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SPAAR NU VOOR

Kinderen hebben plezier
in de sneeuw
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 17
december was er zoveel sneeuw
gevallen dat de kinderen van kindercentrum de Blokkendoos in Uit-

hoorn buiten de grootste pret hadden. Ze hebben samen met de leidsters een sneeuwpop gemaakt,
sneeuwballen gegooid en met de

slee gespeeld. De meeste kinderen
hadden nog nooit zó veel sneeuw
gezien en hebben dan ook volop
genoten van die witte wereld!
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Uithoorn - Hoewel het nieuwe gezondheidscentrum aan de N201 –
tegenover het appartementencomplex Buitenhof – volgens plan pas
medio of eind april 2011 in gebruik
zal worden genomen, zijn de meeste huisartsen in Uithoorn al druk
bezig om de beschikbare praktijkruimten onderling zo goed en efficiënt mogelijk te verdelen. Op zich
een goede zaak, want 2011 dient
zich al aan en er moet nog veel werk
verzet worden om de overgang van
tien huisartspraktijken met hun collega’s, assistenten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en patiëntenbestanden vanuit hun huidige vestigingen over te hevelen naar
de nieuwe locatie. Want alle huisartsen die jaren geleden hebben aangegeven te willen overgaan naar het
nieuwe gezondheidscentrum, verhuizen komend jaar naar het nieuwe
gezondheidscentrum. Dat heeft niet
alleen consequenties voor de huisartsen zelf, maar ook voor hun patiënten want die zullen straks met
hun huisarts een afspraak op de
nieuwe locatie moeten maken. De
bestaande praktijken zijn dan niet
meer bemand. Twee huisartsen waren bereid een toelichting te geven
om alvast enige duidelijkheid in de
situatie te scheppen, namelijk Hans
Padding en Pieter Bots van het Uithoorns Huisartsen Collectief.
Behoud eigen huisarts
“De bedoeling is dat de huisartsen
zich met hun praktijken in 3 groepjes over de etages van het nieuwe
Gezondheidscentrum gaan verspreiden. Op onze website www.uhac.
nl kan je zien welke huisartsen per
groep zijn ingedeeld, waarbij elke
groep voor de duidelijkheid een eigen kleur heeft. De huisartsen worden met hun praktijk verdeeld over
de eerste etage in de vleugels van
het nieuwe gebouw. Heel belangrijk
is dat alle patiënten hun eigen huis-

arts behouden,” laat Hans Padding
nadrukkelijk weten. “Ook blijven de
assistentes gewoon in dienst bij hun
huisarts voor wie zij werken. De patiënten zien het vertrouwde gezicht
van de assistent dus weer terug. Aan
dat alles verandert niets. Het enige
wat verandert is de locatie van de
nieuwe praktijkruimte van hun huisarts, want die wordt in het gezondheidscentrum gevestigd.” Op de begane grond komt een ontvangstbalie
waar bezoekers worden opgevangen en de weg gewezen. Dat doen
medewerkers van de stichting Cardanus; die gaan als receptionist(e)
fungeren. Daarnaast komt er een
duidelijke bewegwijzering in het
gebouw. Verder vestigt het Ziekenhuis Amstelland er poliklinieken van
verschillende medische disciplines.
Vooruitlopend hierop biedt men in
Het Hoge Heem de mogelijkheid om
afspraken te maken met een specialist, bijvoorbeeld een dermatoloog of
een Keel- Neus- en Oorarts. Zodra
het nieuwe gezondheidscentrum in
gebruik wordt genomen, worden die
faciliteiten daar naartoe overgeheveld en verdwijnen die bij Het Hoge Heem.”
Polikliniek
“Behalve huisartsen zullen er ook
andere specialismen worden gehuisvest, waaronder paramedische
voorzieningen,” vult Pieter Bots aan.
“Op de begane grond wordt een zintuigenhoek ingericht. Daaronder faciliteiten voor audiciën en opticiën
inclusief werk- en winkelruimten, de
apotheek, faciliteiten voor de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord, waaronder
ook inbreng van de Brijder stichting
- centrum voor verslavingsproblematiek, maatschappelijk werk, wijkverpleging en een ruimte voor fysiotherapie waar in een gemeenschappelijk samenwerkingsverband diverse fysiotherapeuten gebruik van

kunnen maken. In de vleugels van
de eerste verdieping zullen voor een
deel de huisartsengroepen worden
gevestigd. Het andere deel is bestemd voor de poliklinieken van het
ziekenhuis. Daaronder KNO, gynaecologie, interne geneeskunde, orthopedie, chirurgie enzovoort. Die
krijgen aparte spreekuurtijden. Verder een klein centrum voor röntgenonderzoek en echografie alsook een
laboratorium voor bloedprikken.”
Korte lijnen
Een voordeel voor alle partijen is
dat er in de nieuwe situatie korte (onderlinge) lijnen zijn. De huisartsen kunnen indien nodig even
ruggespraak houden met (aanwezige) specialisten of de patiënt ‘intern’ doorsturen naar een bepaalde
afdeling. Die samenwerking moet
nog wel besproken worden hoe dit
logistiek kan worden ingepast. Doel
is de patiënt zo efficiënt mogelijk
van dienst te zijn. Dat dient ook de
meerwaarde te worden van dit gezondheidscentrum. Mede om die
reden hebben de huisartsen ervoor
gekozen hun medewerking te verlenen om in het nieuwe gezondheidscentrum te gaan zitten. Opgemerkt
zij dat er GEEN huisartsenpost of
Eerste Hulp in het nieuwe Gezondheidscentrum wordt gevestigd. Dat
blijft allemaal onderdeel van het ziekenhuis in Amstelveen. De Eerste
Hulp zit daar naast de Huisartsenpost en dat blijft zo. Deze zaken zijn
regionaal geregeld.
Meetingpoint
“Waar we nu ook al mee bezig zijn
dat van de grond te krijgen is dat de
centrale hal in het gezondheidscentrum ook een soort meeting point
wordt. Er komen een koffieshop (in
de zuivere zin van het woord) en een
leestafel. Door de voormalige stichting Ziekenhuis Uithoorn, dat overigens decennia lang heeft gedacht
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dat Uithoorn een eigen ziekenhuis
zou krijgen, wat er nooit is gekomen, wordt het geld dat altijd voor
dat doel is gereserveerd nu gebruikt
om de centrale hal van het gezondheidscentrum leuk aan te kleden.
Dat initiatief verdient onze grote
dank. Het geld is zeer welkom want
het is voor ons huisartsen toch een
fiinanciële aderlating daar naartoe
te gaan. Het gebouw is beschikbaar,
maar ons deel moeten we zelf inrichten en dat kost het nodige geld.
Let wel, de huisartsen die straks verhuizen blijven met een lege praktijkruimte aan hun huis zitten. Het is de
vraag hoe men daar invulling aan
gaat geven.” Aldus Hans Padding.
Bereikbaarheid
Pieter Bots roert een belangrijk gegeven aan, namelijk dat van de bereikbaarheid. Via de N201 is het gezondheidscentrum per auto goed
bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Ook per
fiets is het te doen wat als voordeel
heeft dat men ‘in beweging’ blijft.
Verder zullen er in de nieuwe busbaan bij het Buitenhof haltes komen. Maar dan moet men nog wel
de (drukke) N201 oversteken bij de
rotonde. Of dit zo’n goed idee is valt
te betwijfelen. Een ander verhaal is
op welke wijze slecht ter been zijnde
patiënten en ouderen met bijvoorbeeld een rollator bij het gezondheidscentrum kunnen komen. Pieter: “Wij zijn met stichting Cardanus
in gesprek of het wellicht mogelijk
is een pendelbusje te laten rijden,
bestuurd door vrijwilligers. Voor de
eventuele financiering ervan hebben wij Rabobank Schipholland benaderd voor een bijdrage uit het cooperatiefonds. Binnenkort verwachten wij daar een positief antwoord
op te krijgen. Waarmee ik wil zeggen dat het idee wel gelanceerd is,
maar dat er nog geen toezeggingen
zijn gedaan. Hiermee willen we tot
uitdrukking brengen dat we het probleem onderkennen dat ouderen er
tegenop zien om in plaats van naar
hun vertrouwde adres bij de huisartsenpraktijk in de buurt straks naar
het gezondheidscentrum moeten
gaan. Daarom proberen wij hen tegemoet te komen door een speciale
vorm van vervoer in het leven te roepen ten behoeve van degenen die
dat echt niet kunnen. We hopen dat
de gemeente en het vervoersbedrijf
ons daarbij terzijde wil staan.”
Centrale ligging
Hoewel de verhuizing van de huisartsen in de ogen van sommige
van hun patiënten als een nadeel
kan worden gezien, zullen inwoners
van De Kwakel het nieuwe gezond-

www.amstelhof.com
Beste lezer/sters
De afgelopen weken was het weer bar en boos en vooral ook op
woensdag, als onze lopers de krant bij u moesten bezorgen.
Gelukkig begrijpen de meeste mensen wel, dat de wegen nu
en dan onbegaanbaar waren voor onze bezorgers, maar ook
zijn er mensen die zelfs nu nog boos worden als de krant niet
op tijd binnen is. In deze tijd kan dat gebeuren. Ook deze
week zijn de wegen en vooral de stoepen soms onbegaanbaar, dus waardeer de krantenbezorgers. Deze week komen
zij met hun nieuwjaarswens: onze vraag aan u, waardeer
wat ze doen en laat het blijken met een (vrijwillige) gift.
Directie Nieuwe Meerbode

Politie neemt partijen
gevaarlijk vuurwerk in beslag
Uithoorn - De politie heeft vorige
week vier partijen illegaal vuurwerk
in beslag genomen in De Kwakel
en Amstelveen. Het vuurwerk wordt
beschouwd als zeer gevaarlijk.
In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 december werd een auto, die
geparkeerd stond op een parkeerplaats in De Kwakel, gecontroleerd
door surveillerende agenten. De
drie inzittenden bleken een doos
met daarin tweehonderd ‘vlinders’
oftewel ‘Spaanse Crackers’ bij zich
te hebben. Het bezit of de handel
in dit type vuurwerk is strafbaar gesteld in de wet Milieubeheer. “Zelfs
een flits van een fotocamera kan de
boel al doen ontploffen. De inzittenden hebben dus groot geluk gehad”,
zegt Jos Bon van de wijkteamre-

cherche. Op donderdag 9 december
leidde een anonieme tip naar een
adres in Amstelveen Zuid, waar 160
vlinders werden aangetroffen. Een
van de bewoners van het huis, een
23-jarige man, werd aangehouden.
Via deze man kwam de politie op
het spoor van een andere verdachte. Bij deze 19-jarige man thuis werden 220 nitraatbommen (zeer zwaar
knalvuurwerk) gevonden. Ook deze
verdachte leidde weer naar een volgende persoon, bij wie 209 nitraatbommen in huis lagen.
Een dag later werd een 15-jarige
jongen aangehouden wegens openlijke geweldpleging. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het met
vuurwerk opblazen van een metalen
afvalbak.

heidscentrum als een plezierige locatie verwelkomen. Het ligt tussen
Uithoorn en De Kwakel in, waarbij
de Kwakelaars nu eindelijk de dokter wat dichterbij huis hebben. Dat
geldt ook voor de (nieuwe) bewoners van Legmeer-West, het Burgemeester Kootpark en Park Krayenhoff. In dat licht gezien komen de
huisartsen steeds centraler te zitten.
Als zij naar het gezondheidscentrum verkassen, gebeurt dat gefaseerd want de huisartsenpraktijken
zelf moeten gewoon kunnen doordraaien. Daarbij zullen patiënten van
de verschillende huisartsen tijdelijk
soms bij een collega op spreekuur
moeten gaan, als hun eigen huisarts
aan het verhuizen is. Daarvoor wordt
nog een plan gemaakt om dit soepeltjes te laten verlopen.

