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VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- | RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

EindEjaarsknallErs
16 t/m 31 december:

Tot € 2.000,extra inruil!
op voorraad auto’s.

w w w.v a n k o u w e n . n l

VERMIST!!
Met de scootmobiel de wijk uit laat je wel. Je weet vanwege de plassen niet waar de gaten in de weg zitten en je loopt
vast in de modder. Met je huisdier even ‘een ommetje’ maken is ook geen pretje.

Fatsoenlijke bestrating Park
Krayenhoff nog ver te zoeken
Uithoorn - Park Krayenhoff wordt
op termijn ontegenzeggelijk een
mooie nieuwe woonwijk. Maar
voorlopig zijn de eerste bewoners
niet erg blij met hun omgeving. De
woningen zijn oké, maar gaan naar
en van huis is nog steeds een ramp.
Met name voor de wat oudere bewoners die hoe dan ook beperkt
zijn in hun bewegingen en zich met
een rollator of scootmobiel moeten
voortbewegen. Acht maanden nadat de eerste bewoners de eerste
woningen tot hun grote blijdschap
hebben kunnen betrekken, is er namelijk nog altijd geen behoorlijke
bestrating gelegd. En dat is wel een
grote domper op de vreugde. Terwijl een bouwopzichter van aanne-

mingsbedrijf UBA Bouw al vanaf de
zomermaanden elke maand belooft
dat de straat zal worden aangelegd,
is er nog niets gebeurd.
“De bewoners van het eerste uur in
blok 1 en 2 worden steeds met een
kluitje in het riet gestuurd. Elke keer
is er een andere smoes. Van het begin af aan is ons beloofd dat er een
scheiding zou komen tussen woonen werkverkeer. Dat de straat zou
worden aangelegd. Nu is het een
grote modderpoel met plassen. Af
en toe krijgen we als zoethoudertje
een lading puin in het straatvlak gestort dat met een shovel plat wordt
gemaakt en daar moeten we het
dan maar mee doen”, vertelt Frans

Evertsen die samen met zijn echtgenote als een van de eerste bewoners in een van de huizen op de
Geometrielaan woont. “Mensen met
orthopedisch schoeisel zoals ik en
bewoners met een scootmobiel of
een rollator, kunnen niet behoorlijk over straat. Helemaal niet als
het geregend heeft. En sommigen
moeten naar de bus lopen aan de
Watsonweg of willen wel eens even
de benen strekken langs het Zijdelmeer. Zonder laarzen aan is niet
mogelijk. Maar ook voor bewoners
zonder handicap en niet te vergeten
fietsers is het vaak geen doen om
vanaf hier op de Watsonweg te komen of vandaar naar hun woning.”
Vervolg elders in deze krant.
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NU SPAREN
VOOR EEN

GRATIS
HANDDOEK

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

HARTELUST B.V.

Hond Saraya
is vrijdag 9 december vanaf
de kruising N201 en N212
ontsnapt, waarschijnlijk
door angst vanwege het
onweer.
Het is een middelgrote
zwarte slanke hond met
witte bef en witte pootjes.
Ze heeft een lichtbruin
leren halsbandje om.
Als u haar heeft gevonden
of haar in de omgeving
ziet, wilt u dan alstublieft
dit nummer bellen:

06-40806041

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Paul en Leo Verbruggen (mi.) ondertekenen samen met wethouder Jeroen Verheijen (re.) de (ver)koopovereenkomst
van hun gronden. Op de voorgrond de maquette van het gebied rond de Iepenlaan

Eerste stap gezet naar
herstructurering Iepenlaan
Uithoorn - De herstructurering van
het glastuinbouwgebied aan de Iepenlaan in De Kwakel kan van start
gaan. Voormalige rozenkwekers Leo
en zijn broer Paul Verbruggen, wonende aan de Iepenlaan, hebben
samen met wethouder Jeroen Verheijen op 23 december 2011 in het
gemeentehuis de eerste (ver)koopovereenkomst ondertekend. De beide broers zijn bij hun besluitvorming hun (bedrijfs)grond aan de
gemeente te verkopen geadviseerd
door Ton Bakker van LTO Vastgoed,
gevestigd in Haarlem.
De ondertekening vond in een feestelijke sfeer plaats. De gemeente

maakt met deze eerste aankoop ten
zuiden van de Iepenlaan een begin
met de realisering van een openbaar groengebied langs de Vuurlijn. Het zag er dit jaar overigens
nog niet naar uit dat de gemeente
samen met de plaatselijke ondernemers het gebied rond de Iepenlaan een andere invulling zou kunnen gaan geven. De herstructureringsplannen, die al dateren van
rond 2002, strandden medio dit jaar
op een tekort van 3 miljoen euro in
de financiering. De gemeente Uithoorn en het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) zouden
dit tekort samen wegwerken. SGN

trok zich dit jaar echter terug omdat
men de financiering niet rond kreeg.
Naarstig werd gezocht naar een andere mogelijkheid en die werd gevonden. Het gevolg was dat in september een aangepast plan met de
huidige ondernemers aan de Iepenlaan kon worden besproken. Op 3
november 2011 stemde ook gemeenteraad in met het aangepaste plan. Mede hierdoor kan op korte
termijn de herstructurering van de
Iepenlaan van start gaan. Het getuigt van een goede zaak als meer
ondernemers het voorbeeld van de
familie Verbruggen zouden volgen.
Vervolg elders in deze krant.

Te hoge snelheid:
Rijbewijs kwijt
Regio – Vorige week woensdag
heeft een inwoner van Uithoorn zijn
rijbewijs moeten inleveren bij een
snelheidscontrole op de A2.
De agenten zagen op de A2 een automobilist 56 km te hard rijden. De
bestuurder, een 35-jarige man uit
Uithoorn, kon zijn rijbewijs inleveren. Een andere bestuurder kreeg
op de A2 een boete omdat hij over
een afgesloten rijstrook reed. Videosurveillanten zijn politiemensen met een speciale rijopleiding,
die met een onopvallende politieauto het onveilige rijgedrag van bestuurders vastleggen. Weggebruikers die door hun rijgedrag negatief opvallen, worden door de videosurveillanten staande gehouden en
zij kunnen de beelden van hun eigen rijgedrag terugzien. De videosurveillanten geven daarbij uitleg
over de reden waarom de weggebruiker aan de kant is gezet. De onopvallende videosurveillanceauto is
uitgerust met geijkte meet- en opname-apparatuur.

Voorzieningenrechter bepaalt:

Begraafplaats Zijdelveld
moet gewoon open
Uit hoorn - Vorige week hebben wij
u in deze krant mededeling gedaan
van een (tijdelijk) beperkte openstelling van de begraafplaats aan
het Zijdelveld. “Daarmee meende
het bestuur van de R.-K. parochie
Emmaüs niet alleen tegemoet te zijn
gekomen aan de wens van belanghebbenden om zeker rond de feestdagen het graf van hun dierbaren te
kunnen bezoeken, maar ook te handelen overeenkomstig de gedachten
van de voorzieningenrechter over
openstelling”, aldus het kerkbestuur
in een persbericht. “Helaas echter
bleek dit voorstel voor de Vrienden
Zijdelhofje onaanvaardbaar zonder
opgave van reden. Het parochiebestuur betreurt dat ten zeerste, omdat het meende een voor alle partijen acceptabele oplossing te hebben gevonden. Gevolg hiervan was
dat de rechter vonnis moest wijzen.
Dat heeft hij op 23 december gedaan en spreekt als zijn oordeel uit,
dat de parochie aan de aan naasten van overledenen van wie lichamen op de begraafplaats in een graf
liggen binnen zeven dagen na deze uitspraak op de gebruikelijke wij-

ze toegang moet verlenen tot de begraafplaats. Bij niet nakomen worden dwangsommen opgelegd.”
Grafstenen verwijderen
De twee andere eisen heeft de rechter afgewezen, te weten de eis van
intrekking van het verbod op onderhoudswerkzaamheden en de eis om
te verbieden dat er graftekens en
grafbeplating worden verwijderd.
Het parochiebestuur, dat al eerder
kenbaar heeft gemaakt te willen
meewerken aan een oplossing voor
openstelling, heeft daarom moeten
besluiten om met ingang van 24 december onbeperkte toegang mogelijk te maken. Het hek zal dus voor
ieder die de begraafplaats wil bezoeken openstaan. Aan de ingang
staat wel een bord geplaatst waarop wordt aangegeven dat er een
asbestverdenking bestaat, dat bodemberoering voorlopig niet is toegestaan en dat het betreden op eigen risico geschiedt. Het parochiebestuur zal dan ook op geen enkele
wijze aansprakelijkheid ter zake erkennen.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
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
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 0297-513255
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:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
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

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

De RDW vervangt zijn computersysteem en daardoor is hun dienstverlening grotendeels niet beschikbaar van woensdag 28 december t/m
vrijdagochtend 30 december 06:00 uur.

welke diensten tijdelijk niet beschikbaar?

Bijna alle diensten, zoals het op naam zetten van een voertuig, het
aanvragen of verlengen van een rijbewijs, het schorsen van een kenteken en het opvragen van een vervangend kentekenbewijs, zijn in die
periode niet beschikbaar.
Uitzondering hierop vormt de APK-dienstverlening. De RDW stelt alles in het werk om APK-keuringen bij garages door te laten gaan.
De RDW streeft er hierbij naar om APK-afmeldingen door garagehouders vanaf woensdagmiddag 28 december 13.00 uur
weer mogelijk te maken.

w

s

Op maandag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur open.

informatiecentrum Dorpscentrum
op 19 december geopend
Viering jaarwisseling
in De Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling weer
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.

