeld
wat verbinding voor hen betefeest beginnen. Sinterklaas en genomen.
kent. Alle vierkanten zijn letterlijk met elkaar verbonden tot een

Sinterklaas op zoek
naar Basisschool de Zon

teel 58 huishoudens die afhankelijk zijn van een voedselpakket
iets extra’s te geven.
Bij AH Jos van den Berg staat er
zoals gewoonlijk weer een prachtig productenplein opgesteld.
Deze locatie is duidelijk aangegeven met een groot spandoek. Dit
maakt het voor de klanten van Albert Heijn makkelijker om te kiezen.
Ook andere levensmiddelen uit
de winkel kunnen gedoneerd
worden bij de goederenkraam,
mits het maar houdbare producten betreft.
Als mensen hun kerstpakketten
aan de Voedselbank willen doneren, dan ontvangt de Voedselbank deze heel graag. In dat geval kunnen mensen contact opnemen met coördinator Ruud
van der Peet: 06-45106250.

Grenzeloos Wandkleed

Sinterklaas opent nieuw
schoolplein de Springschans
Uithoorn - Sinterklaas bracht dit
jaar weer een bezoek aan basisschool de Springschans in Uithoorn en kwam met een loeiende brandweerauto aangereden!
De goedheiligman had dit jaar
een extra belangrijke taak: het
officieel openen van het nieuwe
schoolplein. Met een aantal kinderen uit groep 8 is er goed nagedacht hoe het nieuwe schoolplein er uit moest komen te zien.
Er is gekozen voor meer bewe-

ging en speelelementen waardoor kinderen ook meer uitgedaagd worden om zelf spellen te
bedenken. Want de afwisseling
tussen leren en bewegen is erg
belangrijk! Daarna gingen Sinterklaas en zijn Pieten de school
in om alle kinderen blij te maken.
Er waren dansjes ingestudeerd, er
zijn prachtige surprises gemaakt
en veel liedjes gezongen. Het was
weer een fantastische Sint viering.

groot wandkleed. Inwoners van
jong tot oud hebben hun bijdrage geleverd: leerlingen van basisschool de Vuurvogel, leerlingen van het Thamen College en
de Praktijkschool, dames van Pavones, bewoners van Ons Tweede Thuis, bezoekers van de Schutse en nog vele anderen.
Het Grenzeloos Wandkleed is te
bewonderen in het gemeentehuis.

LEZERSPOST
Wij wonen en werken nabij Schiphol
“Deze week hebben we onze
bewonersgroep gepresenteerd
die positief staat ten opzichte
van Schiphol en de luchtvaart
via de website www.ikwoonenwerkbijschiphol.nl. We vragen aandacht voor de tienduizenden gezinnen die met plezier rond Schiphol wonen, werken en leven.
Schiphol is van levensgroot belang voor de regionale economie en werkgelegenheid,
300.000 banen zoals vliegend
personeel,
bagagemedewerkers, monteurs, reisbureaumedewerkers,
horecapersoneel,
vrachtmedewerkers, schoonmakers, winkeliers en mensen
die bij de bloemenveiling wer-

ken zijn afhankelijk van de luchthaven.
We horen veel van de mensen
die kritisch zijn over de luchtvaart en weinig van de mensen in de regio die leven van
de luchtvaart. Deze bewonersgroep wil die mensen een stem
geven.
Wij roepen een ieder dan ook op
om ons manifest te steunen en
vragen de Nederlandse regering
oog te hebben voor mensen die
hun brood verdienen dankzij
de luchtvaart. In drie dagen tijd
hebben al meer dan 4500 mensen ons manifest ondertekend.
U kunt dit initiatief steunen via
onze website www.ikwoonenwerkbijschiphol.nl.

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.

Live muziek in Kerstsfeer
Uithoorn - Zondag 16 december
zal bij Brouwerij de Schans in het
teken staan van gezellige kerstsfeer. Van 15 tot 18 uur zal Tarango met zijn muzikanten en zangeres Sylvia weer vele mooie eigen nummers en prachtige covers laten horen. Ook zal Soul- &
Motownkoor D-F!NE aanwezig
zijn om prachtige kerstnummers
te laten horen.
Toko Bali is aanwezig met heerlijke versnaperingen voor de inwendige mens.
Het woord Kumpulan of Koempoelan betekent letterlijk verga-

dering of bijeenkomst. In Indische kringen heeft het de betekenis gekregen van een gezellig
(familie)samenzijn waarbij onder
het genot van indische lekkernijen bijgepraat wordt over allerlei
zaken.
Dat wordt dus genieten van
mooie muziek. Voor de prijs hoef
je het niet te laten gezien de toegang gratis is, wel is een consumptie verplicht. De Schans
vind u op: Schans 21, Uithoorn,
De ingang bevind zich aan de
achterzijde van het gebouw tussen nummer 15 en 17.