Al met al wordt er ten behoeve van
hun patiënten door het huisartsencollectief op allerlei gebied ongelofelijk veel energie in gestoken om
van het nieuwe gezondheidscentrum een succes te maken en de
overgang van ‘oud naar nieuw’ goed
te laten verlopen.
Huisartsen naar
gezondheidscentrum:
L. Apeldoorn en R. Nieweg
J.P.M. Bots
M.P. Kruse en A.A.L. Rutgers
E.E.M. Bezemer en M.A. de Lange
A. Noor en J. Padding
E.W. Stokkers en B.G. Terra
F. Borstlap
H.B. van den Bosch
E. Lubbers
J.J. Lugtmeijer
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Stichting Ontwikkelings

De opruiming
is begonnen!

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

nu tot

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

boxsprings

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

matrassen
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken

Kind van Licht

dekbedden
kussens

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

sTICHTING DE BAAT

De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

KORTING

op showroommodellen

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

70%

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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Is uw huisdier zoek?

20-12-2010 10:15:26

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora
kater. Draagt een blauw-groen bandje. Hij heet Thomas.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar
oud met de naam Goochem. Zij praat terug als haar naam wordt
genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
cyperse strepen, witte voorpoten kleur loopt door tot aan de nek
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
zwart/wit met wit puntje aan de staart.
Gevonden
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antracietkleurig.
- Uithoorn, hangoordwergkonijntje, wit met wildkleur.
- Demmerik in Vinkeveen, cyperse kat met zwart/ bruin tijgerprint.
- Straatburgerflat in Uithoorn, cyperse poes met witte buik.
- Poldermolen in Mijdrecht, zwart/witte kat.
- Molenland in Mijdrecht, grijs-bruine cyperse poes.
- Drechtdijk in De Kwakel, zwarte kater met witte neus, wangen en kin
doorlopend in grote witte bef. Witte buik. Voor witte voetjes en achter
witte poten. Heeft een witte punt aan de staart.
- Oostzijdeweg in De Hoef, schildpadpoes.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.
- Door aanstaande verhuizing naar het buitenland goed tehuis gezocht voor 2 cyperse poezen broer en zus. Ze zijn gechipt en gesteriliseerd. Moeten wel bij elkaar blijven. Ze heten Beau en Ari en zijn
3 jaar oud.

Veel kerstmuziek in
Thamerkerk en De Schutse
Uithoorn - In de kerstvieringen in
de Thamerkerk en De Schutse is er
een grote afwisseling van muziek.
Op kerstavond om 19.30 uur zingt
het Amstel Gospel Choir in De
Schutse. Om 21.30 uur begint de
kerstnachtdienst in De Thamerkerk. Alison Metternich, mezzo soprano, een soliste met binnenlandse
en buitenlandse uitvoeringen zingt
prachtige kerstmuziek begeleidt

door Ton Kodde orgel en Fen Meier aan de vleugel.
Op kerstmorgen zijn de diensten om
10.00 uur. Een kinderkoor en Astrid van der Wals op trompet zorgen
voor de muzikale noot in De Schutse. In de Thamerkerk zingt het projectkoor onder leiding van Guusta
Mathlener.
Alle diensten beginnen met samenzang en iedereen is van harte welkom.

Volle zaal bij
kerstconcert De Rovenians
en Concordia
Regio - Gelukkig hebben de
weersomstandigheden het publiek niet weerhouden om naar
het gezamenlijke kerstconcert
van het gospelkoor en de brassband te komen.
De Janskerk was veranderd in
een concertzaal voor deze gelegenheid.
Een anderhalf uur durend programma met indrukwekkende nummers van de brassband,
maar ook samen met het gospelkoor werden diverse nummers gezongen. Het gospelkoor
heeft ook zelf eigen nummers gezongen zoals: Glory to God, Mary
did you know, Do you hear what I
hear en Christmas glory.

Ook met het publiek samen zijn
de bekende nummers gezongen
zoals Stille nacht, Komt allen tezamen en Midden in de winternacht.
De avond werd afgesloten door
samen met het publiek staande
het Ere zij God te zingen.
As toegift werd het concert afgesloten met het bekende nummer
Amen, een nummer gespeeld
door de brassband en gezongen
door het koor, waar heel voorzichtig het publiek langzaamaan
ging meezingen.
Een avond om op terug te kijken
en zo toe te leven naar kerst om
de geboorte van Jezus te vieren.

In 2006 schreven we: Meiden uit de armste gezinnen van Wajir, 8 tot 16 jaar,
verhuren zichzelf als dienstmeid aan de rijkere families in de stad. Voor een
euro per dag. Deze meiden halen water, brandhout, maken schoon, werken
12 uur per dag. Ze worden beschouwd en behandeld als slaven. Niet zelden profiteert ‘meneer’ van ze. Alsof bij de prijs inbegrepen. Verkracht en
zwanger worden nagewezen als Hawa / Eva, de verleidster die de zonde in
de wereld bracht. Een hoer die een fatsoenlijke man schande bracht. Voor
velen is zichzelf verkopen dan ook de manier die overblijft om hun kind te
voeden. En dat in een samenleving waar condooms taboe zijn en Hiv Aids
het snelst toeneemt in heel Kenia...
Wat te doen in zo’n situatie? Dat leert ons Sophia. Een sterke vrouw die voor
niemand meer bang is. Ze weet verkrachters voor 8, onlangs voor 20 jaar
achter de tralies te krijgen. Ze gaat ze achterna tot wel 1000 km verderop. Daarvoor gebruikt ze een netwerk van mobieltjes en facebook en community radio. Mannen zijn bang voor haar. Ze is al verschillende keren met
de dood bedreigd. Maar als zij je aankijkt en zegt ‘I’m serious’’, dan weet je
ook dat het haar ernst is. Toen ik vroeg ‘’hoe kunnen we je helpen?’’ zei ze,
‘’ik heb geen fototoestel om de misdaden te documenteren’’. Zo eenvoudig begon onze samenwerking. Verkrachting is dankzij haar acties meetbaar afgenomen.
Mama Suli vroeg ons een gaslantaarn in 2006. Om ‘s avonds dienstmeisjes
les te geven. Het alfabet en sommen. Op een mat onder de sterren. Maar
veel belangrijker was het lotgenotencontact. Een plek om te schuilen onder
de vleugels van vrouwen die weten wat een moeder hoort te bieden.
In 2010 zijn we veel stappen verder. Dienstmeiden zijn inmiddels moeilijk te
krijgen. Huis aan huis hebben vrouwen als Suli, Sofia en Rahaj de ouders
gewaarschuwd en ze omgepraat om hun dochters naar school te sturen.
Moeders krijgen kleine leningen om bijvoorbeeld een ezel te kopen. (een
ezel is een lastdier, je dochter niet).
Vandaag gaan deze meiden naar een dagschool, de ambitie is ze binnenkort
ook ‘s nachts veilig onderdak te bieden.
Een groot deel van het benodigde geld wordt verdiend door vrijwilligers.
Mama Suli kookt soms dag en nacht in het conferentieoord/restaurant/ontmoetingscentrum van haar zus Rahaj, Ali en Izac zijn bewakers, Najib, die
studeerde maar geen werk vindt, doet de planning. Een stroom van telkens
weer andere nichtjes runt de cafetaria. Yusuf regelt het vervoer. Er zijn betaalde maar ook vrijwillige leraren en vooral leraressen. Vrijwilligers eten
mee uit de pot, ze krijgen een mat om te slapen, soms wat telefoongeld en
vooral een opvoeding in iets doen voor een ander die het minder heeft. Daar
kunnen we in Nederland anno 2010 nog wat van leren.
Want de winst van dit vergadercentrum gaat grotendeels naar Nuarani Girls
school. Nuarani betekent “een persoon die van het licht is’’. Als een stormlamp in de nacht, bij dat schoolbord onder de sterren.
Henk van Apeldoorn

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Brandweerkorps schrijft zwarte cijfers
Uithoorn - Traditiegetrouw organiseert de Vrijwillige Brandweer Uithoorn elk jaar haar Korpsavond in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Een avond met een feestelijk tintje waar – voor zover mogelijk –
alle leden en ‘oud-leden’ van de brandweer aanwezig zijn. Tijdens die
avond wordt teruggekeken op wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd
waarbij de brandweer betrokken was. Tevens worden plannen en verwachtingen uitgesproken voor het komende jaar. Verder worden behaalde certificaten en diploma’s aan de verschillende brandweermannen en –vrouwen uitgereikt. Een en ander gaat gepaard met een hapje
en een drankje tijdens een informeel samenzijn.
Uit de rode cijfers
De Korpsavond die dit keer op 15 december jl. werd gehouden, kreeg extra glans door de aanwezigheid van burgemeester Dagmar Oudshoorn die
sinds haar benoeming de Korpsavond voor het eerst meemaakte. Zij gaf blijk
van een plezierige en vaak humoristische betrokkenheid bij deze avond, helemaal bij de uitreiking van de verschillende diploma’s en certificaten aan leden van dit brandweerkorps. Voor deze gelegenheid werd zij vergezeld door
commandeur brandweer Henk Plas en directeur Diemer Kransen van het
Brandweerkorps Amsterdam-Amstelland, waar ook de brandweer Uithoorn
deel van uitmaakt. In 2009 werd het korps van Uithoorn opgenomen in een
regionaal samenwerkingsverband waartoe ook behoren de brandweerkorpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. In totaal gaat het daarbij om 6 gemeenten met 20 kazernes die de brandweer
in deze regio ter beschikking heeft. Daarvan zijn er 13 ‘beroepskazernes’ en
7 ‘vrijwillige’. Het korps is het grootste van Nederland en telt 1.150 brandweerlieden waarvan 900 beroepsmensen en 250 leden van de Vrijwillige
Brandweer. Vierentwintig uur per dag staan er 115 brandweerlieden paraat,
waarvan er 70 vrijwilliger zijn. De jaarlijkse begroting beloopt ongeveer 85
miljoen euro. Dat lijkt veel, maar realiseer u dat een beetje brandweerauto
al gauw meer dan 600.000 euro kost en een met speciale functies nog veel
meer… Nog buiten al het andere materiaal dat nodig is. Reken dat eens uit
over zes gemeenten… Tijdens deze avond liet kazernemanager Nico Theuns
in zijn voordracht weten dat het korps, weliswaar met moeite en de nodige
frustraties, er in geslaagd is om uit de rode cijfers van vorig jaar te komen.
Dankzij wijzigingen in de top, forse bezuinigingen en efficiëntere werkwijzen
heeft men kans gezien inmiddels zwarte cijfers te kunnen schrijven zonder
op mensen, kennis en materieel hoeven in te leveren. Terwijl toch de gevraagde dienstverlening kon worden uitgevoerd. Dit gaf nog meer cachet
aan deze bijeenkomst. Knap gedaan!
Vrijwilligers gevraagd
Kazernemanager Nico Theuns verwelkomde alle aanwezigen en blikte traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. Hij memoreerde een groot aantal
gevallen en situaties waarin een beroep werd gedaan op hulp en bijstand
van de Vrijwillige Brandweer Uithoorn. In totaal 188 meldingen. In 2009 waren dat er 236. Op een enkeling na die in gemeentelijk dienst is, zijn alle leden
vrijwillig tot de brandweer toegetreden. De meesten hebben daarnaast een
gewone werkkring. Alvorens toe te treden tot de brandweer krijgen zij daarvoor een gedegen opleiding, maar kunnen zich door het volgen van specifieke cursussen verder ontwikkelen. Daarmee kan men zich in de hiërarchie

Bevorderingen en onderscheidingen:
De volgende heren zijn bevorderd van Aspirant brandwacht
naar Brandwacht 1e klasse. Dit is een unicum te noemen.
Normaal gesproken wordt men namelijk eerst Brandwacht
maar deze heren hebben beide cursussen in 1 jaar gedaan en
gehaald. Dit is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis
van het korps.