Feesttent en vuurkorven
-

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.

u

2 januari 2012

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

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

e

Andere openingstijd
gemeentehuis

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- 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

i

ALGemene inFORmAtie

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

RDw-diensten tijdelijk niet
beschikbaar

uitzondering APK

n
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Op donderdag 29 december is
er in de feesttent in het centrum
van De Kwakel, ter hoogte van de
Kerklaan/Drechtdijk een kinderdisco van 19.00-21.00 uur. Deze disco is bestemd voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m
8. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Op vrijdag 30 december is in de
feesttent van 17.00-22.00 uur de
traditionele Hollandse (boerenkool)avond met optreden van een
zanger.
Op zaterdag 31 december 2011
vinden in de feesttent vanaf 23.00
uur de jaarwisselingfestiviteiten

plaats. Op het plein komen vuurkorven te staan voor een sfeervol
geheel.

Verkeersmaatregelen

Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud- en Nieuwviering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2011 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2012, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.

Controle

Vrijwilligers en politie 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.

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte dienst.
De laatste rit op 31 december 2011 is
rond 20.00 uur.

Vierde editie klimaatstraatfeest
ook in uithoorn van start!
Doe mee!
De eerste maand van het Klimaatstraatfeest is voorbij en de eerste
aanmeldingen voor Uithoorn komen
binnen. Inmiddels hebben zich landelijk bijna 1200 straten en ruim 2300
deelnemers aangemeld. Niet slecht!
In Uithoorn loopt het nog niet echt
storm, maar er is nog alle kans om
mee te doen! Juist de wintermaandenzijn een fantastische periode om
je steentje bij te dragen aan energiebesparing en hiermee punten te behalen. De straat met de meeste punten wint. Uithoornse straten krijgen
meteen al 1.000 extra punten, omdat
Uithoorn ‘gouden ster’ gemeente is!
De website van het Klimaatstraatfeest www.klimaatstraatfeest.nl is het
kloppend hart van de campagne. Op
deze site krijgen alle deelnemers een
eigen pagina. Op de site staan legio

tips voor december/januari
om punten te verzamelen
-

acties die deelnemers zelf en met elkaar kunnen ondernemen om energie te besparen en dus punten te verdienen. De punten worden ook via de
persoonlijke website bijgehouden.
Door mee te doen maak je kans op
een van de 500 spetterende straatfeesten georganiseerd door HIER.
Daarnaast looft gemeente Uithoorn
in januari VVV-bonnen van 50 euro
uit voor de eerste 5 aanmeldingen, en
in mei hoofdprijzen voor de deelnemers die zich het meest hebben ingezet! Waarom nog wachten? Meld
je vandaag nog aan op www.klimaatstraatfeest.nl
Wij doen mee voor een beter klimaat,
u toch ook?
Voor vragen:mail naar klimaatstraatfeest@uithoorn.nl of kijk op www.klimaatstraatfeest.nl.

1 januari: goede voornemens! Organiseer een duurzame Nieuwjaarsborrel.
Vaak last van tocht in huis? Grijp
de kans om dit aan te pakken en
plaats tochtstrips.
Doe wat vaker de deksel op de
pan tijdens het koken en bespaar
10% op je energiekosten.

In het Dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een prachtige kans om de
twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk uit ander beleid. Sinds dinsdag 20
december 2011 staan de deuren van

het Informatiecentrum Dorpscentrum
voor u open. Ook op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te
vinden onder Actueel/Nieuwbouw en
herinrichting/Dorpscentrum.

waar vindt u informatiecentrum Dorpscentrum?

Dorpsstraat 15, Uithoorn.
Geopend op werkdagen van 13.00
tot 17.00 uur.

Andere openingstijd
afvalscheidingdepot
Het scheidingsdepot aan de Industrieweg is op 31 december vanaf
15.30 uur gesloten.

Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
Vuurwerkcampagne

Deze week plaatst de gemeente
langs de openbare weg posters met
de oproep aan inwoners om vuurwerkafval zelf op te ruimen. Bij alle
verkooppunten van vuurwerk in de
gemeente worden vuurwerkzakken
uitgedeeld. Deze zakken zijn tevens
af te halen op het scheidingsdepot en
in het gemeentehuis.
Op 1 januari zal de gemeente zorgen
voor extra opruimwerk. Afhankelijk
van het weer houdt de gemeente in
de eerste week van januari extra opruimrondes om onverhoopt achtergebleven vuurwerkafval. te verwijderen.

Ondergrondse containers

Alle ondergrondse rest/gf-, papier- en
textielcontainers worden in de loop
van 31 december afgesloten. Daarbij gaan de ondergrondse restcontainers als laatste dicht, zodat inwoners
hun huisvuil nog zolang mogelijk kwijt
kunnen. In de loop van 1 januari gaan
de containers weer open.

Afvalbakken

Alle openbare afvalbakken zullen
voor de jaarwisseling worden verwijderd of afgesloten. De afvalbakken
bij winkelcentra zijn als laatste aan
de beurt.

nieuwe gemeentegids
verschijnt in april 2012
Vanwege organisatorische redenen wordt de gemeentegids dit jaar
niet in december verspreid. De gemeentegids 2012 is nog in de maak
en zal doorlopen tot in 2013. De gids wordt vanaf 1 mei 2012 verspreid.
Gemeentegidsen 2011 zijn nog verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

Andere schrijfwijze straatnamen
De gemeente Uithoorn heeft onlangs twee basisregistratiesystemen op elkaar aangesloten. Dit is wettelijk verplicht. Nu zijn de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) aan elkaar gekoppeld. De adressen in beide systemen moeten gelijk
zijn aan elkaar. In de GBA wijkt de schrijfwijze van vier straten af van de juiste
schrijfwijze zoals opgenomen in de BAG. Het gaat om de straten:
schrijfwijze GBA
Joost vd Vondelln
Constantijn Huygensln
Ruys de Beerenbrouckln
Provinciale weg

schrijfwijze BAG
Joost van den Vondellaan
Constantijn Huygenslaan
Ruys de Beerenbroucklaan
Provincialeweg

De adresgegevens van alle personen die in deze straten staan ingeschreven,
zijn gewijzigd. Dit heeft verder geen gevolgen voor de inschrijving in de GBA.
Administratief heeft er wel een wijziging plaatsgevonden. Alle (semi-)overheidsinstellingen zijn geïnformeerd met geautomatiseerde berichten. Als
u nog vragen heeft over deze wijziging kunt u contact opnemen met
de medewerkers van het cluster Burgerzaken of de beheerders van de BAG, tel. 0297-513111.
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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.

7 jan.

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

7/8 jan.

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
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

9 jan.
10 jan.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
31 dec.
1 jan.
3 jan.

6 jan.

6 jan.

6 jan.

7 jan.

Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname €2,50
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.
Nieuwjaarsduik, 12.30 uur bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: €2,50. Aanmelden vanaf
11.00 uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, licht
en donker. Een rustig moment voor jezelf om de overgang van
donker naar licht heel bewust te beleven. Lesduur:10.00-13.00
uur. Je werkt met houtskool en krijt. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot
15.00 uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO,
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotograﬁe. Bestemd voor mensen met een handmatig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2
weken. Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: €123,50. Nadere info:
www.crea-uithoorn.com en crea@xs4all.nl
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,- per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297-241241 of 0297-567446.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof, inlichtingen

10 jan.

12 jan.

13 jan.

15 jan.
15 jan.

tel. 525556.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een
nieuw begin. Een moment van bezinning na de feestdagen om
het nieuwe jaar creatief te beginnen. Lesduur:13.30-16.30 uur.
Je werkt met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld,
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op
www.jokezonneveld.nl
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan
de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur.
Kleuren voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan
een groepswerk.
Open Coffee Amstelland van 9.30-11.00 uur bij Grand Café
Plux. Nadere info: http://opencoffee-amstelland.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Nadat je eerst
duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan we
ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven.
We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten
je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na aﬂoop van de training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen in
verschillende situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in
te schrijven of bel met 06-53505222.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor
iedereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon
0297-561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier
de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: €107,-. Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m 14 april 2012. nadere info: carladebrave@
gmail.nl ; 0297-567773.
Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwakel voor
Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan
16, tel. 0297-531528. Inschrijving 10 euro en voorinschrijving 9
euro. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur. Men dient drie
avonden aanwezig te zijn!
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30
uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ondermeer werkstukken gemaakt uit afval door leerlingen van De
Regenboog, De Kajuit en De Blokkendoos. De expositie duurt
tot 19 februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen
50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo: 12.00-17.00

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

21 jan.

26 jan.

uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info:
www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@
jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Tijd: 12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School
Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale
Voorleesdagen helpen om kinderen tot zes jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar
ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4tot 6- jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en
Milja Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden
via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
19.00 tot 21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444,
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444,
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelierpenseelstreek- uithoorn.nl
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf
12.00 uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: TRIPPLEPOT.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012.
Aanvang: 13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt.
Kosten €210,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012.
Les van 9.30-12.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt.
Kosten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

Evenementen vanaf februari 2012 staan op www.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,
tel. 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 ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel.
Ter inzage van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage
van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening
Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening
Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 2012.
Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond.
Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Klipper 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 21 december 2011.
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
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het oprichten van een laad- en op-

slagruimte. Bezwaar: t/m 1 februari 2012.
Cotoneaster 60 en 70, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand distributiegebouw. Bezwaar: t/m 1 februari 2012.
Stelling 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.

-

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Weegbree 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.
Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Bezwaar: t/m 31 januari 2012.