Slimness heeft weer
nieuwe winnaars!
Regio - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness was weer een
succes! In een groep is de motivatie vaak wat hoger. Hier zijn
de winnaars Gerrie uit Amstelveen en Andrea uit Wilnis weer
het levende bewijs van. Gerrie verloor 13 kilo en Andrea
10 kilo tijdens de cursus van 9 weken (10 bijeenkomsten). Meerdere resultaten van de groepen met
de voor en na foto staan op de
website, maar ook vele positieve
reviews over het afvallen bij Slimness. Woensdag 9 januari 2019

starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start om 19.00
uur en de 2e om 20.30 uur. Omdat Slimness is aangesloten bij
de beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars
alles of een gedeelte van de cursus. Wil je meer informatie of wil
jij je opgeven en zeker zijn van
een plekje? Dat kan via de website www.slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel 0297765027 en vraag eventueel een
vrijblijvende intake aan. Op 5 januari 2019 tussen 09.00 en 14.00
heeft Slimness weer open dag.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

De leukste tips voor

jouw ideale
wintertuin

Win dit
o
t.w.v. € lieblik
4

4,95

KERST DIY:

STOOK T!
ALER
Waarom je nooit je schoenen
in huis zou moeten dragen!
Infrarood
verwarmen

Hypotheek
afsluiten

De leukste tips voor
Ook in de winter kun je met je tuin aan
de slag. Bijvoorbeeld met leuke lichtjes,
knisperend haardvuurtje en warme
dekens. Wij geven je vijf tips.

jouw ideale wintertuin
2. Gebruik hout

Maak eenvoudig zelf een leuke loungebank van houten pallets en kleed hem met dikke kussens, plaids
en dekens. Dikke jas, warme thee en heerlijk tegen elkaar kruipen.

3. Zorg voor groen

Alle kale takken maken je tuin niet veel gezelliger. Dat kan beter! Probeer je tuin eens groen te houden,
ook in de winter. Dat zorgt voor veel gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan een buxus, deze blijft het hele jaar groen. Maar ook coniferen, hulst of skimmia zorgen voor kleur.

4. Wat doe je met de deco?

Uiteraard maak je alles af met leuke decoraties. Speel hierbij met kleur. Wat dacht je bijvoorbeeld van
pompoenen (deze blijven vaak een winter lang mooi), lantaarns of rieten manden?

5. Denk aan de deco

Help vogels en andere buitendieren in de voor hen moeilijke winterperiode. Maak je tuin niet te netjes,
zorg voor bladeren en takken. Hier help je ze enorm mee. Bron: wonen.nl
Foto: MBI.nl

1. Maak het lekker warm

Het is buiten niet al te warm maar dat hoeft je niet tegen te houden. Wat is er nu leuker dan een knisperend haardvuurtje, ga dus voor een mooie buitenhaard. Je vindt deze in alle soorten, maten en prijsklassen.

Tips om je haardhout droog
op te bergen dit najaar
We willen er allemaal warmpjes bij zitten als het weer koud
buiten wordt. Wees voorbereid en berg je haardhout daarom
goed op. Zodra het kouder wordt, wordt het ook vochtiger
buiten. Daarom is het belangrijk om - zeker in het najaar je haardhout en een droge plek op te bergen. Want wanneer
haardhout vochtig wordt, kun je het niet direct gebruiken.
En beter nog, vochtig haardhout zorgt voor veel meer
rookuitstoot en dat is niet fijn voor de buren. En daarbij heb je
ook kans op houtrot, als het te nat wordt en blijft.

Met deze 4 handige tips ben je altijd verzekerd van droog hout!
TIP 1
Sla je haardhout altijd op in een goed geventileerde opslag
TIP 2
Omdat het bijna altijd waait in Nederland en haardhout goed droogt hierdoor, is het handig om je
opslagplek buiten te maken. Dan waait de wind er lekker doorheen en blijft je hout goed droog.
TIP 3
Zorg voor een dak boven het hout, zodat de regen er niet bij kan.
TIP 4
De grond buiten is vaak vochtig. Zorg er daarom voor dat de opslagplek minimaal 10 centimeter
van de grond is. Makkelijk: leg een stapel stenen of tegels onder het hout.
Bron: wonen.nl. Foto: Bigstockphoto.
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rijn hadden ze achter het goed
onder controle. De bal ging al
snel richting het doel maar door
goed keepwerk van DSS duurde
het even voordat Sanne het eerste doelpunt scoorde.