Van Aspirant naar Brandwacht 1e klasse
zijn dus bevorderd de heren;
Jesse Boswijk
Rens Theijssen
Robbert Treur
Ruben Basjes

De volgende heren zijn onderscheiden voor
hun langdurige inzet als vrijwilliger bij de brandweer.
Voor 20 jaar trouwe dienst:
Guus van Asselen (Werkzaam bij het Alkwin Kollege als
technisch onderwijs assistent)
Voor 30 jaar trouwe dienst:
Adrie Bijl (Werkzaam als bedrijfsleider bij Pantar, een instelling
die werkt met verslaafden en
geestelijk gehandicapten)

opwerken tot een brandweerman/vrouw met uitgesproken specialismen. Theuns sprak met bewondering over enkele collega’s
die door pech en ziekte zijn achtervolgd, maar zich desondanks
kranig op de been weten te houden. In zijn vooruitblik wist de
kazernemanager voor het komend jaar een strak financieel beleid
te melden en uitvoering van een aantal onderzoeksprojecten.
Verder zal de taakvervulling van eenieder meer in de lijn van de
functie komen te liggen dan dat dit in een rang tot uitdrukking
wordt gebracht.
Hoewel het brandweerkorps ‘op sterkte’ is, blijft de behoefte aan
instroom van nieuwe brandweermannen en -vrouwen bestaan.
Theuns liet weten dat er een wervingsactie is gestart om mensen tussen de 20 en 40 jaar met een goede gezondheid en juiste
instelling aan te sporen zich al dan niet op vrijwillige basis in te
zetten bij het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland, met de
nadruk op Uithoorn.
Saai 2011
Na zijn openingswoord nodigde de kazernemanager burgemeester Dagmar Oudshoorn uit voor haar ‘maiden speech’. Zij vertelde
dat de brandweer voor haar een compleet nieuw verhaal was.
Voordien heeft zij destijds als voorzitter van de deelgemeente
Rotterdam nooit iets met de brandweer gehad. “Dat is een privilege wat alleen de burgemeester in Rotterdam heeft. Brandpreventie was en is bij hem altijd een hot item geweest, waarbij ook
de inwoners werd geleerd hoe je brand kunt voorkomen. Ik ben
blij dat ik als burgemeester nu kan instappen in zo’n zelfde traject
dat de brandweer hier in Uithoorn heeft uitgezet hoe burgers ook
zelf kunnen gaan nadenken hoe je brandveilig kan leven. Ik heb in
Uithoorn en De Kwakel gemerkt dat veel mensen zich als vrijwilliger inzetten voor de gemeenschap. Daarnaast is er een categorie
die een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk doet en dat is de

Vrijwillige Brandweer. Ik koester alle vrijwilligers maar ik vind
dat de vrijwilligers bij de brandweer daar een extra dimensie
aan toevoegen. Zij zorgen niet alleen voor een stukje veiligheid in de gemeente maar zetten soms hun eigen leven op het
spel. Een prachtig uitgangspunt waarvan ik hoop dat wij met
onze gezamenlijke wervingsactie meer vrijwilligers aan het
korps kunnen toevoegen”, aldus de burgemeester die duidelijk liet blijken blij te zijn met dit gemotiveerde team van de
Vrijwillige Brandweer Uithoorn. Als burgemeester hoopte zij
natuurlijk niet dat het ‘spannende tijden’ zullen worden voor
de brandweer. Vandaar ook dat zij het korps weliswaar prettige
feestdagen maar een heel saai 2011 toewenste… “Veel oefenen mag, maar geen daadwerkelijke rampscenario’s!”
Na een korte pauze was het voor haar een eer samen met Nico
Theuns diploma’s en certificaten te mogen uitreiken aan hen
die cursussen en vervolgopleidingen met goed gevolg hebben
afgesloten. Een flink aantal aanwezigen kreeg het certificaat
‘Redden van grote huisdieren’ – zoals paarden - uitgereikt. Vier
mensen werden bevorderd. Daartoe knoopte de burgemeester in samenwerking met Nico Theuns de rangepauletten met
de nodige vrolijkheid op de overhemden van de bevorderde
brandwachten vast. Ook werden twee leden opgeroepen om
een onderscheiding in ontvangst te nemen. Dit omdat die zich
jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger.
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst kreeg de avond
een vervolg in de vorm van een informeel en gezellig samenzijn waar elk korpslid onder het genot van een hapje en een
drankje de kans kreeg met de nieuwe burgemeester even van
gedachten te wisselen. Zij had naar eigen zeggen deze eerste
Korpsavond met veel plezier ten volle beleefd.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
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Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling opnieuw tot een succes te maken. De
Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel
bestaat uit een aantal enthousiaste
inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben
bijgedragen aan een goed verloop
van de jaarwisseling. De viering zal
net als in voorgaande jaren plaatsvinden op het pleintje Kerklaan/
Drechtdijk.

Verkeersmaatregelen

Feesttent en vuurkorven

Vrijwilligers en VMB Security & Services surveilleren in en rondom De
Kwakel. Ze zullen onder andere in
de gaten houden of er sprake is van
vandalisme. De politie zal controleren of er volgens de regels vuurwerk
wordt afgestoken. Dit mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot 02.00
uur Nieuwjaarsnacht.

Veiligheid is belangrijk tijdens de
Oud en Nieuw viering. Daarom worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op
31 december 2010 vanaf 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Deze
afzetting duurt tot 1 januari 2011,
02.00 uur. Iedereen krijgt het advies
om tijdens de afzettingsperiode zijn/
haar auto in de Mgr. Noordmanlaan
op de parkeervlakken te zetten en
niet ernaast.

Controle

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte
dienst. De laatste rit op 31 december
2010 is rond 20.00 uur.
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ALGEMENE INFORMATIE

Gevolgen strooizouttekort
De grootste landelijke aanbieders
van strooizout zien hun voorraden
snel slinken. Zij hebben de gemeenten gevraagd hun strooibeleid hier
op aan te passen. Ook de gemeente Uithoorn moet dat doen.

Alleen strooien hoofdroutes

Besloten is om echt alleen nog maar
de brede doorgaande wegen en
doorgaande ﬁetspaden te strooien.
Niet meer gestrooid worden andere
ﬁetspaden, de binnenstraten en bushaltes. Ook bij winkelcentra wordt
niet meer gestrooid.
Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten moeten efficiënt omgaan
met hun strooizout. Ze moeten minder gram zout per kilometer wegdek
uitstrooien en vooraf bepalen op wel-

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

ke plekken gladheidbestrijding het
meest dringend is.

Weer beperkt strooizout voor
particulieren beschikbaar

Bij de gemeentewerf aan de Industrieweg zijn maandag 20 december 450 emmertjes strooizout voor
particulieren bezorgd. Als u dit leest
zijn er misschien nog emmertjes beschikbaar. Kijk eerst even op www.
uithoorn.nl voordat u naar de gemeentewerf gaat.

Huisvuil- en papiercontainers

Begin deze week bleek het niet mogelijk de gf-restl- en papiercontainers
te ledigen. De vuilniswagens kunnen
niet rijden op de besneeuwde binnenwegen. Houd de berichtgeving in
de gaten via www.uithoorn.nl

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 16 DECEMBER 2010
Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in te
spreken.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• Rapport Kamer van Koophandel “De Waterpassant in beeld”;
• Beheer en exploitatie Brede school;
• Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland;
• Concept- wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2010.
In de raadsvergadering heeft de fractie van Ons Uithoorn mondelinge vragen
gesteld over de oud- en nieuwviering in Uithoorn en De Kwakel.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• Nota raadscommunicatie;
• Proces bezuinigingen en heroverwegingen;
• Vaststellen van de opdrachtformulering onderzoek gemeente Uithoorn.

Oud naar
Nieuw
van

Om u nog beter van dienst te zijn, hanteert
de gemeente Uithoorn vanaf 1 januari 2011
nieuwe openingstijden.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Oud en nieuw viering
in De Kwakel

De gemeente heeft toestemming
gegeven voor het op vrijdag 31 december 2010 plaatsen van een
feesttent in het centrum van
De Kwakel, ter hoogte van
de Kerklaan/Drechtdijk. Bij
de tent komen meerdere
vuurkorven te staan
om een sfeervol
plein te maken.
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Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 14.00 uur; vrije inloop
- maandag, dinsdag en donderdag:
14.00 - 17.00 uur; op afspraak
- woensdag:
8.30 - 17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling 17.00 - 20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid op 0297 - 513111
- maandag t/m donderdag:
8.30 - 17.00 uur
- vrijdag:
8.30 - 14.00 uur
Openingstijden Werk en Inkomen G2
- maandag en donderdag (Uithoorn): 8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 13.30 - 16.30 uur; vrije inloop
- dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 32 55

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn en Zorg G2
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

De gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn werken samen!

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 31 31

Bij het onderwerp over het proces bezuinigingen en heroverwegingen heeft
de fractie van het CDA een amendement ingediend. Het amendement is met
18 stemmen voor (VVD, DUS!, Gemeentebelangen, CDA, PvdA) en 1 stem
tegen (Ons Uithoorn) aangenomen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Nota raadscommunicatie;
• Proces bezuinigingen en heroverwegingen;
• Vaststellen van de opdrachtformulering onderzoek gemeente Uithoorn.
• Belastingverordeningen 2011
• Doorschuiven ﬁnanciële middelen reconstructie Hugo de Grootlaan
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
20 januari 2011. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de grifﬁe
(e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Kwartaalnieuws van de Wmo-raad
De Wmo-raad is door B&W ingesteld. Deze raad adviseert het college over zaken rondom de wet maatschappelijke ondersteuning die de
inwoners van De Kwakel en Uithoorn aangaan. Het gaat dan over
zaken waardoor mensen mee kunnen blijven doen en de baas kunnen
blijven over hun eigen leefsituatie.

Laatste kwartaal 2010

Het laatste kwartaal van 2010 kreeg
de Wmo-raad geen nieuwe verzoeken van de gemeente om te adviseren en mee te denken over nieuwe nota’s of beleidsplannen. Toch is
de Wmo-raad elke tweede woensdag van de maand bijeengekomen,
omdat er voldoende zaken zijn die
voortdurend om aandacht vragen.
Zo volgen we nog steeds kritisch de
knelpunten rondom het Wmo-vervoer. Zeker voor mensen die aangewezen zijn op aangepast vervoer,
dat verder gaat dan een simpele
taxi, is er nog een wereld te winnen.

Bijscholing

De leden van de Wmo-raad hebben samen met de “collega’s” van
Aalsmeer zich twee middagen laten bijscholen over allerlei aspecten van wet en regelgeving rondom
de Wmo. Door deze minicursus hebben de leden geleerd hoe adequaat
te reageren als de gemeente om ad-

Kerstbomen na jaarwisseling de deur
uit, maar wel zonder spijkers
Zoals elk jaar haalt de gemeente ook in 2011 na de jaarwisseling kerstbomen
op. Tussen maandag 3 en vrijdag 14 januari kunt u uw kerstboom gewoon
buiten zetten op de dag waarop uw gf-rest container wordt geleegd. Inwoners van de hoogbouw kunnen in deze periode elke dag de kerstboom aanbieden bij de ophaalplek van het plastic afval. De kerstbomen worden versnipperd. Haal daarom het eventuele houten kruis van de boom af en trek alle spijkers eruit.

vies vraagt of om ongevraagd te adviseren als een regeling mensen tekort lijkt te doen.

Wmo-raad in 2011

De Wmo-raad is zich al aan het
voorbereiden om na de jaarwisseling vol energie zijn bijdrage te leveren aan het tot stand komen van
een nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Heel nadrukkelijk speelt hierbij
dat veel zaken rondom voorzieningen en zorg niet meer los te denken
zijn van de samenwerking met de
buurgemeente Aalsmeer. Voor 2011
staat dan ook op de agenda van de
Wmo-raad om de samenwerking
met de Wmo-raad van Aalsmeer te
intensiveren.
Ook de Wmo-raad ondervond net
als de medewerkers van de gemeente het ongemak dat de verbouwing van het gemeentehuis met zich
meebracht. Er is voor de decembervergadering daarom uitgeweken naar een externe locatie. Maar
omdat vergaderingen van de Wmoraad openbaar zijn, is het goed dat
deze na de jaarwisseling weer in
het gemeentehuis kunnen plaatsvinden. Ook in het nieuwe jaar zal
de Wmo-raad u op de hoogte houden via de krant en de website www.
wmo.uithoorn.nl . Het e-mail adres is
wmo-raad.uithoorn@telfort.nl
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
22 dec.
29 dec.
29 dec.
30 dec.