.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 78, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.
UITWERKINGSPLANNEN ‘PARK KRAYENHOFF FASE 3’ EN
‘PARK KRAYENHOFF FASE 4’ VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat tegen het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 3’ als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff3-vs01 en ‘ontwerp-uitwerkingsplan fase 4’,
als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff4-vs01 geen
zienswijzen zijn ingediend en dat zij daarom het beide uitwerkingsplannen op 21
december 2011 ongewijzigd hebben vastgesteld.
Deze uitwerkingsplannen zijn gebaseerd op de in het bestemmingsplan Park Krayenhoff opgenomen bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ en maakt de bouw
van het woningbouwproject Park Krayenhoff voor fase 3 en fase 4 mogelijk.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff’ ligt van vrijdag 28 december
2011 tot en met donderdag 8 februari 2011 ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep/voorlopige voorziening
Omdat tegen de ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3” en ‘Park
Krayenhoff fase 4’ geen zienswijzen zijn ingediend, kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen tegen de ontwerp-uitwerkingsplannen bij burgemeester en wethouders in te dienen, beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van burgemeester en wethouders van 21 december 2011. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 28 december 2011
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SALE

informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

NU 20% tot 70% korting op
showroommodelleN vaN grote merken:
Sleep & Dream auping HülSta life time B-Clever
SCapa Home gelDerlanD eSSenza pip StuDio
BeDDingHouSe fiSCHBaCHer little Diva Carré

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

OP=OP

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

www.morpheus.nl

Roads Maatjesproject
zoekt vrijwilligers

94*98_winter_11_02.indd 1

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Regio - Wil jij iets voor een ander betekenen, beschik je over een
goed aanpassingsvermogen en ben
je respectvol en flexibel? Dan is het
Roads Maatjesproject op zoek naar
jou!
Voor wie zoeken wij een maatje?
Voor mensen die weinig sociale
contacten hebben en/of zich eenzaam voelen. Ze vinden het zelf
moeilijk contact te maken en houden, of er alleen op uit te gaan. Zij
kunnen hulp van een maatje dan
ook goed gebruiken.
Wat doet een maatje?
Op basis van gezamenlijke interesses worden een deelnemer en een
vrijwilliger aan elkaar gekoppeld,
ze worden ”maatje” van elkaar. Als
maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat jullie gaan onder-

OUD EN NIEUW
22-12-11 14:52

nemen. Samen een eindje fietsen,
een concert of museum bezoeken
of gewoon een kopje koffie drinken zijn activiteiten waaraan je kunt
denken. Maar zomaar een praatje
maken of een goed gesprek kan natuurlijk ook. De nadruk ligt op samen leuke activiteiten doen. De vrijwilliger is dan ook geen hulpverlener maar is gewoon zichzelf. Het
draait uiteindelijk om het contact
van mens tot mens.
Ervaringen
Deelnemer: “De ongedwongen
sfeer en gezelligheid is prettig. Ik
kom met mijn maatje op plaatsen
waar ik alleen niet snel heen ga.”
Vrijwilliger: “Ik leer o.a. om de wereld vanuit het perspectief van mijn
maatje te zien. Dit geeft een heel
ander beeld!” Interesse? Zie advertentie elders in deze krant

Stichting De Kwakel Toen
& Nu genomineerd
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu is genomineerd voor de
Geschiedenis Online Prijs 2011 en
nodigt iedereen uit om een stem
uit te brengen via de homepage
van www.de-kwakel.com Het zou
een mooie erkenning zijn voor deze stichting met haar unieke site.
Stemmen kan tot 10 februari 2012.
Verder heeft Stichting De Kwakel
Toen & Nu onlangs weer nieuwe
items op de haar website geplaatst.
In de rubriek Andere Tijden zijn
verschillende onderwerpen bijgeplaatst, waaronder het gefilmde Bevrijdingsfeest en de kermisoptocht
uit 1976. Deze twee korte filmpjes
zijn tot algeheel genoegen tijdens
de Nostalgische Avond vertoond.
In de rubriek Fotoalbum De Kwakel zijn fotoreportages te zien van
o.a. het Polderfeest, de sloop van de

www.mEErBoDE.nl

Boterdijk en de Open Dag van Thamer Thuis. In de Archiefdoos treft u
nieuwe krantenknipsels die wij uit
archieven hebben opgedoken.
Wist u trouwens dat u activiteiten van uw club of vereniging op
de website kunt laten plaatsen? U
typt zelf de tekst en wij plaatsen. Wij
houden ons wel het recht voor om
teksten te wijzigen of te weigeren
wanneer daar aanleiding toe is.
Het bestuur van de stichting wil ook
nu weer alle donateurs, sponsors en
vrijwillige medewerkers hartelijk bedanken voor hun steun in 2011 en
wenst iedereen fijne feestdagen en
een voorspoedig 2012 toe. Nog één
verzoek: willen donateurs die de
voorbije week geen e-mail van ons
hebben ontvangen ons dat via de
mail laten weten?

Winnaars wintersfeertafel
kerstmarkt

Buurtbeheer Zijdelwaard biedt
cheque aan Thamer Thuis
Uithoorn - Op de ochtend van 20
december heeft een 3-tal vrijwilligers van Buurtbeheer Zijdelwaard
een cheque van 625,- geschonken
aan het Hospice Thamer Thuis in
De Kwakel. Het buurtbeheer Zijdelwaard was aanwezig op de Kerstmarkt aan de Amstel op 11 december j.l. en verkocht hier kerststerren
en erwtensoep.
Ook bij de zondagopening, 18 december van winkelcentrum Zijdelwaard was het team van buurtbeheer Zijdelwaard aanwezig.
Het team van buurtbeheer Zijdelwaard bestaat uit 5 personen, Angeline Suiker, Rob Bohte, Gerrit Roseboom, Arnoud van Markesteijn en

Mijmeringen

Kees ter Beek. Zij verkochten ook
op deze zondag weer kerststerren
en schonken erwtensoep. De kerststerren vlogen de kraam uit! Alles voor het goede doel, het hospice Thamer Thuis. De dames Agnes Weel en Gerda Nader, coördinatoren van Thamer Thuis namen
de cheque in ontvangst van de aanwezige mensen van buurtbeheer
Zijdelwaard: Kees ter Beek, Arnoud van Markesteijn en Gerrit Roseboom.
Het team van buurtbeheer Zijdelwaard dankt alle bewoners voor
hun gulle gaven ten behoeve van
dit goede doel, het begeleiden van
mensen in hun laatste dagen.

Uithoorn - Zoals wij al eerder bekend maakte is de Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel 2011 van zondag 11 december 2011 was een daverend succes!
Er waren meer dan 25.000 bezoekers op af gekomen. Langs de Amsteloever stonden vijf tafels opgesteld die belangeloos waren gedecoreerd door Zijdelfleur, Karin van
Dierendonck, Anne-Marie Fontijn,
Christa Snoek en Lek Bloemenservice. De opbrengst kwam ten goede
aan ThamerThuis. Tijdens de kerstmarkt bestond de mogelijkheid je

stem uit te brengen op de ‘mooiste
wintersfeertafel 2011’ en de kans
dat je de decoratie van deze tafel
kon winnen.
De winnaar is geworden de familie
Tuil uit Uithoorn en de winnende decorateur Lek Bloemenservice uit De
Kwakel. Op bijgaande foto is de familie te zien en in de spiegel op de
foto de decorateurs van Lek Bloemenservice. Namens de kerstcommissie willen wij alle decorateurs
van harte danken voor hun medewerking en de familie Tuil van harte
feliciteren met hun gewonnen tafel!

Door Flavoring
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor mij altijd een
moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken
op wat 2012 wellicht in petto heeft voor mij en voor ons allen. Maar laten we eerst nog even in het heden blijven.
Het is kerstvakantie voor heel veel mensen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die wel moeten werken, denk aan alle mensen in de zorg en in de
winkels. Maar velen zullen nu genieten van enkele dagen vrij tot misschien een week of twee weken vrij. Wellicht moet u bijkomen van de
kerstdagen, uitbuiken van het kerstdiner of gewoon nagenieten van de
gezelligheid. De kerstdagen heb ik doorgebracht met familie en vrienden en ondanks dat ik niet zo fit was, voelde het samen zijn als een
warm bad. Je niet beter hoeven voor te doen dan je bent, even achterover leunen om te kijken wat er allemaal om je heen gebeurd en gewoon genieten.
En dan staat de volgende feestelijke gebeurtenis alweer te trappelen
voor de deur, oudjaarsavond. Waar brengen we die door en vooral met
wie? Oudjaarsavond, oud en nieuw, ik blijf het altijd een mooie gelegenheid vinden. Het terugblikken op het afgelopen jaar, het vooruitkijken naar het nieuwe jaar en daarnaast in het heden zijn, genieten van
het gezelschap, een goede oudejaarsconference kijken of een spelletje doen met zijn allen onder het genot van een lekkere oliebol. En dan
het gezamenlijke aftellen naar de start van het nieuwe jaar, wetende
dat bijna alle mensen op hetzelfde moment dat ook doen. Twaalf uur,
iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen, het vuurwerk wat de lucht in
knalt en de telefoonlijnen die ergens in die momenten overbelast worden, het hoort er allemaal bij. Het is een gedeelde ervaring en daarnaast wil je de ander laten weten dat je diegene het allerbeste wenst
voor het nieuwe jaar.
Toch is december voor veel mensen een moeilijke maand, eenzaamheid
komt vaker voor dan je denkt. Voor deze mensen voelt de maand niet zo
feestelijk, maar staat in het teken van missen. Het gemis van mensen
om zich heen of het terugdenken aan de mensen die niet meer onder
ons zijn. En ook als je onder de mensen bent, kun je je eenzaam voelen.
Soms zal het een combinatie van heel veel dingen zijn, wel de feestdagen vieren maar met een gevoel dat je iets of iemand mist.
En als ik dan terugkijk, zie ik een rode lijn in mijn verhalen en ervaringen. Het gaat allemaal om het samenzijn, de mensen bij wie je bent
en bij wie je je thuis voelt, of dat nu familie of vrienden zijn. Tijdens de
feestdagen doen we net die extra moeite om net even anders de tijd
door te brengen met onze familie en vrienden. Datgene wat al goed
is, versieren we met extra lekker eten, net iets nettere kleding en iets
andere activiteiten. Haal je die versiering weg, dan zal het gevoel nog
even warm zijn. Het tegenovergestelde gaat echter niet, haal je de
mensen weg, dan is de glans en glinstering verdwenen, die vervaagt
dan. Ik prijs mij gelukkig met de mensen om mij heen en hoop dat
velen met mij blij zijn met de mensen om zich heen. Rest mij enkel nog
een nieuwjaarswens voor u allen.