Legmeervogels meiden
MO15-1 kampioen

Uithoorn - Zaterdag 8 december
moesten de meiden van de Legmeervogels uit spelen tegen DSS
MO15-3. De meiden hadden liever thuis gespeeld want vandaag
konden ze kampioen worden. Ze
hadden tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en daar wilde ze

dit seizoen ook mee afsluiten.
Met veel wind en daardoor ook
kou gingen de meiden enthousiast van start. Ze startte meteen
met goed overspel en veel kansen. DSS was voornamelijk aan
het verdedigen en kwamen bijna
niet op de helft van LMV. Marith

die deze wedstrijd op doel stond
had het rustig maar de ballen die
ze kregen stopte ze netjes. Naomi speelde achterin en samen
met Jana, Danique, Jessy en Ma-

Hands
Jet schoot een mooie ‘hands’
door vol in de kruising te schieten en een speelster van DSS de
bal stopte met haar handen. Sanne nam de strafschop en met 0-2
gingen ze de rust in. De tweede helft was ook al snel voornamelijk aanvallen. Evi en Isabeau
speelde strak over en Tessa en Lilian konden meerdere keren Nadia en Sanne goed bereiken. LMV
bleef goed voorin spelen waardoor het steeds gevaarlijk was.
DSS zorgde voor een mooi doelpunt door de uittrap tegen Aleyna te schieten. Hierdoor kaatste
de bal via de achterkant van Aleyna het doel van DSS in. Doelpunten volgde elkaar snel op. Door
goed overspelen scoorde Sanne
3x, Nadia 1x, Danique de J 1 x, Kiki 2x en Aleyna 1x. Zo eindigde
de wedstrijd met een mooie 0-8
eindzege en konden ze het kampioenschap gaan vieren.

Legmeervogels spleet
ijzer sterke tweede helft
Uithoorn - Ook in het uitduel van
Legmeervogels tegen NVC uit
Naarden zijn de eerste kansen in
dit duel voor Legmeervogels. Op
aangeven van Puck Postma is er
een vrije kopkans voor Martijn
Tjon-A-Njoek. Deze kopbal verdwijnt naast het doel. Een minuutje later, het duel is dan nog
geen 5 minuten op gang, een
misverstand in de achterhoede
en martijn Tjon-A-Njoek is er dan
als de kippen bij maar verliest
dan het duel met de doelman
van NVC. even later een prachtige
combinatie tussen Dennis bakker, Puck Postma en Martijn TjonA-Njoek. Maar ook in deze situatie komt de doelman van NVC
als winnaar uit dit duel. Of dit allemaal niet genoeg is staat nog
voor er 10 minuten is gespeeld
Puck Postma oog in oog met de
NVC doelman maar ook in deze
situatie wordt er niet gescoord.
Na deze storm van Legmeervogels, waarin dus weer niet wordt
gescoord komt NVC langzaam
maar zeker uit zijn schulp zonder
echt gevaarlijk te worden. Cle de
Vos Mooij, de doelman van Legmeervogels wordt nog niet echt
op de proef gesteld door de aanvallers van NVC. Pas na 30 minuten spelen een klein kansje van
NVC . Een vrije trap net buiten
het 16-metergebied wordt genomen door Gilliam Hund maar de
mee opgekomen Servanio Martina kopt de bal over het doel
van Legmeervogels. Op slag van
rust een actie van Anwar Akrouh
waar de scheidsrechter een rode kaart voor over heeft. De toegekende vrije trap wordt hard en
laag ingeschoten door Gilliam
Hund en via de benen van een
Legmeervogels speler verdwijnt

de bal achter de kansloze Cle de
Vos Mooij en kijkt Legmeervogels
volkomen onverdiend tegen een
1-0 achterstand aan. Dit is dan gelijk ook de ruststand. Bij de start
van de tweedehelft is de eerste
kans gelijk al voor het 10-tal van
Legmeervogels. Martijn Tjon-ANjoek ziet zijn inzet via de paal
naast het doel verdwijnen. In de
55ste minuut komt NVC op een
2-0 voorsprong een kopbal van
de vrijstaande Don Day is niet te
stoppen voor de doelman van
Legmeervogels. Bij deze 2-0 achterstand slaat de vlam in de pan
bij Legmeervogels en wordt NVC
ver terug gedrongen op de eigen
helft en is Legmeervogels met 10
man NVC de baas. Dit veldoverwicht leidde in 77ste minuut de
aansluitingstreffer op. Het is dan
Martijn – Tjon-A-Njoek die op
aangeven van Puck Postma de
aansluitingstreffer weet te score
2-1. Na deze treffer is NVC de weg
even kwijt en wordt het enkele minuten later zelfs, volkomen
verdiend 2-2. Een vrije trap genomen door Yasin Poyraz door Martijn Tjon-A-Njoek tegen het nylon
gekopt en is Legmeervogels uit
een geslagen positie en met 10
man spelend terug gekomen tot
2-2. Na deze 2-2 zijn er zelf kansen
op de 2-3 en misschien wel meer.
Maar het vizier van de voorwaartse bij spelers van Legmeervogels
is niet goed afgesteld. Aan de andere kant ziet Zakaria Lamhamdi
zijn inzet via de lat over het doel
verdwijnen. Zo eindigt dit duel in
een 2-2. Legmeervogels de gehele tweede helft spelend met 10
man komt door veel strijd te leveren terug tot een fraaie 2-2, maar
zakt ondanks dit resultaat naar
een 13e plaats op de ranglijst.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 december werd er weer geklaverjast in de Schutse. Hieraan werd
deze keer door 40 enthousiaste
liefhebbers deelgenomen. Winnaar werd deze avond met een
puntentotaal van7338 de in topvorm verkerende Louis Franken.
Als tweede eindigde op eerbiedige afstand Jan de Kuijer met
6980 punten terwijl Willy van der
Hilst met 6871 punten als derde eindigde. De poedelprijs ging
net als vorige week naar de familie Lebesque. Ditmaal was Anneke de sigaar. Zij wist met pijn en
moeite 4754 punten bij elkaar te
sprokkelen. De aan dit resultaat
verbonden troostprijs, bestaande uit een fles overheerlijke wijn,
zal haar de eerstvolgende kaartavond worden uitgereikt.