Wethouders Levenbach en Verheijen aanwezig bij afscheidsreceptie wethouders De Ronde Venen in partycentrum De Meijert
Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode Draad de workshop
Spelend schilderen, Oud en Nieuw. Prinses Margrietlaan 86.
10.00-13.00 uur
Disco voor alle Kwakelse kinderen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs in feesttent in centrum De Kwakel; 19.00-22.00 uur
Midwinteravond (ook wel bekend als boerenkoolavond) in feesttent in centrum De Kwakel; 17.00-22.00 uur

31 dec.
31 dec.
1 jan. 2011
6 jan.
14, 21 en
28 jan.
14 jan.
15 jan.
16 jan.
18 jan.
25 jan.
26 jan.
29 jan.
4 feb.
19 feb.
3 maart
8 maart
1 april
5 mei
22 mei
2 juni

2011

Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Oud- en Nieuwfeest in centrum De Kwakel; 0.00-2.30 uur
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik URKV
Michiel de Ruyter, 12.30 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29; 19.3021.00 uur
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoer kampioenschap , zaal
open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,- (voorinschrijving
€ 9,-)
Kids @ the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix, 19.00-21.30
uur. Entree € 3,-.
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met
een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,00 vanaf 12.00
uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU). Aanvang
14.30 uur. Entree: € 12,-.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
Woensdagochtendinloop: Kaarten maken. 9.30-11.30 uur Dorpshuis De Quakel
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4, m.m.v.
Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50)
13.30 uur
Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong en oud, start tussen 11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00-12.00 uur.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

VERLEENDE VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben aan de heer J.A.M. Hoogerwerf vergunning verleend voor het venten van consumptie-ijs en gebakken producten voor de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2013 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 25 januari 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter),
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, aanvraag vergunning voor het slopen van een woonhuis en bijgebouw. Ontvangen 6 december 2010
- Boterdijk 60 - 74, 96 - 114, 117, 119, 125, 127, 141 - 159, aanvraag vergunning voor het oprichten van 35 woningen / appartementen. Ontvangen 10 december 2010
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bruine Lijster 34, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Ontvangen 16 december 2010.

VERKEERSBESLUIT TOT TIJDELIJK AFSLUITEN AANTAL WEGEN
OP 30 JANUARI 2011
Op zondag 30 januari 2011 vindt de Vakantie Makelaarloop 2011 plaats. Om dit
evenement mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders besloten op
die datum de volgende wegen van 8.00 tot 16.00 uur af te sluiten voor alle verkeer, door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
10 Engelse Mijlen
Arthur van Schendellaan, Herman Heijermanslaan, Wiegerbruinlaan, Achterberglaan, nogmaals de Arthur van Schendellaan, Europarei, Randweg-Oost
bij de kruising met de Zijdelweg richting Amstelveen. Terugkomend uit Amstelveen vanaf Amsteldijk-Zuid en de Hollandse Dijk via de Amsterdamseweg, Wiegerbruinlaan (één rijstrook), Achterberglaan (één rijstrook) naar de Arthur van
Schendellaan.
10 km
Arthur van Schendellaan, Europarei, Randweg-Oost, Hollandse Dijk (gemeente
Amstelveen). Terugkomend uit Amstelveen vanaf de Amsteldijk-Zuid en de Hollandse Dijk via de Amsterdamseweg, Wiegerbruinlaan (één rijstrook), Achterberglaan (één rijstrook naar de Arthur van Schendellaan.
5 km
Arthur van Schendellaan, Rodenbachlaan, Hélène Swarthlaan, Van Deijssellaan, Leopoldlaan, oversteken via dammetje, Randweg-Oost, Hollandse Dijk (gemeente Amstelveen), Amsterdamseweg, Wiegerbruinlaan (één rijstrook), Achterberglaan (één rijstrook), Arthur van Schendellaan.
1 km
Arthur van Schendellaan, Achterberglaan (parallelweg), keerpunt op de Achterberglaan en terug via de Achterberglaan (één rijstrook) naar de Arthur van Schendellaan.
Uithoorn, 14 december 2010

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1 HS24, vergunning voor het vergroten van een tuinhuis. Bezwaar: t/m 26 januari 2011.
- Kerklaan, vergunning aan Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organiseren
van diverse activiteiten van 29 december 2010 t/m 1 januari 2011. Bezwaar
t/m 19 december 2010.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 17, vergunning voor het plaatsen van een serre. Bezwaar: t/m 26
januari 2011.
Zijdelwaard (Zijdelwaard, Europarei)
- Arthur van Schendellaan 102, vergunning voor het verwijderen van asbesthoudend vloerzijl en ontluchtingspijp. Bezwaar: t/m 26 januari 2011
- Arthur van Schendellaan 59, verklaring van geen bezwaar aan buurtbeheer
Europarei voor het organiseren van een winteravond-kerstreceptie op 18 december 2010 van 19.00 tot 21.00 uur.
Dorpscentrum
- Schans 108, vergunning aan de exploitant van café de Herbergh 1883 voor
het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 24 januari 2011.
UITBREIDING MANDAAT VOOR UITVOEREN
WEGSLEEPVERORDENING
Op 23 maart 2009 is de wegsleepverordening Uithoorn 2008 in werking getreden.
Voor het uitvoeren van deze verordening is mandaat verleend aan de Dienst Stadstoezicht te Amsterdam. Ook is er een mandaat verleend aan de Korpschef van
de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. De Korpschef van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is bevoegd ondermandaat te verlenen aan bij zijn dienst werkzame en door hem schriftelijk aan te wijzen politiefunctionarissen. Dit besluit is op 9
april 2009 in werking getreden.
Het mandaat aan de Dienst Stadstoezicht is onlangs uitgebreid. Aan de directeur van de Dienst Stadstoezicht en diens plaatsvervanger is toestemming verleend om met betrekking tot de verleende bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan de door de directeur schriftelijk aan te wijzen, bij de Dienst Stadstoezicht werkzame ambtenaren.
Dit nieuwe mandaat treedt op 22 december 2010 in werking en werkt terug tot
25 november 2010.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, van Grifﬁoen De Kwakel B,.V. Hoofdweg 59 te De Kwakel (oprichting van een glastuinbouwbedrijf).
Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit glastuinbouw milieubeheer
van toepassing. Hierdoor vervalt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 16 december 2010
DIVERSE VERORDENINGEN VASTGESTELD DOOR GEMEENTERAAD
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2010 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Algemene Rechten 2011
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2011
- Verordening eerste wijziging op de tarieventabel behorende bij en deeluitmakende van de Verordening Grafrechten 2011
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2011. De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2011 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl en liggen 12 weken ter inzage bij de
balie van Publiekszaken in het gemeentehuis.
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Nog tot en met aanstaande vrijdag kans op een auto

Vierde prijsuitreiking van
prijzenfestijn Zijdelwaard
Uithoorn - U heeft nog een paar
dagen om uw envelop met kassabonnen van de Zijdelwaardwinkeliers in te leveren en zo kans te maken op een spiksplinternieuwe Audi
1! Vrijdag 24 december is de laatste
dag dat de enveloppen van het Prijzenfestijn ingeleverd kunnen worden. Vrijdag 31 mei om 11.00 uur is
de grote prijsuitreiking. Dan wordt
bekendgemaakt wie de Audi 1 gewonnen heeft, maar natuurlijk ook
de reischeque van 1.000 euro en de
elektrische fiets van ruim 1.500 euro! De elektrische fiets wordt geleverd met medewerking van de firma Blom en Blom Fietsexperts uit
Uithoorn en is van het merk Bikkel
Bikes type Ibee 2. Maar de winke-

liersvereniging heeft nog een verrassing: zij geeft ook nog 20 cadeaubonnen van 50 euro weg die besteed
kunnen worden bij alle winkels van
Zijdelwaard!
Afgelopen zaterdag 18 december
zijn er weer 18 klanten van Zijdelwaard blij gemaakt. De prijzen die
werden uitgereikt zijn alle ter beschikking gesteld door de winkeliers van Zijdelwaard. Voorzitter
Hans Reurings en bestuurslid Pierre ten Hoope deelden de prijzen uit.
Bloemenwinkel Zijdelfleur verzorgde weer de bloemen voor de prijswinnaars.
In totaal zijn er nu al 66 prijswinnaars! Al deze prijswinnaars kunnen ook weer meedingen naar de

grote hoofdprijzen die vrijdag 31 december worden uitgereikt. Met recht
een prijzenfestijn dus voor de klanten van winkelcentrum Zijdelwaard!
Prijswinnaars vierde
prijsuitreiking:
G. Kollenmann Galik-taxatierapport
van woning van makelaardij Ohlenbusch-Ran & van der Wurff
D. van Renselaar-zeefdruk van Donna Corbani van C1000
M.
Warmerdam-heren/damesset
van Drogisterij Stoop
A. van Stormbroek-schaatsen van
Duo Sports
M.J. Appelboom Pronk-Parker pennenset van Thuiskantoor Uithoorn
R.H. Kuylenburg-kappersbehandeling en verzorgingsset van kapsalon
Joepsze
I. Egberts-kledingbon van Broeckmans Mode, hazelnoottaart van bakkerij Hulleman en weekkalender van
Primera
P.W. Vork-boekenpakket naar keuze van Ten Hoop Boekhandel, hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman en
Big Shopper van Primera
F. Meyer-Huizinga-cadeaubon van
Boetiek de Boet, cadeaubon van
nelson Schoenen en hazelnoottaartje van bakkerij Hulleman
Ravelli-is/feestschotel van Volendammer Vispalies kes, cadeaubon
van Zeeman en waardebon van Nelson Schoenen
J. v/d Boezem-Oudejaarslot van primera, cadeaubon van keurslagerij Bader en een hazelnoottaart van
bakkerij Hulleman
W. van Rijk-Luxe wijnkist van gall &

Gall, cadeaubon van De Goudreinet en hazelnoottaartje van Bakkerij Hulleman
L. Nieuwendijk-cadeaubon van de
Goudreinet, een waardebon van
Keurslagerij Bader en een hazelnoottaart van bakkerij Hulleman
N.H. van Dijk-waardebon van Zeeman, waardebon van Nelson Schoenen en een hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman
E. Jeukens-chocoladepakket van Jamin, cadeaubon van Nelson en een
hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman en een weekkalender van Primera
J.W. Lijesen-cadeaubon van De
Goudreinet, cadeaubon van Nelson
Schoenen en een cadeaubon van
Zeeman
Fam.
Wijnbergijk-boekenpakket
naar keuze van Ten Hoope Boekhandel en hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman
F.J. van Kruistum-half jaar kattenvoer Royal Canin van Dierenspeciaalzaak van Tol
Hoofdprijzen grote
prijsuitreiking op
vrijdag 31 december
Vrijdag 31 december is de gro-

Coalitie van CDA, VVD,
PvdA/GroenLinks en CU/SGP
De Ronde Venen - Een coalitie bestaande uit de partijen CDA, VVD,
PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/
SGP. Die samenstelling is volgens
informateur Ernst Haitsma de meest
geschikte combinatie om te komen
tot een daadkrachtig bestuur en een
breed gesteund college van B en W.
De vier partijen bezetten 18 van de
27 zetels in de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen.
De heer Haitsma presenteerde
woensdagmiddag 15 december in
een openbare vergadering zijn advies over de coalitievorming in De
Ronde Venen. De afgelopen week
heeft Haitsma gesprekken gevoerd
met alle acht partijen in de gemeenteraad en hen onder andere gevraagd wat zij als de meest wenselijke combinatie zien. Ook is geinventariseerd welke speerpunten
de partijen hebben voor de komende periode (tot 2014) en zijn verkiezingsprogramma’s vergeleken.
Op basis van die informatie is informateur Haitsma tot de conclusie
gekomen dat een college van CDA,
VVD, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP het meest voor de hand
ligt. Deze partijen kunnen rekenen
op een meerderheid van 18 van de
27 zetels in de gemeenteraad. Volgens Haitsma zou de steun nog verder kunnen groeien omdat Lijst 8
(twee zetels) heeft aangegeven de
nieuwe coalitie eventueel te willen
ondersteunen. Ook is volgens de informateur uit de gesprekken gebleken dat partijen naar een wat kleiner college zouden willen. Nu zijn
er in De Ronde Venen vier fulltime
wethouders, maar dat zouden er
volgens de partijen minder mogen