Voor het nieuwe jaar
een oude Ierse wens:
dat het beste van
dit jaar het slechtste
in 2012 mag zijn!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Gevonden:
- Vinkeveen, Groenlandsekade: Jonge wit-bruine Jack Russell met
bruine vlek bij achterpoot.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: Bruine Cocker Spaniel.
Is wat mager.
- Vinkeveen, Achterveld: Bruin-wit-zwart gevlekte poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Goed tehuis gezocht voor lieve jonge konijntjes.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Wijzigingen in de WWB
Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt.
Daarnaast wordt een groter appél gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om
onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering aanvragen in 2012, moeten eerst vier
weken actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn
direct van toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en

schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.
5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering
iets te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Vrijwilligers van de algemene
hulpdienst Uithoorn in het zonnetje

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Eén keer per jaar trakteert het Loket Wonen, Welzijn en Zorg de vrijwilligers van de algemene hulpdienst Uithoorn. Woensdag 7 december waren alle vrijwilligers uitgenodigd in het restaurant van het
gemeentehuis voor een heerlijke high-tea. De vrijwilligers verdienen
deze traktatie, omdat zij het hele jaar door beschikbaar zijn om aan
de individuele vragen van burgers te voldoen. Zo begeleiden zij mensen naar een dokter, een ziekenhuis of doen ze boodschappen voor
mensen die dat niet meer alleen kunnen en niemand anders hebben.
Voor de medewerkers van het Loket ook een leuke gelegenheid om de vrijwilligers op een
andere manier te leren kennen. Het was een gezellige middag aan en prachtig gedekte tafel.
Om 16.00 uur gingen de vrijwilligers weer richting huis met een klein presentje. Vrijwilligers,
nogmaals bedankt en we hopen in 2012 weer fijn met u te kunnen samenwerken!

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gewijzigde
openingstijden
maandag 2 januari

Verwachte drukte voor
regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen

gemeente Uithoorn: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Uithoorn om 10.00 uur
geopend. De telefonisch spreekuren deze
dag van beide loketten zijn gewoon van
8.30 tot 12.00 uur.
gemeente Aalsmeer: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Aalsmeer gesloten. De
telefonisch spreekuren deze dag van beide
loketten zijn gewoon van 8.30 tot 12.00 uur.

Tijdens de feestdagen wordt er meer gebruik
gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daarom
aan tijdens deze dagen rekening te houden met
de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt
zijn van vervoer door de Regiotaxi op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag, dan dient u deze
rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen
van tevoren te bestellen. Mocht u later bestellen, dan geldt de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds.
Op nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden
op de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen via telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft op 15 december 2011, op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), besloten voorlopig in te stemmen met de volgende
(gewijzigde) verordeningen:
Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn;
Verordening maatschappelijke participatie
WWB 2012 Uithoorn;
Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012;
Re-integratieverordening Uithoorn 2012;
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand
2012 Uithoorn;
Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012.
Deze verordeningen liggen van woensdag 28 december 2011 tot en met woensdag
8 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de verordeningen ingediend worden. Daarna zal de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn de verordeningen behandelen en vaststellen.

Kinderopvang Snoopy
deelt kerstpakketten
uit voor kinderen
Kinderopvang Snoopy heeft 22 december een groot aantal kerstpakketten voor
kinderen tot 12 jaar overhandigd aan de
gemeente. Deze pakketten zijn gemaakt
door de kinderen van Kinderopvang
Snoopy. De gemeente zal deze pakketten
verspreiden onder kinderen van ouders
wonend in de gemeente Aalsmeer en Uithoorn met een minimum inkomen. De
gemeente wil de kinderen en medewerkers van Kinderopvang Snoopy nogmaals
bedanken.
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De afslankwinkel van de Ronde Venen

SanaLijn, lekker afvallen met eiwitten,
de afslankwinkel van de Ronde Venen
De Ronde Venen - Onlangs is Mirjam Berk van start gegaan als verkoop en begeleidingspunt van het
eiwitdieet SanaSlank. Mirjam viel
zelf met dit eiwitdieet 20 kilo af
en werd zo enthousiast dat ze besloot om ook mensen die willen afvallen te gaan begeleiden. Mirjam is een gediplomeerd begeleider van SanaSlank en haar opleiding tot voedingsdeskundige bijna afgerond. Ze biedt haar klanten een breed assortiment aan van
wel 225 verschillende, lekker smakende eiwitproducten op voorraad
die scherp geprijsd zijn. Een greep
uit het assortiment: desserts, brownies, toast, wafels, pasta’s ,omelet-

ten en pannenkoeken. Allemaal beslist betaalbaar! Klanten worden in
de praktijk gewogen op een speciale weegschaal die naast het gewicht ook vetmassa, vochtgehalte
en spiermassa meet. Zodat afvallen
op de juiste manier mogelijk is.
Eiwitten
SanaSlank is een eiwitdieet gebaseerd op het eten van veel eiwitten
en verse groenten en weinig koolhydraten en vetten. Het lichaam gebruikt dan lichaamsvet als brandstof. Eiwitten hebben een verzadigd
effect en er is geen hongergevoel.
Als men 2/3 van het gewicht kwijt
zijn wordt er langzaam over gegaan

op “normaal” eten. Groot voordeel is
dat de stofwisseling niet vertraagd
omdat er 6 eetmomenten per dag
zijn. Dit voorkomt het zo bekende jojo effect. De begeleiding is GRATIS
en via de mail is Mirjam 7 dagen per
week, 24 uur per dag beschikbaar
voor het beantwoorden van vragen,
tips, recepten en om u te motiveren.
Vanzelfsprekend is ook telefonische
ondersteuning mogelijk. De afslankwinkel annex praktijk is overdag, s ‘avonds en op zaterdag op afspraak geopend. Mirjam staat vooral voor persoonlijke begeleiding en
door haar jarenlange eigen ervaringen met allerlei diëten weet zij waar
ze het over heeft. Door haar per-

soonlijkheid, vrolijkheid, warmte en
vooral interesse in haar medemens,
slaagt zij erin mensen een gezonder
gewicht te laten bereiken. Waardoor
ze zullen gaan stralen en zich veel
fitter voelen! Er zijn Open Dagen
op vrijdag 6 januari en op zaterdag
7 januari van 11.00 – 15.00 uur.
U bent van harte welkom voor meer
informatie over het dieet, tegelijkertijd is er de mogelijkheid om diverse
producten te proeven en een kijkje
te nemen in de afslankwinkel. Loop
gerust binnen.
Meer informatie vindt u op of zie advertentie elders in de krant).

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Natuur in de winter

Basisschool De Zwaluw viert
kerst in Sint Urbanuskerk
Nes aan de Amstel - De prachtige Sint Urbanuskerk in Nes aan de
Amstel zat donderdagavond vol met
trotse ouders en belangstellenden
die kwamen genieten van de kerstmusical waaraan alle kinderen van
basisschool De Zwaluw deelnamen.
In de namiddag waren de kinderen
naar school getogen voor het gezamenlijk nuttigen van de door hen-

zelf uitgekozen kerstmaaltijd. Na de
feestelijke dis trok de stoet schoolkinderen naar de naastgelegen
Rooms-Katholieke Sint Urbanuskerk welke geheel in kerstsfeer was
aangekleed. Een beetje gespannen
waren ze wel, want het is best bijzonder om op te treden in een echte kerstmusical en dan ook nog in
de kerk.

Het werd een hartverwarmende belevenis, mede door het enthousiasme van de kinderen en de prachtige
ambiance van de Sint Urbanuskerk.
Deze muzikale avond was een sfeervolle afsluiting van de eerste helft
van het schooljaar en een mooie
kerstherinnering voor de kinderen
van basisschool de Zwaluw.