De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Louis Franken, Els Luijten, Gerrit
Vink en Piet Luijten terwijl de cadeaubonnen in deze categorie,
eveneens te besteden bij DUO
plant, in het bezit kwamen van
wederom het viertal Louis Franken, Els Luijten, Gerrit Vink en Piet
Luijten.
Flessen wijn gingen ditmaal als
marsenprijs naar Bettie Verhaegh,
Gijs Brozius, Gaby Abdesselem en
Herman de Jong. Alle winnaars
van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 13 december in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Donateurs dammen om
onderlinge titel!
De Kwakel - Aanstaande zaterdagmiddag de 15e december
opent ’t Fort De Kwakel haar deuren voor de donateurs van Damclub Kunst en Genoegen. Zij zijn
van harte welkom om te strijden
om donateur damtitel van hun
clubje. René de Jong zal zijn geesteskind voor de 25e keer organiseren, vanaf 13.00 uur zal de jubilaris de deelnemers van harte
welkom heten. Om half twee beginnen de poulewedstrijden, om
daarna de donateurs op sterkte in
te delen. Vervolgens strijden de
sterkste dammers om de titel en
gaan de overige dammers voor
de titel in de b- of c poule. K&G
is ontzettend blij met haar donateurs die hun tanende clubje elk
jaar met drie euro steunen.

Zij organiseren daarvoor een gezellige middag voor hun huis-tuin
en keukendammers, naar een
idee van René. Onwennig gaan zij
van start maar al snel beginnen
de hoofden te kleuren en gaan ze
volledig op in het mooie spelletje.
Door de jaren heen is het niveau
ook omhoog gegaan en zijn de
partijen clubwaardig geworden.
De damleden zien dan ook graag
damliefhebbers de overstap naar
hun club maken. Luuk Smit zal zaterdag zijn titel moeten verdedigen, dat zal een zware kluif worden opperen verschillende uitdagers.
Komt dit allen zien en deze gezellige middag meemaken in het
sfeervolle kerst Fort. Inlichtingen
Adrie Voorn 0297-568472.

TVO Oliebollentoernooi 2018

Afzwemmen survival bij
ZPV De Amstel
Uithoorn - Na acht weken hard
trainen was het dan zover. Zeventien jonge zwemmers van Zwemen polo vereniging De Amstel
mochten afzwemmen voor survivaldiploma 1,2 of 3. Survival is
een onderdeel van zwemvaardigheid waarbij je verschillende vaardigheden en technieken
leert om jezelf te kunnen redden
als je bij het varen of zwemmen
in buitenwater in de problemen
komt.
Zo leer je een drijfmiddel te maken van je broek of jas en oefen je

met het zwemmen in donker water. Daarnaast is er bij de cursussen ook aandacht voor het redden van anderen die in het water zijn beland. Tijdens het afzwemmen hebben de kinderen
aan hun trainers en aan hun fans
op de tribune laten zien dat zij
de vaardigheden die bij hun diploma horen goed beheersen.
Alle zwemmers zijn dan ook geslaagd! Meer informatie over het
zwemmen of waterpoloën bij De
Amstel? Mail dan naar anne-marie.spaargaren@zpv-de-amstel.nl.

De Kwakel - Maandagavond 17
december organiseert de Kwakelse tafeltennisvereniging TVO
haar jaarlijkse Oliebollentoermooi. Er wordt gespeeld in tweetallen. Er zijn twee poules van vijf
teams, zodat iedereen veel aan
spelen toekomt. Deze teams zijn
door loting tot stand gekomen,
waardoor de wedstrijden een onvoorspelbaar verloop zullen kennen. Wat wél voorspelbaar is, is
het spelplezier dat clubbreed gedeeld wordt.
Wilt ú eens kennismaken met
TVO? Dat kan elke maandagavond vanaf 19.30 uur in het
dorpshuis De Quakel. En als u besluit om 17 december binnen te
wippen dan rolt er vast wel een
oliebol uw richting op.