Strooiroutes aangepast door
verwacht tekort aan strooizout
De Ronde Venen - De strooiroutes in de gemeente De Ronde Venen zijn aangepast als gevolg van
een verwacht tekort aan strooizout.
De gemeente heeft besloten alleen
nog zout te strooien op hoofdroutes,
busroutes en doorgaande fietsroutes om te voorkomen dat de zoutvoorraad opraakt voordat het winterweer voorbij is. AkzoNobel, het
bedrijf waarbij de gemeente het
strooizout koopt, heeft de gemeente gewaarschuwd voor een mogelijk
tekort. De vroege inval van de winter heeft geleid tot een enorme piek
in de bestellingen van wegenzout.
De Ronde Venen heeft al bijna eenderde van de totale strooizoutvoorraad gebruikt. Het risico is daarom aanwezig dat al voor het einde
van de winter de afgesproken hoeveelheid zout op is. AkzoNobel is
dan ook door haar voorraad heen.
Er zijn geen andere mogelijkheden
om aan strooizout te komen. Gezien
de winterse omstandigheden waardoor Nederland wordt getroffen en
de grote vraag naar zout, is de verwachting dat de aangepaste strooiroutes voorlopig van kracht blijven.
Om te voorkomen dat ook onze gemeente wordt geconfronteerd met
een zouttekort met als gevolg dat

wegen niet of slecht berijdbaar
zijn, worden de strooiroutes aangepast. De gemeente beperkt zich met
strooien tot de hoofdroutes, busroutes en doorgaande fietsroutes.
Daarnaast worden afspraken gemaakt met omliggende gemeenten om er met elkaar voor te zorgen
dat de wegen in de gemeenten zo
goed mogelijk berijdbaar blijven. Ter
voorkoming van gladheid wordt in
woonwijken brekerzand gestrooid.
Mocht het tekort aan strooizout groter worden, dan wordt het zout gemengd met zand. Inwoners kunnen
helaas geen gebruik meer maken
van de mogelijkheid om zout op het
steunpunt te halen. Dit is normaal
gesproken wel het geval. Gladheidbestrijding is niet alleen maar een
taak van de gemeente. Inwoners
kunnen zelf een bijdrage leveren
door bijvoorbeeld het eigen straatje
en een stuk van het trottoir sneeuwen ijsvrij te houden. Mensen die
slecht ter been zijn, gaan niet graag
de straat op als de trottoirs glad zijn.
Let daarom ook op of u uw buren
kunt helpen bij het sneeuwvrij maken van het trottoir.
Gezamenlijk kunnen we de gemeente begaanbaar houden bij ijzel
of sneeuw.

Zeefdrukken Donna Corbani
De 4 prijswinnaars die uit handen
van de voorzitter van de winkeliersvereniging en C1000 franchiser Hans
Reurings een ingelijste zeefdruk van
kunstenares Donna Corbani ontvingen, hebben daarmee een origineel
kunstwerk in huis. Donna Corbani is
een Nederlands/Amerikaanse kunstenares die vanwege haar huwelijk
met een Nederlander in 1993 vanuit

Californië verhuisde naar Uithoorn.
Na haar studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam vertrok zij met haar echtgenoot
naar Zandvoort waar zij een atelier
met een beeldentuin heeft. Inmiddels heeft zij wereldwijd talloze exposities op haar naam staan, zowel in gerenommeerde galeries als
in musea en andere openbare ruimtes. Corbani maakt kleurrijke olieverfschilderijen, bronzen sculpturen
en zeefdrukken waar sierlijke mensfiguren, weergegeven in een strak
maar gracieus lijnenspel, universele
gevoelens als verbondenheid, liefde,
vrijheid en samenwerking uitbeelden. Corbani’s visie op de wereld is
geïnspireerd door mooie momenten
en gratie, een visie die zij wil delen
met de toeschouwer.
Men zou kunnen stellen dat met een
Corbani aan de muur de koudste
dag zelfs warm wordt en de gevoelens op een plezierige manier worden getoetst aan de uiterst strakke
en precieze afwerking van de kunstwerken.

Meer informatie over deze bijzondere kunstenares is te vinden op:
www.corbani.com.

Nog niet gereserveerd voor de kerst?

Lopend buffet met ‘live
kok’ bij Golden House

worden, bijvoorbeeld twee fulltimers
en twee parttimers. Gezien de financieel sombere tijden achten partijen
zo’n afslanking op zijn plaats.
Geen RVB
Opvallend was dat uit de gesprekken met de acht fracties heel duidelijk naar voren kwam, dat zij er niets
voor voelden om verder te gaan met
RVB in het college. Behalve RVB
zelf, noemde geen van de overige
partijen RVB als mogelijke coalitie
partner. De afgelopen vijf jaar zaten zij in het college, maar blijkbaar
is dat niet bevallen. Wethouder Jac
Dekker was ook nu weer bereid om
wethouder te worden, maar zal nu
genoegen moeten nemen met een
raadszetel. VVD en het CDA werden
door alle acht de partijen genoemd,
PvdA/GroenLinks door 5 partijen,
Christen Unie/SGP ook door 5 partijen en D66 door 3 partijen. SVAB
en Lijst 8 door 2 partijen en zoals
gezegd RVB eigenlijk door geen
partij dan alleen zichzelf. Een duidelijk signaal, kun je wel zeggen.
Wethouder Dekker begreep deze
uitslag niet: “Verbazend gezien de
geweldige samenwerking van de afgelopen vijf jaar, maar we respecteren het. Ik vind het alleen erg jammer dat er niemand voor RVB heeft
gekozen”. Het advies van de informateur betekent dat er vanaf vrijdag
gepraat gaat worden tussen de vier
partijen over een coalitieakkoord.
Het is nog niet bekend wanneer dit
akkoord kan worden gepresenteerd.
Wel is bekend dat de informateur nu
ook benoemd is tot formateur, dus
het werk van Ernst Haitsma zit er
nog niet op.

te prijsuitreiking waarbij ook de
drie hoofdprijzen worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1 ter waarde van 23.000! Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Maas uit Uithoorn. De tweede prijs is een elektrische fiets ter
waarde van 1.500,-euro, merk Bikkel
Bikes type Ibee 2 die wordt geleverd
door de firma Blom en Blom Fietsexperts uit Uithoorn en de derde prijs
een reischeque ter waarde van 1.000
euro, te besteden bij Thomas Cook
Reisbureau in het winkelcentrum.
Alle prijswinnaars ontvangen bericht
thuis als ze een prijs hebben gewonnen, worden vermeld op de website www.zijdelwaardplein.nl en in de
Nieuwe Meerbode.

Cobie van Veen en Jan Reurings
kerkelijk onderscheiden
Mijdrecht/Wilnis – Het afgelopen
weekend was het feest in de R.-K.
kerk in Mijdrecht/Wilnis. Twee parochianen, te weten Coby van Veen en
Jan Reurings, ontvingen een kerkelijke onderscheiding. Pastoor Griffioen mocht hen de onderscheidingen opspelden. Voor hen beiden
had hij niets dan lof.
Bisschoppelijke
“Cobie, bijna altijd wanneer ik jou
ontmoet, straal je met een glimlach.
Kijk je het naar leven van de zonnige kant. Natuurlijk zijn ook moeilijkheden, pijn en verdriet jou niet bespaard gebleven. Zo herinner ik mij,
dat ik bijna zeven jaar geleden al
bij jou thuis aan het Tuinderslaantje
kwam om de communie aan Joop,
je man te brengen. Korte tijd later
moest je afscheid van hem nemen.
Je bleef echter niet bij de pakken
neerzitten; allerlei activiteiten nam
je weer op of maakte je een begin
mee. En altijd met die glimlach, alsof het helemaal geen moeite kostte.
Wat er ook gebeurde binnen jouw
kerk hier in Mijdrecht en Wilnis, je
was er altijd. Om schoon te maken,
om de kerkelijke gewaden te wassen en ga zo maar door. Daarbij jezelf niet te belangrijk vinden, is jouw
motto. En juist daarom mag jij wel
eens in de bloemen gezet worden.
Niet alleen letterlijk, maar ook met
een waardering van die kerk. Daarom is het mij een grote vreugde te
mogen zeggen, dat jouw werkzaamheden niet onopgemerkt voorbij
zijn gegaan, jouw trouw en dienstbaarheid is opgevallen. De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Willem Eijk heft daarom besloten jou
de Willibrordpenning toe te kennen
als blijk van zijn en onze waardering
voor jou.

Pauselijke
Maar er is nog iemand, die ik naar
voren wil roepen: Jan Reurings”,
zo vervolgde meneer pastoor. “Wie
kent Jan Reurings niet, wie heeft
hem nog nooit gehoord? Zeventig
jaar laat hij zijn stem al horen hier
in deze kerk. Vele pastoors en dirigenten en organisten heeft hij zien
komen en gaan. Maar wie bleef is
Jan, op zijn plaats binnen het koor;
dienstbaar en trouw ondanks alles
in het eer brengen aan God, het zingen van lof ter ere van Gods heilige
Naam. En het is niet bij zingen alleen gebleven, waar je kon verleende je hand- en spandiensten binnen
die kerkgemeenschap: als koster,
als klusjesman, als tuinman en ga
maar door. En ook buiten die kerk
ben je actief: in schilderlessen en ga
maar door. Jan, er is veel over jou te
vertellen, over jouw betrokkenheid
op deze kerk en op mensen. Maar
wat mij altijd heeft getroffen in jou
is je grote mate van trouw. Er is heel
veel voor nodig om jou van je stuk te
brengen. Jij weet waarvoor en waarom je werkzaamheden doet; je bent
je bewust van je verantwoordelijkheid en daarbij nog dankbaar ook,
dat jou de gave van het zingen gegeven is. Jan, je bent gezegend met
een goede tenorstem en die is vaak
en veel gehoord. Om jou daarvoor
dank te zeggen en als blijk van de
waardering die er voor jouw trouw
aan deze gemeenschap bestaat,
mag ik jou vertellen, dat niet een
aartsbisschop ditmaal iets heeft uitgevaardigd, maar dat het Zijne Heiligheid Paus Benedictus de Zestiende heeft behaagd je te onderscheiden met de eretekenen van Pro Ecclesia en Pontifice. Jan en Cobie,
van harte gefeliciteerd en nog vele
jaren in geluk en wijsheid.”