De winter is alweer even aan de gang, en stiekem hoop ik dat hij nét zo mooi wordt als verleden jaar. Met berijpte takken en een dik pak
sneeuw. Heerlijk om een wandeling te maken,
en dan binnen ontdooien met warme chocolade
melk. Voor de vogels is het minder fijn als het
zo’n strenge winter is. Zeker als het vriest of
als er sneeuw ligt kunnen zij immers weinig
insecten, bessen en zaden vinden, terwijl het
hen nu veel energie kost om warm te blijven. In
een koude nacht kunnen kleinere soorten wel
tien procent van hun gewicht verliezen. Voor hen
zorgen we dan ook altijd voor een uitgebreid
“koud buffet” met voersilo’s met zaad, vetbollen,
pinda-slingers en fruit. Er zijn ook vetkegels te
koop met insecten.
Dit alles wél in en om de boom vlak bij het keukenraam, zodat we er mooi zicht op hebben.
Er komen vooral pimpelmeesjes, koolmeesjes
en vinkjes op af, maar ook merels, spreeuwen,
een vaste lijster, een roodborstje, een vlaamse
gaai en een winterkoninkje komen dagelijks
langs. Verleden jaar hadden we zowaar een
grote bonte specht die elke dag even kwam
lunchen. Door verschillend voer neer te leggen
kun je proberen de diverse soorten naar de tuin
te lokken. De mees, vink en de groenling zijn
bijvoorbeeld dol op zwarte zonnebloempitten,
terwijl je de merel ook een groot plezier doet
met gewelde rozijnen en wat grote stukken
fruit. Ook een sparrenkegel, ingesmeerd met
zoutloze pindakaas, en dan door het vogelzaad
gerold is binnen een mum van tijd schoon ge-

pikt. Vetkolommen zijn trouwens gemakkelijk
zelf te maken van een oud melkpak, een stevig
touwtje vanaf het midden van de bodem om het
geheel straks aan op te hangen, wat vogelzaad
en ossewit frituurvet ( zonder zout ). Als het vet
hard is geworden kunnen de zijkanten van het
melkpak eraf worden gescheurd en klaar is de
kolom. Naast eten hebben de vogels natuurlijk
ook water nodig, om te drinken en om in te badderen. Als er sneeuw ligt kunnen ze dát eten en
is dit een goed alternatief voor drinkwater. Geef
ze vooral geen warm water, omdat ze zich daardoor misschien laten verleiden tot een warm
bad, waarna ze kunnen bevriezen.
De nestkastjes kunt u laten hangen zodat de
vogels daarin kunnen schuilen als het heel koud
is. Veel vogelkijk plezier en fijne feestdagen!
Marianne v.d. Bosch
IVN De Ronde Venen & Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Christmasparty Hugo de Grootlaan
Uithoorn - Op zaterdag 17 december jl. was het weer zover. De hele week storm en regen maar juist
op zaterdag was de storm gaan liggen en brak zelfs de zon af en toe
door. Wel zo prettig bij het opzetten van de partytent. De organisa-

tie heeft veel buurtbewoners kunnen verwelkomen met glühwein en
warme chocomel en de zelfgemaakte hapjes vonden gretig aftrek. Ook
de nieuwe bewoners van de Hugo
de Grootlaan waren aanwezig zodat
iedereen met hen hebben kunnen

kennismaken. De vele kinderen vermaakten zich met marshmallows bij
de vuurkorf nadat ze eerst een mooi
kerststukje gemaakt hadden.
Al met al een hartverwarmende
ontmoeting. Ze weten nu weer wie
onze buren zijn.

Thamenleerlingen in actie
voor KIKA
Regio - Thamen besteedt dit
schooljaar aandacht aan de strijd
tegen kanker. In het kader hiervan
doen docenten en leerlingen in juni 2012 mee aan de sportieve fietsactie Alpe d’Huzes. Daarnaast hebben de derde en vierde klas leerlingen van de theoretische leerweg
zich deze kerstperiode ingezet voor
kinderen met kanker (KIKA).
De leerlingen van de bovenbouw
hebben allen sponsors gezocht voor
hun sponsorloop tijdens de Lichamelijk Opvoeding lessen in de week

van 12 tot en met 16 december. Het
was hartverwarmend om te zien hoe
de leerlingen zich hebben ingezet
tijdens de sponsorloop. Veel leerlingen hebben 30 minuten hardgelopen voor deze actie. Deze dertig
minuten hardlopen bracht 10 Euro aan sponsorgeld per leerling op.
Voor sponsoren was het ook mogelijk een vast bedrag te geven.
Het sponsorgeld komt ten goede
aan Kika.
Kika staat voor kinderen kankervrij.
Deze stichting werft fondsen die ten

goede komen aan zeven kinderkankercentra in Nederland. Met dit
geld wordt onderzoek gefinancierd
waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken
voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker.
Tijdens het traditionele kerstontbijt
van de Theoretische leerweg leerlingen bovenbouw op 23 december
werd er bekendgemaakt dat er al
1.750,- is opgehaald voor KIKA.
De cheque werd overhandigd aan
een vertegenwoordiger van Kika.

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAmmA
maandag
09.45-10.45 uur
10.45-11.45 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
16.00-18.00 uur
Dinsdag
09.00-10.00 uur
09.30-12.00 uur
10.00-11.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-11.00 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
13.30-16.30 uur
13.30-16.30 uur
- middag

MMBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en heren
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v/d maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in de Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif (1e+3e di. v/d maand)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag
(behalve de 2e di. v/d maand)
Biljarten
(alleen 4e week op do.avond)
Vrije inloop
Biljarten voor dames en heren
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo in ’t Buurtnest
(4e wo. v/d maand)
MBvO Gymnastiek
MBvO Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e do. v/d maand)
Eetinstuif (laatste do. v/d maand)
KBO soos en ANBO soos
Vrije inloop
Koersbal
Wandelen (3e vrijdag v/d maand)
Sjoelen (2e vr. v/d maand)
Klaverjassen (1e vr. v/d maand)
Speciale activiteit: zie flyers

WIJKSTEUNPUNT
BILDERDIJKHOF
IS GESLOTEN TUSSEN
24 DECEmBER 2011 T/m
1 JANUARI 2012
CURSUS YOGA 55+
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven. Het
brengt evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt
o.a. gunstig bij stress, hyperventilatie, rugklachten,
hoofdpijn en slapeloosheid. De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen, versterkende oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken en meditatie. In de
lessen is er aandacht voor persoonlijke begeleiding en
correctie. Lichaamshoudingen in de Hatha yoga hoeven niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn. Yoga is niet
prestatie gericht. De manier waarop je iets ervaart is
belangrijker dan een beeld van jezelf hoe het zou moeten om perfect te zijn. Op een stoel of in een rolstoel
oefenen is ook mogelijk. De lessen worden gegeven
door Graciela Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha
yoga docente van de Stichting Yoga en Vedante, een
erkende Nederlandse en Europese opleiding. Tijd lessen Yoga op de stoel: van 09.45-10.45 uur. Tijd lessen
Yoga: 10.45-11.45 uur. Kosten: 50 euro voor 22 lessen,
start op 9 januari 2012. Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn. Zelf mee
te nemen: matje. Info en aanmelding: 0297-567 209.

TEKENEN EN SCHILDEREN 55+
Dit is een laagdrempelige cursus voor wie aan de slag
wil met tekenen en schilderen. Een combinatie van gezelligheid, ontspannen bezig zijn en creativiteit. In deze
cursus raakt de cursist vertrouwd met het tekenen en
schilderen. Op een speelse wijze leert u met onderwerpen/thema’s om te gaan en te werken met diverse
materialen. De meeste materialen die we in de cursus
gebruiken zijn aanwezig. Natuurlijk mag u ook uw eigen materialen meenemen en gebruiken. De groepen
waarin wordt gewerkt zijn niet te groot, zodat er tijd
en ruimte is voor individuele aandacht. In alle rust kan
er getekend en geschilderd worden. Men maakt kennis met verschillende teken- en schildertechnieken en
materialen. De gediplomeerde docente Joke Tielrooy
geeft elke cursist alle adviezen die nodig zijn om uw
kunstwerk tot een mooi eindresultaat te krijgen. De
cursus is bijzonder geschikt voor ouderen die het gezellig en inspirerend vinden gezamenlijk te tekenen en
te schilderen. Dag, tijd en plaats: start maandag 9 januari 2012 van 13.30-15.30 uur en van 16.00-18.00 uur
in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Kosten: 75 euro. Aantal
lessen: 15. Voor info en aanmelding: 0297-567209.

OPEN EETTAFEL

mUZIEKmIDDAG mET DUO 2-EN-JOY

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u
geen zin om te koken? In samenwerking met Apetito
hebben wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent
dat u iedere dinsdag van 11.45-13.00 uur terecht kunt
voor een warme maaltijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren
opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan tot en met
de maandag ervoor. U bent absoluut niet verplicht om
iedere week te komen eten. U geeft zich op wanneer
u dit wilt. Hebt u belangstelling, neem dan contact met
ons op, telefoon 0297-567209. De kosten zijn 6,50
euro. Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is er nog een toetje. Als u hiervoor
in aanmerking komt, kunt u korting krijgen op deze
maaltijden, informeer hiernaar bij Ingrid Broekhuijzen,
telefoon 0297-567209.