Kleurrijke avond bij BVK
De Kwakel - De 44 paren die afgelopen donderdag de weg naar
Dorpshuis De Quakel wisten te
vinden troffen daar een zeer gezellig ingerichte zaal met feestelijke en zeer kleurrijke kerstverlichting. Hier en daar was het
voor de wat langere leden wel
uitkijken geblazen om wat lager
hangende feestverlichting te ontwijken, maar er waren geen helmen voorgeschreven bij binnenkomst, dus een schedelbreuk lag
niet in de lijn der verwachting.
14 Paren bestreden elkaar in de
A-lijn. Het was de 5e speelavond
in deze cyclus en net als in de vorige cyclus wisten Marion en Wim
Noom deze 5e vond naar zich
toe te trekken met 62,15%. Christa Leuven en Rita Ritzen werden
met 58,33% 2e en Geke en Jaap
Ludwig met 56,6% 3e. Elisabeth
en Nan sloten de rij.
Christa en Rita hebben de beste
papieren om volgende week deze cyclus winnend af te sluiten en
‘onderin’ zijn er nog 5 paren die
zich zorgen moeten maken in de
strijd tegen degradatie.
B-lijn
In de B-lijn presteerden Wim Röling en Adrie Voorn het voor de
3e achtereenvolgende keer om
ruim boven de 60% te scoren.
Hun 61,31% was goed voor de 1e
plaats en in de totaalstand is hun
gemiddelde 61,08%, bijna 6% ge-

middeld meer dan de huidige
nummer 2. Hun promotie staat
dus wel vast. Ria Verkerk en Ans
Nieuwendijk vormden een gelegenheidspaar en met 58,63%
presteerden zij meer dan goed.
De 3e plaats was met 57,74%
voor Hansje Warmenhoven en
Huub van Beem met 57,74%. Toos
en Annie konden het niet bolwerken in deze lijn. De strijd om promotie is spannend. Het verschil
tussen nummer 2 een nummer 5
is slechts 1,6% gemiddeld. Net als
in de A-lijn zullen ook in de B-lijn
volgende week 5 paren met samengeknepen billen aan de tafels plaats nemen en er het beste
van hopen in hun strijd voor behoud van de B status.
C-lijn
Marjo en Gerrit van Zijtveld kaartten zich vorige week de top 3 in
het totaalklassement in de C-lijn
in, deze week stoomden zij op
naar de 1e plaats ‘overall’ door
met 60,83% de dagwinnaar in
deze lijn te worden. Atie en Wan
Overwater werden met 59,58%
2e en de 3e plaats werd gescoord
door Kathy Janetzky en Annet
Roosendaal met 57,83%.
Gerrit en Marjo staan dus 1e met
55,45% gemiddeld, de huidige
nummer 6 staat daar minder dan
2% gemiddeld van af. Ook hier
dus spanning tot de laatste kaart
gegarandeerd.

Uithoornse Reddingsbrigade!

Veel geslaagden bij
afzwemmen!
Uithoorn - Zaterdagmiddag 8
december doken 21 examenkandidaten in het water van zwembad De Otter.. Voor drie examinatoren lieten zij hun vaardigheden
reddend zwemmen zien.
Die vaardigheden verschillen per
niveau. De jongsten leren om
zichzelf te redden als ze in het
water vallen. Ze zwemmen af in
kleding met jas en schoenen. De
middelbare scholieren leren hoe
ze een drenkeling kunnen redden, alarmeren buitenstaanders
en moeten voor hun brevet Life
Saver ook een theorie examen afleggen bijvoorbeeld.
Het was een spannende middag

voor sommige zwemmers. Uiteindelijk gingen, met ruime belangstelling van ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vrienden,
18 geslaagde reddend zwemmers, met hun nieuwe brevet, tevreden naar huis.
Heeft u of uw zoon/dochter ook
belangstelling om te komen
zwemmen bij de Uithoornse Reddingsbrigade, neem contact op
met urb.secretariaat@gmail.com.
Iedere donderdagavond is er les
van 18.30-19.30 in zwembad De
Otter.
Kom gerust een kijkje nemen op
13 december in Zwembad De otter vanaf 18.20 uur.
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Pepernotenbridge bij
De Legmeer