Emko sushi (be)zorgt voor
u tijdens de feestdagen
Mijdrecht - EMKO Sushi, dè sushi
bezorgservice, heeft speciaal voor de
feestdagen heerlijke schalen samengesteld: van sushi tot luxe vis- en
vleeshapjes, oliebollen & appelflappen en champagne! Op de website
www.emkosushi.nl kunt u een keuze
maken uit het assortiment van heerlijke verse hapjes van hoge kwaliteit.
De feestdagen brengt u door met fa-

milie en vrienden. EMKO Sushi zorgt
ervoor dat u uw gasten kunt verrassen met heerlijke hapjes zonder dat
u hiervoor uren in de keuken hoeft te
staan. Door tijdig te bestellen kunnen wij op het door u gewenste moment de bestelling bij u aan huis afleveren. EMKO sushi breidt haar bezorggebied tijdens de feestdagen uit
en betrekt hierbij Uithoorn, Aalsmeer,

Mijdrecht – Nog niets gereserveerd
met kerst? Wilt u een keer gezellig,
heerlijk ontspannen, zonder haast
een lopend buffet doen? Vanaf zes
uur kunt u terecht en al wilt u de hele avond blijven zitten, niets aan de
hand. Alles kan bij Kim van het Chinees Cantonees specialiteiten restaurant in Mijdrecht.
U kunt daar beide kerstdagen terecht voor slechts 18 euro per persoon en kinderen tot tien jaar voor
de helft van de prijs.
U begint met soep en ook daar heeft
u keuze uit vier soorten. Het lopend buffet is zeer uitgebreid koud
en warm, Diverse soorten vlees, vis,
groenten, aardappelen, nasi, bami,
rijst, voor de kinderen patat, frikadellen, teveel om op te noemen. Nieuw
is dat er tegenwoordig een kok bij
het lopend buffet aanwezig is, en
op verzoek uw vlees bakt terwijl
uw wacht. Kortom: zeker de moeite

waard om het een van de beide dagen te proberen. Reserveren is verstandig. Dat kan op: 0297-263851

Martin de Graaf beoogd
griffier van nieuwe gemeente
De Ronde Venen - Martin de Graaf
is benoemd tot beoogd griffier van
de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Zowel de gemeenteraad van
Abcoude als die van De Ronde Venen heeft hiermee unaniem ingestemd. In de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente De
Ronde Venen op 3 januari zal De
Graaf tot griffier worden benoemd.
De Graaf (54) is momenteel griffier
in de huidige gemeente De Ronde
Venen. Hij vervult die functie sinds
2009. Sinds 2003 was hij plaatsvervangend en waarnemend griffier.
Martin de Graaf woont en werkt vrijwel zijn hele leven in De Ronde Venen en heeft zowel bij de voormalige gemeenten Vinkeveen en Waverveen als Wilnis gewerkt op de afdeling Financiën. Ook in de gemeente De Ronde Venen is hij, voordat hij de overstap naar de griffie
maakte, werkzaam geweest als afdelingsmanager van de afdeling Financiën en Juridische Zaken. In zijn
vrije tijd is hij actief bij verschillende
maatschappelijke organisaties in De
Ronde Venen.
De griffier is de secretaris en de eerste adviseur van de gemeenteraad.
De functie bestaat sinds 2002. Voor
die tijd was de gemeentesecretaris
de secretaris van de gemeenteraad.

De griffier ondersteunt de raad, de
fracties en zijn leden bij hun taak als
volksvertegenwoordiger.
Voor de benoeming van de beoogd
griffier is een uitgebreide werving
en selectieprocedure gevolgd. In de
selectiecommissie zaten naast de
burgemeesters van De Ronde Venen en Abcoude ook vertegenwoordigers uit de beide gemeenteraden.
Deze selectiecommissie heeft unaniem voorgesteld Martin de Graaf te
benoemen tot beoogd griffier.

Abcoude en omstreken! Zij leveren
tijdens de kerstdagen en oud&nieuw,
maar ook voor uw nieuwjaarsborrel
of zomaar. Geen gesleep met boodschappen, EMKO Sushi bezorgt en
verzorgt het op mooi opgemaakte
schalen bij u thuis. Kwaliteit en service staan voorop. Nadere informatie
kunt u vinden op
www.emkosushi.nL. Hier kunt u uw
bestelling online plaatsen. Uiteraard
kunt u ook telefonisch contact opnemen: tel. 0297-284141.
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Koop-verkoopovereenkomst tussen
Green Park Aalsmeer en P. Schouten
Regio - Wethouder Ad Verburg van
de gemeente Aalsmeer: “Inmiddels
is weer een merkbare stijging in het
aantal partijen waarmee gesproken
wordt over de aankoop van bouwgrond. Ik ben dan ook zeer verheugd met de komst van Schouten, die een heel mooi beeldbepalend gebouw neerzet dat goed past

in Green Park Aalsmeer.” De directeur ir. P. van Ruler van Green Park
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
en de heer P. Schouten te Aalsmeer
hebben een koop-verkoopovereenkomst gesloten voor een kavel
op het bedrijventerrein Green Park
Aalsmeer. De presentatie van de
overeenkomst vond plaats in aan-

wezigheid van wethouder Ad Verburg. De gemeente Aalsmeer is met
de gemeente Uithoorn aandeelhouder van Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling B.V. De heer
Schouten zal een kavel ontwikkelen
in deelgebied “De Hoeksteen” op de
Molenvlietweg 42 te Aalsmeer. De
bouw zal plaatsvinden onder super-

visie van Keystones Bouw en Ontwikkeling. Er zullen 32 kleinschalige bedrijfsunits worden ontwikkeld
vanaf 117 m2, inclusief mogelijke
kantoorruimte t.b.v. kleine ondernemers welke niet direct veiling/sierteelt gebonden behoeven te zijn.
Het bouwplan is goedgekeurd in
het kwaliteitsteam van Green Park
Aalsmeer. Het kwaliteitsteam begeleidt en toetst de kwaliteit van
de bouwplannen. Door de ondertekening van deze koop-verkoopovereenkomst kan nu de bouwvergunning worden aangevraagd. Naar
verwachting gaat na het verkrijgen
van de bouwvergunning in maart/
april/mei 2011 de eerste paal de
grond in.
Green Park Aalsmeer
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze
specifieke doelgroep is een deel van
het plangebied beschikbaar voor de
vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector.
Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Bloomin’Holland en Green Park
Aalsmeer bevinden zich direct
naast bloemenveiling FloraHolland
in Aalsmeer. Green Park Aalsmeer
is uitstekend bereikbaar door de
aansluiting op de nieuwe N201 en
is slechts vijf minuten rijden van
Schiphol. Er zijn kavels beschikbaar.

De brandweer Uithoorn
komt ook voor reanimatie!
Uithoorn - Naast het blussen van
branden, voorlichting geven over
brandveiligheid en hulp verlenen bij
verkeersongelukken, is de brandweer ook opgeleid om te reanimeren. De voertuigen van Brandweer Amsterdam-Amstelland hebben een Automatische Externe Defibrillator (AED) aan boord, waarmee
een hart weer opgang kan worden
gebracht.
De kans op volledig herstel bij

een hartstilstand is het grootst als
er binnen vier minuten wordt begonnen met reanimeren. Zodra de
alarmcentrale een melding van een
hartstilstand binnen krijgt, gaat de
melding naar zowel de ambulancedienst als de brandweer. Vaak is de
brandweer eerder ter plaatse, doordat de ambulancedienst over slecht
drie uitvalsbasissen beschikt en
Brandweer Amsterdam-Amstelland
vanuit twintig kazernes uitrukt.

één der leerkrachten, op engelachtige manier de ouders en kinderen
toe. Omdat ze zo hoog stonden waren ze goed zichtbaar en kon het geluid ver reiken. Het was duidelijk dat
het koor al enige tijd had geoefend
om de liedjes in meerdere stemmen
ten gehore te brengen. Bravo!
Rond zeven uur ‘s avonds werden
de kinderen weer opgehaald. De ouders konden wachten in het atrium.
Het was een sfeervolle bedoeling;
Glühwein, koekjes, en kerstliedjes.
En buiten sneeuwde het. Het worden vast fijne feestdagen.

Uithoorn - Wat is een AED? Wat
kun je er mee? Wat is de 6 minuten regel? Het antwoord op deze vragen kon moeiteloos gegeven
worden door de leden van EHBOvereniging St. Camillus. Ook enkele afgevaardigden van EHBO-vereniging St. Vincentius (De Kwakel)
waren present. Zij luisterden naar
een boeiende lezing gegeven door
Peter van Nouland en Suzanne van
Veen van Stichting AED Westeinde
(Aalsmeer). AED staat voor Automatische Externe Defibrilatie. In het
kort gezegd is het een apparaat dat
wordt ingezet als er sprake is van
hartfalen. Als iemand een hartstilstand krijgt en plots buiten bewustzijn raakt, kun je aan de buitenkant
niet zien of het hart stil staat of dat
het fibrileert (‘fladderen’). Dat hoef
je als leek op dat moment ook niet
te weten. Van het grootste belang is
dat er zo snel mogelijk hulp wordt
geboden: hartreanimatie en het gebruik van een AED. Het AED-apparaat is ‘zelfdenkend’, dat wil zeggen
dat het, zodra het is aangesloten op
het slachtoffer, aangeeft of de hulpverlener na 2 minuten een schok
moet toedienen of dat hij moet
doorgaan met het geven van hartmassage. De AED meet of er sprake is van een hartstilstand of ventrikelfibrilatie, is dat laatste het geval
dan zal de AED een schok toedienen en het hart als het ware proberen te ‘resetten’ zodat het het normale hartritme weer kan aannemen.
En dan komt de 6 minuten regel om
de hoek kijken: Hoe sneller er de
juiste hulp wordt geboden hoe groter de kansen zijn dat het slachtoffer het redt! De resultaten van gedane onderzoeken liegen er niet om:
was de kans op overleving 10 jaar
geleden nog 9%, tegenwoordig is
dat gestegen naar 16%! De tijdsfactor is dus van groot belang en elke
seconde telt!
Slachtoffers
Peter Nouland is oprichter van stich-

ting AED Westeinde. Hij rijdt zelf op
de ambulance en kwam vaak genoeg net te laat bij slachtoffers met
hartfalen aan. De aanrijtijd van een
ambulance is namelijk langer dan
6 minuten. Leden van de stichting
AED Westeinde hebben een gedegen cursus hartreanimatie en AED
gedaan en velen zijn ook EHBO’ers.
Zij dragen een pieper bij zich, zodra er een melding van een slachtoffer met hartfalen bij 112 binnenkomt in de omgeving Kudelstaart en
Aalsmeer, dan gaan ook gelijk de
piepers af van leden van de stichting. Zij bevinden zich vaak in de
buurt van het slachtoffer en spoeden zich erheen. Onderweg wordt
er direct een AED-apparaat opgehaald waarvan er een aantal op vaste plekken in de omgeving hangt.
Op deze manier kan er vaak al binnen 3 minuten de eerste hulp worden verleend voordat de professionele hulp arriveert. Inmiddels heeft
ook de vrijwillige brandweer een
AED bij zich, en dus worden ook zij
opgeroepen.
In Uithoorn en De Kwakel is nog
niets van dit alles actief! Dit was ook
de reden van St. Camillus om deze
informatieavond te organiseren. Het
zou geweldig zijn als ook in deze
omgeving een dergelijk AED-hulpverleningsnetwerk zou kunnen worden opgezet. Inmiddels worden er
voorzichtige stappen gezet om hiermee een begin te maken. Het allerbelangrijkste is dan natuurlijk dat er
een mooi aantal hulpverleners lid
wordt en een pieper op zak krijgt en
bedrijven die dit initiatief willen ondersteunen.
Heb je belangstelling? Of wil je
met je bedrijf dit initiatief sponsoren? Bel: 0297-561758, of kijk op:
www.ehbo-camillus.nl, of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl
Tip: als je in Uithoorn 112 nodig
hebt: zeg dat je uit Uithoorn komt
bij Aalsmeer. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze naar Hoorn in
Noord-Holland doorschakelen!

Kerstspel met schaduwen
op basisschool De Zon

Engelenzang in de Brede School
Uithoorn - Het is duidelijk dat de
Kwikstaart zich al thuisvoelt in de
Brede School want het team wordt
steeds creatiever in het gebruik van
de mooie ruimte, in dit geval het
Atrium.
Op donderdag 16 december jl. vond
het jaarlijkse kerstdiner plaats en
werd de gelegenheid opgeluisterd
met een koor van ouders en leerkrachten. Voor een maximaal effect
werd gekozen voor de bovenpunt
van het Atrium. Terwijl het buiten
sneeuwde, zong het koor in kerstmuts, gedirigeerd door de vader van

In Uithoorn en De Kwakel
telt ook elke seconde!

De Kwakel - Op basisschool De
Zon werd dit jaar weer eens een traditioneel kerstspel opgevoerd; Maria, Jozef, Jezus, een ezel, een os,
engelen en herders. Maar natuurlijk wist De Zon aan zo’n standaard
verhaal een originele invulling te geven. En daarom geen ‘gewone’ voorstelling maar een heus schimmenspel. Gerard Vlutters, verhalenverteller op deze school, las het verhaal
voor en de kinderen speelden het

spel achter een wit doek. Door een
grote lamp achter het doek werden
de acteurs en actrices als schaduwen voor het publiek zichtbaar. Uit
alle groepen waren leerlingen gekozen die onder leiding van Lieke Verkerk hard geoefend hadden. De kinderen uit de onderbouw zongen nog
een lied op het randje van het podium. En er werd een gebed voorgedragen. Het was al met al een zeer
geslaagde voorstelling.