Zondag 12 februari van 14.00-16.00 uur. Jean & Marjan en vormen het zangduo 2-en-Joy uit Almere. Zingen is hun hobby en beiden hebben deel uitgemaakt
van diverse muziekgezelschappen, zoals popkoor
Remix. Hun grootste wens is om samen muziek te
maken; daarmee een breed publiek te entertainen,
waarin we onze creativiteit en originaliteit kwijt kunnen.
Het “brede” repertoire dat wij ten gehore brengen is
mede door u in te vullen; rekening houdend met de
“vraag” van uw publiek. Oftewel “muziek op maat”.
Daarbij maken zij gebruik van een muziekinstallatie
waarbij het publiek, te allen tijde, invloed kan hebben
op het volume daarvan. Aanmelden en kaartverkoop:’s
morgens t/m 8 februari aan de bar van wijksteunpunt
Bilderdijkhof. Kosten: 5 euro incl. koffie/thee

DE BELKLUS
De BelKlus bestaat uit een team van mensen dat klusjes uitvoert in en rond de woning. Het is een gratis service aan ouderen die kleine reparaties en verbeteringen aan de woning niet (meer) zelf kunnen uitvoeren.
Denk daarbij aan het bijvullen van de verwarming, de
geiser aanzetten, een stopcontact vastzetten, lampen
verwisselen, een stekker repareren, het smeren van
sloten, het aanbrengen van tochtstrips, en ga zo maar
door. De BelKlus is er voor ouderen en minder validen
die een karweitje te doen hebben waar je niet zo gauw
een bedrijf voor inschakelt. Elke werkdag kunt u bellen naar de BelKlus, telefoon 020-6471089, mobiel
06-54340370 (werkdagen van 9.00- 17.00 uur). Dan
meldt u aan de werkmeester Freek Beijer of spreek
het antwoordapparaat in en zeg welk klusje u te doen
heeft. We maken direct een afspraak. Soms moet er
eerst vooraf worden besproken, hoe de klus kan worden geklaard.

CREATIEVE HANDVAARDIGHEID/
KAARTEN mAKEN
Vanaf 2 januari 2012 kunt u weer terecht van 13.3015.30 uur om een werkstuk naar keuze te maken. Er is
materiaal aanwezig waar u zo mee aan de slag kunt.
Vindt u het leuk om met lapjes te werken, kaarten te
maken of creatief bezig te zijn, dan is deze middag
wellicht iets voor u. Er zijn voorbeelden aanwezig, zodat u zo met iets kunt beginnen. Ook op iedere dinsdagmorgen, tijdens de open inloop, van 10.00-11.45
uur kunt u in het wijksteunpunt terecht om een leuke
kaart te maken. De bedoeling van beide dagen is om
ideeën, vaardigheden en mogelijkheden aan elkaar
uit te wisselen. Er is materiaal aanwezig waar u mee
aan de slag kunt, maar het is wel prettig om een eigen
schaartje mee te nemen. Deze activiteiten worden begeleid door kundige vrijwilligers. Kosten activiteit: 1 euro
excl. koffie/thee en speciale (dure) materialen. Wilt u de
eigengemaakte kaart meenemen, dan betaalt u 1 euro
per kaart, maar dit hoeft niet. Bezoekers kunnen deze
kaarten ook kopen ’s morgens aan de bar.

BREI- EN BABBELGROEP
De brei- en babbelclub op maandag tussen 10.0012.00 uur in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt
Bilderdijkhof: gewoon gezellig bij elkaar zitten, praten
en breien tegelijk. Er wordt gebreid voor een weeshuis
in Roemenië. Er is vanuit de organisatie Zending over
Grenzen veel bewondering voor de gemaakte truien,
sjaals, mutsen, sokken, wanten enz. Ook al wilt u alleen maar lapjes breien is dit prima. Deze worden door
anderen dan weer aan elkaar gehaakt en het resultaat
kan een mooie deken zijn. Kosten: 1 euro per keer excl.
koffie/thee

mAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje
koffie te drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken of een museum te bezoeken?
Vita welzijn en advies is in Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. Het Maatjesproject
richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben aan een (extra) contact met een maatje. Door
verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of bijvoorbeeld het wegvallen
van de partner, kan de behoefte ontstaan aan een
uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van
gedeelde interesses worden deelnemer en matje met elkaar in contact gebracht. Samen met uw
maatje kunnen verschillende activiteiten worden
ondernomen die beide personen prettig vinden
om te doen. Dit kan variëren van een kopje koffie
drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken
van een museum, het maken van een wandeling
tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.
Het maatjesproject zoekt maatjes
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) een maatje kunnen gebruiken. Bent u een
wandelmaatje, kletsmaatje, thee- of koffiemaatje,
spelletjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft
u andere kwaliteiten die u voor een paar uurtjes
op vrijwillige basis wel met een ander wilt delen?
Dan zijn wij op zoek naar u! Het plezier tussen de
deelnemer en het maatje is heel erg belangrijk,
vandaar dat wij ons uiterste best doen om u te
“koppelen” aan iemand met dezelfde interesses.
Spreekt het maatjesproject u aan, maar wilt u
meer informatie? U kunt vrijblijvend een afspraak
maken met Bernadette Verhaar of Monique Sintenie.

mBVO GYmNASTIEK 55+
In Bilderdijkhof, Buurtnest, Ponderosa en Dorpshuis
deQuakel. Het nieuwe jaar goed geginnen? In wijksteunpunt Bilderdijkhof kunt u op donderdagmorgen
terecht voor uw rek- en strekoefeningen. Met gymnastiek kunt u op een verantwoorde en ontspannen
manier uw fitheid verbeteren en onderhouden. Lydia
de Rijk, een ervaren MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) docente, verzorgt deze lessen. Om 9.15 uur en om
10.15 uur starten de lessen en het duurt 45 minuten.
Na de gymnastiek is er gelegenheid om met elkaar
koffie te drinken (niet inclusief). Zorgt u voor gemakkelijk zittende kleding? In ’t Buurtnest worden deze lessen
gegeven door Anneke Lambregts op woensdag van
10.15-11.15 uur. In Ponderosa zijn de lessen van docente
Henny van Kouwen van 11.15-12.15 uur en in Dorpshuis
de Quakel is de gymnastiek van10.00-11.00 uur. Alle
cursussen starten de tweede week van januari en de
kosten zijn 32.50 euro voor 22 lessen. Voor informatie
en/of aanmelding 0297-567209.

ZINGEN
Zingt u graag? Of heeft u het altijd al eens willen proberen? Iedereen kan meezingen op dinsdagochtend 3
en 17 januari. Het gezellige zangkoor, wordt vakkundig
en enthousiast begeleid door pianist Harry Lichtendahl
en Kees Bergen op keyboard. De heren hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw repertoire. Uit
verschillende genres wordt er gezongen, van smartlappen tot licht klassiek. Uw eigen ideeën en wensen
zijn uiteraard welkom! Wist u dat zingen goed is tegen
stress en de weerstand verhoogt? Door te zingen wordt
de adem gestimuleerd, wat goed is voor de bloedsomloop. Het plezier in het zingen werkt stressverlagend.
We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur.
Kosten: 2 euro incl. 1 kopje koffie/thee in de pauze.

VERZEKERING/DECLARATIEFONDS

VITAAL BEWEGEN 55+

Datums geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3e
maandag van de maand van 14.30-16.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 16 januari en 20 februari. Maakt u hiervoor wel een afspraak 0297-567209.
Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief
van: GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en
advies en MeerWaarde.

Maandagmiddag van 14.00-15.00 uur is er vanaf 9
januari 2012 Vitaal Bewegen voor 55+ers in wijksteunpunt Bilderdijkhof. De groep is momenteel vol, wilt u
toch meedoen dan starten wij een 2e groep van 15.0016.00 uur bij voldoende deelnemers. Er wordt les gegeven door een MBvO (meer bewegen voor ouderen)
docente, Cisca van der Straaten. Kosten: 32.50 euro
voor 22 lessen Aanmelding en info: 0297-567209.

Als u zich aanmeldt voor een cursus ontvangt u na inlevering van de machtiging een bewijs van betaling.
Deze kunt u gebruiken voor teruggave bij uw verzekering en/of voor declaratiefonds gemeente Uithoorn.

GEHEUGENSPREEKUUR
Op het geheugenspreekuur in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen en klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige van
GGZ in Geest zal kosteloos advies of tips geven om met
de problemen om te gaan. En mocht er wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar verdere
hulp te vinden is.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Voor vragen en afspraken te bereiken tussen
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

KLAVERJASSEN
Op vrijdagmiddag 6 januari is er klaverjassen. U
speelt elk spel met een andere medespeler en tegenstander d.m.v. loting en er worden 3 ronden gespeeld.
U kunt zo binnenlopen en meespelen. Er 3 prijzen in
cadeaubonvorm voor de 3 hoogst genoteerden en een
poedelprijsje. Tijd: van 13.30 uur totdat de rondes gespeeld zijn. Kosten: 2.50 euro, graag gepast betalen.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Rijbewijskeuring
Informatie: R. Sadiek telefoon 06-10444535
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Tel. 0297-513111, www.uithoorn.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Tel. 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TEL. 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430
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De Regenboog organiseert
kerstmarkt voor KIKA

Uithoorn - Dit jaar vierde basisschool de Regenboog kerst op een
andere, maar zeer originele manier.
Er werd een grote kerstmarkt georganiseerd, waarbij de gehele opbrengst voor KIKA was. Elke klas
had zijn eigen kerstkraam waar de
kinderen zelf de verkoop regelden.
Alle kinderen hadden volop geknutseld om mooie, sfeervolle kerstversiering te maken. Ouders hadden
zich spontaan aangemeld om haren in te vlechten en glittertattoos
te zetten.
Ook was er een levende kerststal,
geheel bemand door enthousiaste ouders, die het kerstverhaal uitbeeldde. Twee kinderkoren en twee
leerkrachtenkoren zorgden voor de
muzikale omlijsting.
De bezoekers van de markt konden onder het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk met
een sneetje kerststol of een kerstkransje, genieten van alles wat er te
doen was. Wat een succes en wat
een mooie kerstgedachte! Wij danken AH Jos van de Berg voor hun
bijdrage.
Opbrengst
De tussenstand van de opbrengst
voor KIKA is: 2272,67. De inhoud van
2 collectebussen komt daar nog bij.
Wat een geweldige opbrengst! Dit
was weer een echte “Regenboogaktie”.