Drukte voor de
veldrijders van UWTC
Regio - De Nationale Veldrit
Amersfoort is dit jaar voor de 39e
keer georganiseerd en hiermee
zijn zowel Amersfoort als Lieshout samen de oudste veldritten van Nederland. Het parcours
met een totale lengte van 2.500
meter is dit jaar voor de laatste
keer in het Bos Birkhoven, nabij
het dichtbij gelegen Dierenpark
Amersfoort. De organisatie krijgt
voor een vervolg in Bos Birkhoven geen toestemming meer
van het Utrechts Landschap. Bij
de amateurs miste de UWTC leden de scherpte bij de start, hierdoor waren er gelijk vier mannen gevlogen. Hierachter reed
het UWTCX treintje een gedegen
wedstrijd. Tommy Oude Elferink
5, Bart de Veer 6 en Bas de Bruin
7. Menno van Capel gaat na zijn
ziekteperiode ook weer steeds
beter rijden en sleepte er een 26e
plaats uit. Mark Touwen werd 39e
en Dennis Moolhuijsen 48e.
Start
De familie vd Berg stonden we
aan de start bij de Masters en Junioren. Het was niet hun dag. Na
3 rondjes reed Sjon op het verste punt lek. Na een heel eind lopen was hij kansloos en gaf op,
krachten sparen voor de ACC van
zondag. Bij de junioren reden
Ian vd Berg en Sven Buskermolen. Na een start helemaal achteraan reed Ian verder naar voren
en in de top 20. Sven bleef doorfietsen in de achterhoede. In het
laatste rondje kreeg Ian materiaal pech. Een kapot schoenplaatje dwong hem te stoppen omdat
uit en in klikken niet meer ging.
Jammer want het ging eigenlijk
best goed. Sven werd uiteindelijk
24ste. Bij de dames reed Lorena
Wiebes weer naar een mooie podiumplaats, 3e. Op de 8e plaats
eindigde Laura Gorter, 9e Elleke
Claessen, 13e Rebecca Cornelisse.
Wedstrijd 9 ACC
Zondag 9 december is de Amsterdamse Cross Competitie verreden bij Olympia in Amsterdam.

Eindelijk blubber en regen best
wel mijn weer als het om crossen
gaat volgens Sjon vd Berg die bij
de 40+ van start ging. Bij Olympia is het altijd bij de start gelijk tegen de brug op en dat blijft
zwaar. Lekker glibberen en glijden over het best technische parcours. Ian en Sven stonden bij de
40- aan de start met ook enkele
profs uit het weg wielrennen. Ian
had een super start vanaf de 2e rij
maar reed behendig om en door
het veld op naar een 4e plaats.
Vele vergaloppeerden zichzelf
en moesten een inhaalrace beginnen. Ronde na ronde leverde hij iets in met uiteindelijk een
top 15 als eindplaats. Sven reed
een staddy race. De blubber ligt
hem wel en hij reed netjes naar
de 20ste plek.
Jeugd A: 10 Morgan Hartveldt
Jeugd B: 4 Rens Grömmel, 8 Mike
Derogee, 20 Lars Hopman, 29 Jari
Buskermolen
Uitslag 40-: 15 Ian vd Berg, 18 Gijs
Eekhoff, 20 Sven Buskermolen
Uitslag 40+:15 Peter v Capel, 27
Frank Jansen, 29 Wilfried Burgmeijer, 32 Peter vd Aar, 39 Paul vd
Aar, 40 Wilfred Zijerveld, 42 Sjon
vd Berg,
Grote prijs Destil
In Moergestel was de veldrit op
zondag 9 december goed georganiseerd. De regen had de omloop zwaar gemaakt. Bij de amateurs stond de hele nationale top aan de start. Tommy Oude Elferink zat er vanaf het begin
goed bij en werd heel sterk 3e.
Bart de Veer had een prima start,
maar daarna blokkeerde de benen, met hangen en wurgen wist
hij 10e te worden. Bas de Bruin
moest achteraan starten, hij was
zijn chip vergeten en moest vlak
voor de start terug naar de auto
om deze te halen. Met een goede inhaalrace werd hijtoch nog
13e. Dennis werd 38e. Bij de dames reed alleen Elleke Claessen
namens UWTC mee. Elleke knokte zich naar een keurige 4e plaats.
(foto’s: Hans Steekers)

IVN Winterwandeling
langs de Grecht
Regio - Op zaterdag 15 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling in de omgeving van Kanis, door de polder Mijzijde. De
polder is al eeuwen geleden ontgonnen en het ontginningspatroon is nog duidelijk te zien. De
wandeling voert door de weilanden naar de Grecht. Een eeuwenoude rivier tussen Woerden en
Woerdense Verlaat. De wandeling voert grotendeels door drassige weilanden en over graskades. Hierdoor kan deze vrij zwaar
zijn. De wandeling is ongeveer 9
km lang. We verzamelen op 15
december om 9:30 uur bij de parkeerplaats van de Algemene Be-

graafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken
we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt in Kanis. Om
ongeveer 12.30 uur zijn we weer
terug in Wilnis.
Tips voor onderweg: trek stevige, waterdichte wandelschoenen
en warme kleding aan. Neem iets
warms te drinken mee voor de
korte ‘koffiestop’.
Aanmelden is niet nodig. Wilt
u meteen bij het startpunt beginnen, neem dan contact op
met Hans Tuinenburg, tel. 0618082328. Voor info over IVN kunt
u de website bezoeken: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. (foto’s Hans Tuinenburg).