“Chelsy met haar nieuwe Wii, in het midden, samen met Iris en Marleen, medewerksters van de Rabobank.”

Chelsy Oussoren wint Wii
bij Rabobank Regio Schiphol

Gemeente Uithoorn maakt
start met ombuigingstraject
Uithoorn - Rijksbezuinigingen
waaronder het nieuwe takenpakket
dat aan de gemeenten wordt toebedeeld, noodzaakt de gemeente Uithoorn tot het maken van keuzes.
Het college van B&W heeft de raad
daarom voorgesteld te starten met
een proces van ombuigingen en
heroverwegingen. De raad is hier
op 16 december 2010 mee akkoord
gegaan. In het voorstel wordt gesproken over het opstellen van een
‘groslijst’ van ombuigingen voor een
bedrag van 3,2 mln. De komende
maanden gaat een projectorgani-

satie hiermee aan de slag. De bedoeling is de ‘groslijst’ in maart aan
de raad voor te leggen. Uiteindelijk
moet uit de groslijst een pakket van
ombuigingen van 2,4 mln voortkomen.

Uithoorn - Onlangs heeft Chelsy
Oussoren een Wii spelcomputer gewonnen. Chelsy heeft voor 1 december geld op haar Rabobankrekening
gestort en maakte daardoor kans op
de Wii. Zij heeft haar nieuwe Wii in
ontvangst genomen op het Rabobankkantoor aan de Heijermanslaan
in Uithoorn.
De 12-jarige Chelsy is erg blij met
haar nieuwe Wii. Zij heeft bij vriendinnen al gespeeld op de spelcomputer, maar had er thuis nog geen
één. Nu kan zij in de kerstvakantie
thuis spelen op haar nieuwe Wii.
Rabobank Regio Schiphol vindt het
belangrijk dat kinderen met geld leren omgaan en dus ook leren sparen. Hoe kan je nu slim met je spaar-

geld omgaan? Hoe pak je dat aan?
De Rabobank geeft tips via de website www.baasovereigengeld.nl. Deze
site geeft je handige tools, nuttige informatie en een goed plan om slim
met je geld om te gaan.
Dat sparen leuk is wordt door de ‘Win
een Wii’ actie nog eens extra benadrukt. De jeugdige klanten worden
door de bank als zeer belangrijk gezien en hebben daarom in 2010 extra
aandacht gekregen door deze actie.
Wil jij ook sparen op je eigen bankrekening? Kom met je vader of moeder
snel naar het kantoor van Rabobank
Regio Schiphol of ga naar
www.regioschiphol.rabobank.nl en
kijk bij Jeugd/Jongeren om een rekening te openen.

Kerstkaarten voor bewoners
van Het Hoge Heem

Vervolgens beslist de raad vóór het
zomerreces definitief over het ombuigingspakket. Omdat het om een
groot bedrag gaat, is het onvermijdelijk dat deze ombuigingen merkbare gevolgen zullen hebben. De
insteek van het college is uiteraard
om dit zoveel mogelijk te beperken.

Feest bij Vuurwerkuithoorn.nl
Uithoorn – Het is groot feest bij Uithoorn Vuurwerk.nl. Waarom? Zij bestaan 5 jaar!!! Al 5 jaar gaat er jaarlijks een ruim aanbod van vele soorten siervuurwerk en topknallers over
de ruime toonbank, waar de klanten onder het genot van gratis koffie en warme chocola de tijd hebben
om een keus te maken van de vele
aanbiedingen. En, die Vuurwerkuithoorn.nl nu ook ruimschoots weer
heeft om haar 5-jarig bestaan te
vieren, met als klapper dat ze onder de klanten op 29, 30 en 31 december een Apple Ipad verloten. De

trekking zal plaatsvinden op 5 januari en word bekendgemaakt op hun
webshop Vuurwerkuithoorn.nl en in
deze krant.
Voor de kinderen staat er een groot
springkussen en de 535 m3 loods
is inmiddels alweer sfeervol gereed
gemaakt voor de verkoop. En wilt u
iets weten, dan kunnen zij u ook een
goed advies geven. Dus wilt u knallend het oude jaar uit, dan is het de
moeite waard om eens langs te komen op Industrieweg 15 in Uithoorn
Voor meer info zie de advertentie elders in deze krant

Uithoorn - Zoals al jarenlang een
goede gewoonte is, gingen ook dit
jaar de kinderen van basisschool de
Vuurvogel hun zelfgemaakte kerstkaarten uitdelen aan de bewoners
van Het Hoge Heem.
Alle kinderen van basisschool de
Vuurvogel hebben in de afgelopen
periode een prachtige kerstkaart
gemaakt. Een groep van 18 kinderen mocht afgelopen donderdag 16

december deze kerstkaarten gaan
uitdelen. Op elke afdeling werden
er kerstliedjes gezongen. De bewoners zongen mee met “Jingle Bell’s”,
“O, denneboom” en “We wish you a
Merry Christmas”.
De kerstkaarten vielen erg in de
smaak en werden in dank aanvaard.
Voor zowel de bewoners als de kinderen was het weer een bijzondere ervaring!

Tavenu start met opleiding
van nieuwe trompetgroep
De Kwakel - In januari 2011 start
muziekvereniging Tavenu in De
Kwakel met een nieuwe trompetgroep. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen
om te beginnen 8 gratis proeflessen
krijgen. De eerste 4 lessen krijgen ze
gezamenlijk met ca. 5 kinderen een
uurtje les en daarna volgen 4 individuele lessen van 20 minuten per
week. Als ze daarna besluiten lid te
worden van Tavenu krijgen ze wekelijks een half uur privéles. Na verloop van tijd gaan de leerlingen gezamenlijk, met de huidige leerlingen

erbij, een jeugdorkest vormen. Daar
wordt dan geoefend op samenspel
en het is natuurlijk heel gezellig om
met z’n allen muziek te maken. Ook
zal regelmatig een optreden gegeven worden met het jeugdorkest. Instrumenten worden door Tavenu in
bruikleen gegeven.
Tavenu kan in januari maximaal 10
nieuwe leerlingen plaatsen. Wees er
dus snel bij, want vol is vol. Aanmelden kan bij Sandra Commandeur
tel. 06-44246774 of via de volgende
mail: sandra@pieterserozen.nl.
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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.

Bewoners helpen file
op de Boterdijk
Afgelopen vrijdag 17 december ontstond er na de hevige
sneeuwval een file op de Boterdijk. Rond 4 uur was de sneeuw
aan weerszijden van de brug ter
hoogte van nr. 180 zo vastgereden dat de auto’s onmogelijk
meer de brug over konden.
Het was een glijbaan geworden
en leverde gevaarlijke situaties
op doordat de auto’s teruggleden. Verschillende bewoners
kwamen naar buiten met allerlei gereedschappen en begonnen samen met enkele automobilisten de sneeuw los te steken.
Even later kwam ook de bewoner van nr. 172 met zijn shovel
helpen en met vereende krachten kregen zij de brug sneeuwvrij, zodat de automobilisten
hun weg konden vervolgen.
Hulde aan de bewoners van de
Boterdijk!

Alexander de Haan sneeuwruimkampioen met bobcat
Even een berichtje vanuit De Hoef.
De afgelopen 3 dagen was het bij
ons in De Hoef geen doen om vanuit de Merelslag omhoog op de
Oostzijde te komen. Het gaf erg
gevaarlijke situaties wanneer de
auto’s telkens opnieuw een poging
waagden en weer naar beneden
kwamen zeilen.

Adry van Zanten

Waar de gemeente ons aan ons lot
overliet door nauwelijks te schuiven, kwam er vanmiddag onverwachts een oplossing.
Onze tegenwoordige overbuurman
Alexander de Haan, bekend van
de motorcross, kwam de straat in
crossen in een bobcat, en is gaan

sneeuwruimen.
Namens de bewoners uit de Merelslag zijn wij hem hier zeer dankbaar voor, we kunnen in ieder geval weer op een veiligere manier
boven aan de dijk komen.
Familie Liesveld

Brief aan burgemeester
Geachte Burgemeester en wethouders van Uithoorn en hoofd afdeling ontwikkeling van bestuurdienst,
Naar aanleiding van uw brief
15.12.2010 met kenmerk 10.013246
wilde ik u laten weten dat ik uw reactie spijtig vind, zeker dat u blijkbaar niet in staat bent flexibel en
zakelijk ten voordelen van de eigendommen van de bewoners van
de Boterdijk mee te kunnen denken of het belang voor wilt vertegenwoordigen.

‘Wat vindt u hier nu
weer van’?

De verkiezingen zijn geweest en
de politieke werkelijkheid wordt
zichtbaar. In de gemeenteraad
die vanaf 3 januari de dienst
uitmaakt, is een meerderheid
van ‘gezonde denkers’. Maar er
komt een college op basis van
de minderheid, die voor het gemak de ‘grote gelduitgevers’
kunnen worden genoemd.
Laten we de partijen even bij
naam noemen. VVD, RVB,
SVAB, D66 en Lijst8 zijn de gezonde denkers en zijn samen
goed voor 15 zetels. Waar volgens hun verkiezingsprogramma’s PvdA/GL, CU/SGP en CDA
de grote gelduitgevers zijn met
samen 12 zetels.
Begrijpt u het nog? Een minder-

heid van de stemgerechtigden
kiest een raad. In die raad vormt
een minderheid een bestuur en
gaat de dienst uitmaken. Dit kan
toch niet in een democratie!
Jawel, dat kan in een democratie. Dat alles is mogelijk omdat de VVD in het college gaat
plaatsnemen. En nu is het van
tweeën één, of de VVD gaat
kiezersbedrog plegen, wat uiteraard niemand gelooft, of de
VVD gaat in De Ronde Venen
tonen dat dualisme echt bestaat, waar iedereen nu het om
de VVD gaat terecht alle vertrouwen in heeft.
De ‘gezonde denkers’ hebben door het dualisme de ‘grote gelduitgevers’ tot de volgen-

de verkiezingen helemaal in de
houdgreep. In het college speelt
de VVD samen met CDA, PvdA/
GL & CU/SGP voor grote gelduitgever - dat heet een collegiaal college - en in de gemeenteraad blijft de echte VVD de
kiezers trouw door de gezonde denker te zijn. Maar hoe kan
er goed bestuurd worden als
er voor het college begint met
het grote werk al een situatie is
waar geen partij meer vooruit of
achteruit kan?
Het antwoord is simpel; dat kan
niet!

Het feit dat u de norm ivm parkeerplaatsen voor de buurman en voor
ons perceel niet wilt verlagen is
niet het punt. Echter de vraag om
de parkeerplaatsen die aangrenzen aan de 2 percelen die liggen
op de hoek Boterdijk/Taverse niet
te willen/kunnen verplaatsen is wel
het punt. Al dan niet 10 meter verder te verplaatsen betekent meer
welzijn voor ons toch al aangetaste
privacy in deze. Door de parkeerplaatsen te verschuiven naar over-

Verder blijkt dat u ook de genoemde feiten over het verkeer van de
afvoer en toevoer van het bouwverkeer ook gewoon laat doorgaan. Is dit de nieuwe trend, gewoon doorduwen ipv alternatieven
samen uitwerken om toch de eigendommen van reeds bestaande
bewoners veilig te stellen??
Iets dat u blijkbaar niet serieus wilt
nemen is dat ik onlangs te horen
kreeg dat de sloop in januari al van
start zal gaan en dat men dit over
de Boterdijk wil laten gaan. Blijkbaar heeft u er geen belang bij
om onze eigendommen hoog in te
schatten en geeft u als VVD burgemeester ander belangen... Wetende dat ik werkgelegenheid voorop-

stel maar niet ten koste van onze
eigendommen en wetende dat er
voldoende alternatieven zijn gaat
u in onze ogen roekeloos om met
onze eigendommen en ons geld.
Een voorbeeld is het geven van de
vergunningen om de sloop over de
Boterdijk te laten gaan...
De formele brief dat u niets in
werking wilt stellen om de bewoners op welke wijze dan ook tegemoet te komen geeft wederom aan
dat bedrijfskundig gezien u blijkbaar voordeel heeft bij de gehele gang van zaken. Vandaar dat
ik graag uw openbare berekeningen wil zien m.b.t. de kosten en baten om Phanos op onze kosten en
op ons risico de wijk door te laten
banjeren. Ik hoop dat u het risico
dat Phanos bij de bewoners en de
gemeente legt ook meegenomen
wordt.
In afwachting van uw reactie en
een openbare kosten baten verslag,
Monique Sparla

Een
prachtige
sneeuwpop

Fijne kerstdagen
Jan Platvoet
Mijdrecht

De ooievaars in de
sneeuw

Zaterdag was ik weer even op pad met mijn camera.
Het was wéér genieten op de Boterdijk.
De ooievaars zaten te poseren in de sneeuw.
Ook wil ik meteen de familie Burggraaf in het zonnetje
zetten, want de ooievaars worden elke dag door hun
gevoerd.
Petra Hoogendoorn
Uithoorn

kant van de huidige geplande parkeermogelijkheid geeft aan dat u
onwillig, niet flexibel bent om hier
iets mee te willen doen. In wiens
voordeel werkt u? Deze autoritaire
wijze van communicatie geeft aan
niet goed voor ons als bewoners te
willen zorgen en ons welzijn voorop te willen stellen, waarom?