AH Jos van den Berg geeft
kerstpakketten weg
Uithoorn – Vorige week woensdag
heeft A.H. Jos van den Berg kerstpakketten weggegeven aan klanten. Klanten konden kerstwensen
voor andere mensen op onze boom
hangen.
Uit alle kerstwensen werden drie
wensen uitgekozen:
- Eva Sytsema gunt Stëphanie Huijgen een kerstpakket omdat ze altijd
klaar staat voor anderen en niet alleen aan zichzelf denkt. Ze verdient
daarom een kerstpakket.
- M.S. Filius gunt Jopke Krüger een
kerstpakket omdat ze het haar al
vanaf jonge leeftijd tegen zit . Ze

blijft echter altijd optimistisch. Ze
ligt nu in het ziekenhuis en kan de
kerst niet thuis vieren.
- De familie Eigenhuis gunt hun
(schoon)moeder een kerstpakket
omdat zij zonder mopperen al 5 jaar
dag en nacht voor de familie klaar
staat. Ze heeft gebarentaal geleerd om met hun zoontje te kunnen
communiceren. Ook kan ze nu sondevoeding geven aan hun zoontje.
En dit alles heeft ze geleerd zonder
enig probleem en vind het heel normaal dat ze dit allemaal doet. Deze 3 klanten hebben een kerstpakket gegeven terwaarde van 50 euro.

Rosa Rubicunda
Uithoorn - Heeft u nog even tijd
voor een ‘moment van waarheid’?
Kom op 31 december om 16.45 uur
naar De Burght, Potgieterplein 4 in
Uithoorn. Dan wordt er gezongen
door het kwartet ‘Rosa Rubicunda’, en wel (veelal middeleeuwse) a
cappella gezangen.
Red u dat niet? Kom dan om 17.00
uur. Dan begint er een viering. Om
een moment stil te staan op de

Kerst op de Vuurvogel: een
feest van en voor iedereen

Uithoorn - Alle leerlingen van de
Vuurvogel zijn in de klas bezig met
lezen, taal en rekenen als de school
zich vult met hulpouders. Prachtige kerstbomen worden opgetuigd

in de gangen. Guirlandes met lichtjes hangen aan het plafond door de
hele school heen en een kerststal
wordt naast de piano in de hal geplaatst. Elke ochtend, als de school

volstroomt met leerlingen en ouders, klinkt er live kerstmuziek in
de school. Een van de leerkrachten
speelt elke morgen de sterren van
de hemel op de piano en blije ge-

Geweldig kerstfeest op
de Springschans
Uithoorn - Op woensdag 21 december was het schoolplein van
RKBS de Springschans omgetoverd

tot een winters paradijs. Een iglo,
een rendier, een opblaaskerstman
zo groot als de school, en sfeervol-

le verlichting brachten het schoolplein helemaal in kerststemming.
Om 17.30 uur werd het kerstfeest
geopend met het optreden van Solid X-mas. De betovering was compleet toen de kerstmannen aankwamen op een koets, voortgetrokken door een prachtig opgetuigd
zwart paard. Nadat de kinderen met
z’n allen ‘Sterren in de nacht’ hebben gezongen gingen zij naar binnen met hun eigen klas voor een
heerlijk kerstdiner. De ouders bleven achter op het schoolplein, en
konden zich intussen te goed doen
aan glühwein, oliebollen, soep en
warme chocolademelk. De Springschans kan terugkijken op een bijzonder gezellig kerstfeest. De ouderraad, verantwoordelijk voor de
organisatie van het kerstfeest, is blij
dat zoveel mensen een steentje (of
kei) hebben bijgedragen.

zichten vallen haar (en iedereen)
ten deel. Kerstliederen worden geoefend en tijdens het maken van
de kerststukjes, klinken de kerstliedjes in de klassen. Donderdag 22
december gaan alle leerlingen met
hun juf of meester te voet naar de
Burght. De kerk op het Potgieterplein vult zich elke twintig minuten
met een nieuwe klas kinderen die
daar de werkelijk prachtige kerststal bewonderen en luisteren naar
het kerstverhaal voorgelezen door
Juf Chantal. Ademloos en met open
mond wordt er geluisterd. Sommige
kinderen zijn nog nooit in een kerk
geweest en het gebouw, de ambiance en de heerlijk rustige sfeer
roept bij iedereen prettige associaties op. Het is een zeer waardevol
moment! We bedanken de Burght
heel hartelijk voor hun gastvrijheid.
Eind van de ochtend gaan er leerlingen naar het Hoge Heem,dit is al
jaren een traditie. Daar worden de
mensen in het Hoge Heem in het
zonnetje gezet door onze leerlingen
die zelfgemaakte kerstkaarten komen brengen. ’s Middags wordt de
school klaargemaakt voor het kerstdiner van die avond. Om zes uur zit
iedereen aan tafel. De mooiste kleren zijn door menigeen aangetrokken, zelfs zijn er kapsels voorzien
van glitter en gel. Vele zelfgemaakte, internationale gerechten vullen
de buffettafels en we genieten allemaal volop van al dat lekkers. Tijdens het kerstdiner genieten de ouders van een hapje en een drankje
in de hal en buiten bij de vuurkorven op het plein.

drempel van 2012. Volgens de Maya
Kalender staat er iets te gebeuren
op 21 december 2012.
Wat betekent het jaar 2012 voor
ons? Vrouwenkoor Ackoord heeft
een viering voorbereid met mooie
teksten en zang. Zowel het koor als
het kwartet zingen, zowel samen als
afzonderlijk. U bent van harte welkom. Ackoord repeteert op woensdag, 20.00 tot 22.00 uur.

Schoenendoosactie op
basisschool de Kwikstaart
Uithoorn - Drie weken geleden
startten wij met de schoenendoosactie. Al onze kinderen kregen een
schoenendoos, die ze mochten vullen met basisartikelen (zeep, tandpasta, tandenborstel etc.), schrijfwaren, knuffels en leuk speelgoed.
Hier hebben de kinderen enorm
enthousiast op gereageerd. Deze
schoenendozen zijn gevuld en ingeleverd op school. In een mum van

tijd stonden er 329 mooi versierde dozen klaar voor transport naar
het distributiecentrum van Edukans
(de organisatie die dit allemaal mogelijk maakt). De kinderen hebben
zich geweldig ingezet om ervoor te
zorgen dat hun leeftijdsgenootjes
in Malawi, Oeganda en Irak het jaar
2012 goed beginnen!
Een mooiere kerstgedachte kan er
niet zijn!
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VeenLanden College steunt
3FM Serious Request

In de laatste week voor de kerstvakantie heeft het VeenLanden
College zich met acties aangesloten bij de jaarlijkse geldinzameling van radio 3FM voor het Rode Kruis.
Dit jaar vroegen zij hiermee aandacht voor de meer dan tien miljoen moeders die vechten tegen de gevolgen van oorlog. Het Rode Kruis helpt deze moeders met onderdak, medische hulp en
noodhulpgoederen zoals voedsel, drinkwater, zeep en keukengerei. DJ’s van radio 3FM werden zes dagen lang zonder eten in het
Glazen Huis opgesloten. Tegen betaling draaiden zij verzoeknummers.
Op het VeenLanden College draaiden eigen DJ’s tijdens de pauzes
muziek en werd op verschillende manieren aandacht gevraagd
voor de actie, waarbij leerlingen geld konden doneren.
Een deel leerlingen uit Mijdrecht en Vinkeveen vroeg op een wel
heel bijzondere manier aandacht voor de actie. Zij vastten vanaf donderdagmorgen acht uur 24 uur lang en lieten zich daarvoor
sponsoren door familie en vrienden. De 24 uur werd doorgebracht
op school met een lezing door Jan van Loo, bestuurslid van het Rode Kruis, lessen (w.o. Chinees voor beginners, salsa les en drama), activiteiten (w.o. karaoke met kerstliedjes en een fotoshoot
met hoed), films en feest. In de nacht van donderdag op vrijdag
kwam er maar weinig van slapen. Het nachtprogramma draaide
gewoon door.
Na het kerstontbijt op vrijdagmorgen acht uur was het tijd voor de
kerstviering. Als afsluiting kon docent Jochem Quartel onder luid
gejuich een cheque van 31.500 euro overhandigen aan Rode Kruis
vertegenwoordiger Jan van Loo. Deze prees de motivatie en de inzet van de leerlingen en was opgetogen over het geweldige resultaat: de op een na hoogste stand van alle scholen in Nederland.
Ook wij van de redactie zijn trots op onze scholieren van het VeenLanden College!
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Eerste stap gezet naar
herstructurering Iepenlaan
vervolg van de voorpagina

Parkeerplaatsen en de stoep wel, maar voor de straat zijn er kennelijk geen stenen…