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio -Op dinsdagmiddag 4 december speelden 29 paren mee
in de vijfde en daarmee voorlaatste zitting van de parencompetitie. 16 Paren in de A-lijn en 13 paren in de B-lijn.
Helaas dus in de B-lijn het schema
voor 14 paren met tegen paar 14
een stilzittafel.
In de B-lijn werd de hoogste score van de middag behaald door
Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit: 64,50%.
Die twee dames bereiden zich alweer voor op hun retour naar de
A-lijn na volgende week. Tweede
werden Annet Roosendaal & Rini Tromp met 58,50% en op drie
Gerard & Rees van der Post met
57,50%. Al voor aanvang van de
speelmiddag (dus dat had niets te
maken met deze prachtige score)
had Gerard aangegeven dat hij
het samen met zijn Rees erg naar
zijn zin had op de club en hoopte dat hij door de ‘ballotage’ was.
Een luid welkomstapplaus beves-

KDO G1 scoort niet voldoende in eerste helft
De Kwakel - Onder moeilijke omstandigheden werd de uitgestelde wedstrijd KDO G1- Schagen G1 gespeeld. De harde wind
stond in de lengte richting over
het veld en was behoorlijk storend voor beide partijen. Ook vervelend voor de spelers die langs
de lijn stonden als reserve. Best
koud als je niet speelde. Daarom
gaat KDO na de winterstop be-

ginnen met een 2e seniorenteam
binnen de G-voetbal. We kunnen
nog versterking gebruiken. Heb
je een beperking en wil je voetballen kijk dan op de KDO-website voor contactgegevens. KDO
had de 1e helft voor de wind en
moest behoorlijk wennen aan
de situatie. Passes gingen vaak
te hard en de bal rolde daardoor
snel over de achterlijn. In het 2e

deel van de 1e helft kreeg KDO
het beter onder controle. Een uitbraak van Mark Z langs 2 verdedigers en de keeper werd fraai omgezet tot het eerste doelpunt.

tigde dat. Trudy Fernhout en Cisca Goudsmit eindigden op vier
met 57,08% en de top-vijf werd
afgesloten door Tiny Rijpkema &
Rineke van Pesch met 57% rond.
Eerste plaats
De eerste plaats in de A-lijn bleek
weggelegd voor Janny Streng &
Sonja Reeders met 62,20%, op
twee Matty Overwater & Loes
Wijland met 59,23% en de derde
plaats ging naar Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 57,74%.
Op vier eindigden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met
55,65% en de vijfde plaats met
55,36% was voor Tini Geling &
Paula Kniep.
Volgende week promotie/degradatie voor vier paren. De laatste gelegenheid dan dus om er
nog even aan te trekken, voor te
gaan en meer van dat soort dingen. Het schijnt dat je geluk kunt
afdwingen (als je het zelf gelooft),
dus dat is ook nog een optie.

Na de rust had KDO de wind tegen en mocht Schagen gaan proberen om het windvoordeel om
te zetten in doelpunten. KDO had
in het begin nog wel wat kansen
maar hoe meer de wedstrijd vorGeschoten
derde kwam er weinig meer teDaarna was het Jeffrey die in de recht van uitgespeelde kansen.
gaten had dat er meer op doel De opbouw van achteruit ging
geschoten moest worden. De heel goed bij KDO.
doelstelling was om een niet te Echter in de laatste 10 minuten
overbruggen voorsprong te re- gaf KDO zijn voorsprong weg
aliseren voor de pauze. Er kwam door slordig uitverdedigen.
er nog wel een 2e treffer. De bal Toch was het de verdediging die
werd naar de zijkant gespeeld en een pluim heeft verdiend.
Stijn gaf een niet te missen kans Youssef, Mitchel en Pascal hebaan Luke 2-0. Of deze voorsprong ben ervoor gezorgd dat de eindvoldoende zou zijn zou later blij- uitslag KDO G1- Schagen G1 2-2
ken.
bleef.

Regio - Toch nog veer en veertig paren, de anderen hadden vijf
december verlof, bonden de top
integrale strijd met elkaar aan.
Arnold Heuzen & Theo Klijn toonden zich hierin het meest bedreven, werden ruimschoots eerste
met 66,37% en verdienden zo de
meeste pepernoten, naar een ludiek idee van Hans Selman. Op
twee ook een A- paar bestaande
uit Jan Egbers & Ben Remmers,
die hun status bevestigden met
60,52%.Janny Streng combineerde met Cobie Bruine de Bruin en
dat leverde een derde plek op
van 58,23%.Op vier verrasten Tini
Lotgerink & Jeanet Vermey met
een mooie 57,84%, waarmee ze
Renske & Kees Visser nipt overtroffen die op 57,64% uitkwamen. Hannie & Hein van der Aat
volgden met een keurige 57,14%
als zesde. Ook Atie de Jong & Cathy Troost konden weer thuis ko-