Uithoorn - De kerstvakantie
gaat goed van start!
Daan en Vera staan supertrots
voor hun mega-sneeuwpop.
Is dit de voorbode van de witte
kerst waar we op hopen?
Familie Frank
Uithoorn

Doet u dat ook?
Wat een winter hebben we al, he?
Vindt u het ook zo’n mooi gezicht
die sneeuw (als je binnenzit, ja)?
Maar helaas moeten we er ook
uit: werken, kinderen naar school
brengen, boodschappen doen, etc.
etc.
Pfff... een heel gedoe hoor, krabben
en stoepie vegen, pekel strooien,of
met gevaar voor je leven toch op
de fiets. Blij dat je dan weer veilig
aankomt en weer naar binnen kan.
De gemeente doet haar best om de
meest gebruikte wegen schoon te
houden. Maar dat is een hele klus.
En wat doen we zelf?

Maakt u ook uw eigen stoep
schoon en misschien ook een
stukje van de weg als dat toch voor
uw huis ligt? Ja toch??
En kijkt u ook om naar uw buurvrouw of buurman, die dit allemaal
niet meer zelf kan?
Maakt u haar/zijn stoep ook
schoon of vraagt u om het boodschappenbriefje?
Natuurlijk doet u dat, want we weten allemaal hoe gevaarlijk het is
om de deur uit te gaan, zeker als je
niet zo goed ter been bent.
Enne... als we allemaal een beetje omkijken naar onze naasten en
onze stoep schoonhouden, dan

komt het natuurlijk goed. En komen we de donkere maanden ook
weer door.
Want tja, het is pas december .en
als we pech hebben kan dit nog
maanden duren. En als je dan als
oudere die tijd de deur niet uit kan,
tja, dat willen we toch geen van allen?!
Dus doet u het nu ook?
SUPER! Namens alle ouderen alvast hartelijk bedankt!
Mariélle van Dijk
Uithoorn
werkzaam in de ouderenzorg
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Een hartelijke en winterse
kerstreceptie in Europarei

Uithoorn - Op zaterdagavond 18
december werd in wijkcentrum ’t
Buurtnest en op het plein erachter een gezellig feest georganiseerd
door vrijwilligers van Buurtbeheer, ’t
Buurtnest en Cardanus. Doel van de
avond was jong en oud uit de wijk
Europarei een vrolijk decembersa-

menzijn te bezorgen. Het feest bood
tevens de gelegenheid om afscheid
te nemen van buurtregisseur Radjen Jiawan, die met zijn 23 jaar politiedienst, waarvan ruim 6 jaar Uithoorn, deze wijk gaat verlaten. Als
buurtregisseur hield hij zich voornamelijk bezig met prepressief (aan-

sympathie en een goede verstandhouding was zichtbaar en voelbaar
op het feest. Iedereen was erg aardig. Dit werd gestimuleerd door
het enthousiaste vrijwilligerswerk,
waaraan hele gezinnen, vrouw, man
en kinderen, deelnamen. Buiten
waren er de glühwein, de verlichte kerstbomen en vuurkorven. Binnen de welgevulde dis en vriendelijke gastvrouwen en gastheren die
met hapjes rondliepen. Spelende
kinderen, vrolijke jongeren en vriendelijke volwassenen genoten van de
kerstliedjes, die het vierstemmig Xmas Vocals koor liet horen. Zij zongen meerdere keren, zowel buiten
als binnen. De sfeer zat er vanaf het
begin goed in en er was een mooie
opkomst van rond de 125 mensen.
Saamhorigheidsgevoel in de wijk,
ook door de kerstintentie van vrede voor alle mensen, is prachtig gelukt op deze culturele kerstreceptie
in Europarei 2010.

spreken bij overlast) en repressief
(bestraffend) optreden in de wijk en
dat deed hij op veilige wijze. Het was
een emotioneel moment toen hij een
kort woordje sprak tot de bewoners.
Het vermogen van de wijk om zelf
leefbaarheid te tonen, kenmerkte de
hartelijke sfeer. De betekenis van

Sanidrome overhandigt cheque aan Scouting

Tavenu in kerststemming
De Kwakel - Het kerstconcert van
muziekvereniging Tavenu in De
Kwakel afgelopen zaterdag 18 december was bijzonder sfeervol. De
steelband van Tavenu opende met
een kerstmedley en enkele gezellige kerstnummers in Caribische
sfeer. Na Have yourself a merry little
Christmas en Stille Nacht maakte de
steelband plaats voor de fanfare van
Tavenu. Onder leiding van dirigent
Leo Huis speelde de fanfare o.a. As
the deer, Christmas Colours en Mary’s Boy Child. Hierna vertolkten de
altsaxofoons onder leiding van Arina Burggraaff Komt allen tezamen,
Deck the Hall en Nu sijt wellecome.
Er was niet alleen instrumentale
muziek te horen. Zanger Mark de
Waal was speciaal door Tavenu uitgenodigd en zong, begeleid door de
fanfare: Down by the Salley Gardens

(an Irish traditional), When a child is
born en Hallelujah (bekend van Lisa
Lois). Het publiek zong daarna nog
enkele bekende kerstliederen mee.
De steelband sloot het geheel af
met “Een heel gelukkig kerstfeest”,
waarna enkele leden van de fanfare spontaan “We wish you a merry Christmas” inzetten. Het publiek
dat, ondanks de grote hoeveelheid
sneeuw die gevallen was, toch was
gekomen, heeft genoten. Ook van
de mooie kerstversiering in de kerk
en de verlichte bomen buiten.
In 2011 kunt u Tavenu weer beluisteren tijdens het onderlinge solistenconcours op 6 februari en bij het
“klok-vooruit”concert op 27 maart.
Het midzomeravondfestival staat
gepland op 2 juli. Kijk ook op site
www.tavenu-dekwakel.nl.

De Kwakel -Vorige week woensdag heeft Sanidrome van Scheppingen een goede daad verricht.
De Scoutingvereniging St. Joannes
uit De Kwakel kreeg uit handen van
Remco van Scheppingen en Wim
Bakker een cheque ter waarde van
1000,- euro uitgereikt.
Deze cheque zal besteed worden
voor aanschaf van nieuw sanitair bij
Sanidrome van Scheppingen voor in
het nog nieuw te bouwen clubhuis
dat naar verwachting in het voorjaar
2011 eindelijk gebouwd gaat worden.
De scoutingvereniging St. Joannes
bedankt Sanidrome van Scheppingen voor de bijdrage aan de nieuwbouw

Een gezellig en sfeervol
kerstfeest op de Springschans
Uithoorn - Woensdag 15 december was het schoolplein van RKBS
de Springschans omgetoverd tot
een winters paradijs. Na de opening op het plein, waarbij iedereen uit volle borst de mooie kerstliederen meezong, konden de leerlingen naar hun eigen klas voor een
heerlijk kerstdiner! Gelukkig viel het
weer mee, zodat er veel ouders ble-

ven wachten op het schoolplein.
Daar werden ze door de Ouderraad
van de Springschans voorzien van
heerlijke drankjes, snert, met dank
aan Gert, en oliebollen; het was een
erg gezellig winters samenzijn. Na
afloop ging iedereen zeer voldaan
naar huis om nu maar te genieten
van de welverdiende kerstvakantie.

Kindje Wiegen in de Burght
Uithoorn - Op tweede kerstdag is
er om 14.00 uur weer Kindje Wiegen.
Dat betekent een gezellig samenzijn
om kerst te vieren met zingen, bidden en luisteren naar het bekende
verhaal “Kerstmis” van Dick Bruna.
Voor de kinderen geldt ook dit jaar
weer: Heb je altijd al een keer Herder, Maria, Jozef of koning willen
zijn? Of schaapje misschien? Samen
kunnen jullie dan weer een levende kerststal maken. Dan ziet iedereen mooi tijdens het verhaal wat er

2000 jaar geleden in Bethlehem gebeurde. Ouders of grootouders die
hun kind of kleinkind mee willen laten doen in een van de rollen kunnen dat melden. Er is ook gelegenheid een kerstliedje te zingen voor
de microfoon of op een instrument
een liedje te spelen. Bij de aanmelding wordt dan ook gelijk iets uitgelegd. Voor inlichtingen kan worden gebeld of gemaild naar: Angela
Soppe-Scholte, tel 530115
soppescholte@kpnplanet.nl

Een heerlijk kerstsfeertje in
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn – Hoewel de sneeuw de
wegen in heel Nederland hier en
daar onbegaanbaar had gemaakt
en de gemeenten en provincie dag
en nacht in de weer zijn geweest om
de boel nog een beetje begaanbaar
te maken, konden de bewoners van
Uithoorn en omgeving toch nog ta-

melijk veilig boodschappen doen in
Winkelcentrum Zijdelwaard en er
tevens genieten van de door de winkeliers gecreëerde kerstsfeer.

een glaasje limonade. Bakkerij van
Maanen bakt de oliebollen en bezorgt ze op de Kajuit.

maar gelukkig heeft meester Jim ervoor gezorgd dat de oliebollen alsnog op school kwamen.

Dit jaar dreigde het mis te lopen vanwege het winterse weer,

En zo hadden de kinderen toch nog
een mooie afsluiting van 2010!

Er was live muziek en een enkele
bezoeker ging zelfs met de beentjes
van de vloer.

Voorlezen voor kinderen
in wijkcentrum ‘t Buurtnest

Oliebollenfeest op de Kajuit
Uithoorn - Driemaal per jaar organiseert de Kajuit een kledinginzamelingsactie en met de opbrengst
hiervan worden diverse activiteiten
voor de kinderen op school georganiseerd.

Net zoals voorgaande jaren sluit de
Kajuit ook dit jaar weer af met een
heerlijk oliebollenfeest, gefinancierd door deze kledingactie. Alle kinderen worden getrakteerd op
de allerlekkerste oliebol met daarbij

Uithoorn - Ook in 2011 is er iedere woensdagmiddag van half drie
tot half vier voorlezen in wijkcentrum ’t Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan. Voorlezen is heel belangrijk voor jonge kinderen. Zowel
voor kinderen die hier geboren zijn
als voor kinderen die uit een andere
cultuur komen.
Het vergroot hun woordenschat
en het prikkelt hun fantasie. Helaas is daar thuis niet altijd gelegenheid of mogelijkheid toe. Daar-

om is het voorlezen in ’t Buurtnest
een welkome aanvulling. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd. De Uithoornse bibliotheek levert speciaal op hun niveau en belevingswereld afgestemde boekjes. Natuurlijk wordt het voorlezen
van tijd tot tijd afgewisseld met een
liedje. Na afloop is er limonade met
een koekje. Bij het voorlezen is altijd een ervaren voorlezer(ster) en
een begeleider(ster) aanwezig. Dus:
woensdagmiddag voorleesmiddag!