men door als zevende 56,35%
op te halen en zo Nel & Adriaan
Koeleman, die op 56,05% eindigden, voor te blijven. Elisabeth van
den Berg trok deze keer met Gijs
de Ruiter op en dat resulteerde in
een nette 55,36% als negende.
De top tien van deze avond werd
afgesloten door twee paren, waar
Froukje Kraay & Tini Tromp met
55,26% knap Johan Le Febre &
Wim Slijkoord bijhielden. Volgende keer start de tweede ronde parenbridge, nu bestaande uit zelfs
vier lijnen, zodat het nieuwe jaar
gelijk historie schrijft. Wilt u dit
ook mee maken, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur, behalve 26 december, in
Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 6 december was de zesde en laatste ronde van de tweede cyclus. De promotie en degradatie paren zijn
bekend, er zijn wel een paar verrassingen bij. Alleen de promotie
paren worden wereld kundig gemaakt, de degradanten moeten
dit zelf maar in huiselijke kring
en aan vrienden en bekenden bekendmaken, hoe zij het er van af
gebracht hebben. Een tip: wacht
er mee tot na de feestdagen. Wel
waren wij erg blij, om alle vertrouwde gezichten weer te zien
zo pal na Sint Nicolaas avond, dat
was toch een hele opluchting. Er
werd op negen tafels gebridged,
gelukkig geen stilzit ronde deze
week. In de A-lijn was de eerste
plaats voor Corry en Greet met
64,06%, dit paar loot vooral tegen
de mindere paren en die zij dan
met veel bluf trachten te intimideren, De tweede plaats was voor
Addie en Jeannet met 59,38%,
Vooral Addie doet haar uiterste
best, want zij wordt elke week
door haar kleindochter gecontroleerd, die spit de hele krant door
tot zij de uitslagen heeft gevonden. De derde plaats is voor het
paar Leny en Willy met 58,85%,
dit paar heeft met dit resultaat
aan de degradatie weten te ontsnappen.
B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats

voor Ria en Joop met 62,50%, dit
paar gaat uiteraard promoveren,
waarbij zij de bravoure wel snel
zullen afleren.
De tweede plaats is voor Ada en
Roelie met 61,46%, dit paar kan
zo goed bridgen, maar het komt
er niet altijd uit.
De derde plaats is voor het paar
Leny en Phini met 53,65%, deze
hoge score is vooral te danken
aan de 6SA die zij boden en ook
maakte, geweldig.
A-lijn
In dit geval, omdat de degradanten niet genoemd worden, alleen
de eerste 3 paren. Eerste zijn geworden het paar Greet en Henk,
ondanks dat zij vandaag een
wat mindere dag hadden, met
55,45%. Tweede zijn geworden
Addie en Jeannet met 55,00%,
heel close. Derde is het paar Corry
en Greet met 53,66% vooral door
de hoge score van vandaag.
Promovendus
Ten eerste de reeds genoemde
Ria en Joop met 57,82%. Tweede
Corry en Netty met 53,66%, derde
Aja en John met 52,54% en vierde
Leny en Phini met 51,69%.
Volgende week is er vrij bridgen,
om te ontspannen.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel.

Bridgers gezocht bij BVU
Regio - Maandag 10 december
2018 werd met 37 paren de 4e
ronde van de 3e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze 4e ronde ging in de A-lijn de
1e plaats naar Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden met 65%
gevolgd door Nel Bakker & Lia
Guijt met 57,92% en op de 3e
plaats Bep & John de Voijs met
53,75%. In de B-lijn ging de 1e
plaats naar Cees Harte & Jos v.
Leeuwen met 61,75% op de 2e
plaats met een neuslengte verschil Marijke & Ger v. Praag met
61,17% en op de 3e plaats eindigde Ans Breggeman & Henk v. Dijke met 58,50%. In de C-lijn ging
de 1e plaats met een mooie score van 62,77% naar Marieke Schakenbos & Joke de Wit op de 2e
plaats werd beslag gelegd door
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen met 56,79% en op de 3e
plaats eindigde Thea Samson &
Kees Geerlings met 55,97%.
In het algemeen klassement
staan in de A-lijn Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden op
de 1e plaats met 54,69% gevolgd
door Huub v. Geffen & Lambert
Koeter met 54,38% en op de 3e
plaats Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 52,92% dus kan er
nog stuivertje gewisseld worden.
In de degradatiezone is ook

nog alles mogelijk Jan Broeckmans & Kees Visser met 44,85 %
Bep & John de Voijs met 44,90%
en Theo Vermeij & Rob Fasten
47,60% kunnen zelfs de dans nog
ontspringen. In de B-lijn staan
Cees Harte & Jos v. Leeuwen op
de 1’plaats met 56,74% op de 2e
plaats Ans Breggeman & Henk v.
Dijke met 56,23% ruim voor op de
concurentie. Degradatie dreigt
voor Til v. Etten & Bets Romkema
en voor Tonny Godefroy & Harry
Rubens en Joke v/d Berg & Yvonne de Mare. In de C-lijn staan Thea
Slot & Mirjam Nieuwenhuizen op
de 1e plaats met 57,67% gevolgd
door Anja Baars & Marja Calis met
55,83% en op de 3e plaats Marja
Baris & Tini Lotgerink met 53,67%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de B.V.U. kunt u contact opnemen met onze secretaris Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 06-20393309 of via de mail
w.gloudemans@caiway.nl