Fatsoenlijke bestrating Park
Krayenhoff nog ver te zoeken
vervolg van de voorpagina
Negatief punt
Inderdaad, het is een en al modder rond de woningen. Mensen
gaan schoon van huis, maar bij terugkomst staan ze onder de smeerlapperij voor de huisdeur. Frans: “Je
kunt met goed fatsoen geen gasten uitnodigen met nette kleren aan.
De scootmobielen zien er ook niet
uit en het heeft eveneens geen zin
de auto door de wasstraat te rijden
als je hier woont. En ik ben de enige niet. Iedereen vraagt zich inmiddels af wanneer er nou een keer
door UBA Bouw actie wordt ondernemen. Ze komen met allerlei mooie
projecten steeds positief in de krant,
maar dat de bewoners van de huurwoningen nu wel eens een keer fatsoenlijk van en naar huis willen komen interesseert ze kennelijk geen
zier en dat is toch een negatief punt.
Sterker nog, het is bij het asociale af
en van sommige mensen hoor ik dat
ze zelfs liever vandaag dan morgen
weer zouden willen verhuizen. En
dan wonen ze er nog maar een paar
maanden! Ze worden dol van al het
zand en de smerigheid die ze samen
met hun huisdieren mee naar binnen sjouwen. Wellicht dat de woningbouwvereniging Eigen Haard

een keer aan de bel kan trekken bij
UBA. Ben benieuwd of ze straks ook
zo omgaan met bewoners van dure twee-onder-een-kap woningen
of vrijstaande huizen. Wij hebben
er alle begrip voor dat zolang er gebouwd wordt de bouwwegen als zodanig in gebruik zijn. Maar bij ons is
die fase al lang voorbij en had men
daar de bestrating al kunnen realiseren. Helemaal met het oog op de
winter. De parkeerplaatsen zijn wel
aangelegd, net als de trottoirs. Dan
kan je de straten toch ook doen?
De woningbouwvereniging zou er
goed aan doen ons voor dit ongemak te compenseren door het komend jaar van huurverhoging af te
zien. Die kosten verhalen ze maar
op UBA Bouw.”
Dode mus
UBA Bouw haastte zich afgelopen
week een nieuwsbrief naar de bewoners te sturen met uitleg waarom er nog altijd geen bestrating is
gerealiseerd. In de brief staat dat
‘door enkele wijzigingen in het ontwerp en in de werkzaamheden van
de nutsbedrijven men helaas niet
eerder kon beginnen met de bestrating van de eerste fase’. Dat kan wel
zijn, maar wanneer dan wel wordt
bestraat staat er niet bij vermeld.

Het zijn veelal prognoses en vage voorstellen van werkzaamheden
voor in het nieuwe jaar. Een enkele
keer slechts wordt het ‘eerste kwartaal 2012’ genoemd, dat is dan het
enige stukje zekerheid. De rest als
vermeld ‘in het jaar’ is rekbaar. Dus
kennelijk ook de definitieve data
van de bestrating en op die manier
kan het bouwbedrijf de bewoners
nog lang aan het lijntje houden. Die
zijn in de nieuwsbrief blij gemaakt
met een dode mus. Een schandalige opstelling en bovendien slechte
communicatie! De vraag rijst in hoeverre de bewoners van de appartementen in blok 5 al gebruik kunnen
maken van een bestrating, zo die
er al ligt. Mocht dit het geval zijn,
dan komen de (eerste) bewoners
van blok 1 en 2 er wel erg bekaaid
vanaf. Het bouwbedrijf kan zeggen
wat het wil, maar als bewoners die
al acht maanden in een woningblok wonen van een nieuwbouwproject, nog steeds geen bestrating
voor de deur hebben, mankeert er
iets aan de planning. Het was dan
beter geweest als men de woningen
zonder een adequate infrastructuur
nog niet had opgeleverd. Indien ja
dan onder het motto: ‘bewonen kan,
maar kijk maar hoe je netjes bij je
huis komt’…

De straat oversteken met een rollator gaat niet. Dan maar voorzichtig met de wandelstok...

Groene invulling
De huidige glastuinbouw aan de Iepenlaan, gelegen in het grensgebied tussen Uithoorn en De Kwakel,
is deels in vervallen staat en voldoet
vaak niet meer aan de huidige eisen
en afmetingen van moderne glastuinbouw. Van belang voor Uithoorn
is het realiseren van een levensvatbaar, goed functionerend glastuinbouwgebied nabij de veiling. Het
plangebied ligt langs de Stelling
van Amsterdam. Voor de Stelling is
zichtbaarheid, herkenbaarheid en
een open gebied van belang. Een
groengebied ten zuiden van de Iepenlaan grenzend aan de Stelling
sluit aan bij de uitgangspunten voor
de Stelling.
De bedoeling is verder dat de sportvelden van hockey- en tennisvereniging Qui Vive en het sportcentrum Amstelhof aan de Noorddammerweg op de duur onderdeel zullen gaan vormen van een ‘sportboulevard’. Een groene invulling met uitsluitend bebouwing in dienst van de
sport. Ook hier staat aandacht voor
de Stellingzone hoog op het prioriteitenlijstje. Het crematorium Bouwensen de begraafplaats zullen
eveneens in het groene gebied ‘ingebed’ worden.
Sanering
In de herstructurering worden aan
beide zijden van de Iepenlaan de
kassen gesaneerd. Ten zuiden van

de Iepenlaan, tot aan de Vuurlijn,
worden de gronden bestemd als
openbaar groengebied met (beperkte) ruimte voor functies op het
gebied van woonzorg en recreatie.
Tussen de huidige bedrijfswoningen kunnen vrije kavels worden gerealiseerd en te koop aangeboden,
waar particulieren hun eigen woning vorm kunnen geven op ruime,
landelijke kavels. Hierdoor ontstaat
een aantrekkelijk woonmilieu aan
de Iepenlaan.
Ten noorden van de Iepenlaan is,
overeenkomstig de ruimtelijk-economische visie van de greenport
Aalsmeer, langs de (nu nog) N201
ruimte voor een of meerdere nieuwe, moderne glastuinbouwkavels. In
fase 2 is een nieuw glastuinbouwgebied voorzien. De start van deze
fase is onder meer afhankelijk van
marktontwikkelingen in de glastuinbouw. De ontwikkeling van de gehele herstructurering vindt plaats
in afstemming met de provincie
Noord-Holland. De provincie Noord
Holland heeft in het kader van de
Tweede Investeringsimpuls NoordHolland een subsidie toegekend
welke is gekoppeld aan het realiseren van duurzame nieuwe glastuinbouw.
Kwaliteitsimpuls
De ontwikkeling van het openbare
groengebied en het woonlint is fase 1. Komend jaar wordt een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Het

bestemmingsplan treedt naar verwachting begin 2013 in werking.
Voor de inrichting van het openbare groengebied ten zuiden van de
Iepenlaan heeft de gemeente een
subsidieverzoek ingediend bij Stichting Leefomgeving Schiphol. Deze
stichting heeft tot doel om een kwaliteitsimpuls voor bewoners te bieden in gebieden die door overlast
van Schiphol ruimtelijk beperkt zijn.
Naar verwachting komt er in januari meer duidelijkheid over het subsidieverzoek. Een landschapsarchitect heeft samen met een groep bewoners uit De Kwakel een ontwerp
gemaakt voor het openbare groengebied.
“Met dit project wordt aan alle eigenaren de kans geboden om te stoppen met hun kwekerij of elders hun
bedrijf voort te zetten. Een enkele kwekerij die door wil gaan in het
gebied wordt ingepast in de nieuwe
plannen. Ik ben erg gelukkig met de
stap die de familie Verbruggen heeft
genomen. Zij zijn de eerste ondernemers die de stap hebben durven
zitten naar een nieuwe toekomst
voor de Iepenlaan waar wij met elkaar alle vertrouwen in hebben. Nu
het eerste schaap over de dam is
hoop ik dat veel ondernemers aan
de Iepenlaan hun voorbeeld zullen
volgen. Zij zijn hier altijd welkom om
een gesprek met mij aan te gaan of
als men meer gespecificeerde informatie wenst,” aldus een blije wethouder Jeroen Verheijen.

Aan beide zijden van de Iepenlaan worden te zijner tijd de kassen gesaneerd

Sfeervol kerstdiner op
basisschool De Toermalijn
Uithoorn - Woensdag 21 december was De Toermalijn omgetoverd
tot een waar Kerstparadijs: deze
avond vond het traditionele kerstdiner plaats voor alle leerlingen.

ThamerThuis en de Thuisinzet

Informatie bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers
Uithoorn - Dat ThamerThuis ‘bijnathuiszorg’ biedt is bekend. Minder
bekend is wellicht dat ThamerThuis
ook de spil is bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken die thuis
willen blijven in de laatste fase van
hun leven. Deze vrijwillige terminale zorg thuis is met name gericht op
de mantelzorgers (de familie, vrienden, buren of andere verzorgers die
niet beroepsmatig bij de zorg betrokken zijn). Voor deze mantelzorgers kan de hulp van een vrijwilliger
betekenen dat zij de zorg voor hun
dierbare vol kunnen houden, zodat
de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden. De vrijwilliger
vervangt de mantelzorger op afgesproken momenten in de week zodat die de gelegenheid heeft even
weg te gaan of bij te slapen.
Het gaat vaak helemaal niet om ‘gro-

te’ dingen. Een paar uurtjes zonder
haast je boodschappen doen, een
vriendin bezoeken of je hobby buiten de deur aanhouden, het kan er
voor zorgen dat iemand de broodnodige energie krijgt voor de zorg
die thuis weer wacht. Mantelzorgers
kunnen zelf via ThamerThuis vrijwilligers aanvragen voor de ondersteuning thuis, of dit door wijkverpleegkundigen of huisarts laten doen.
Voor inzet thuis is geen indicatie
van het CIZ nodig. Wel wordt bij de
huisarts gevraagd naar de geschatte levensverwachting. Er zijn voor
de mantelzorgers geen kosten verbonden aan de inzet van vrijwilligers
thuis. Als de aanvraag bij ThamerThuis binnenkomt gaat een coördinator liefst binnen 24 uur bij de mensen langs voor een intakegesprek.
Besproken wordt o.a. op welke mo-

menten een vrijwilliger nodig is en
wat er van de vrijwilliger verwacht
wordt. Belangrijk is dat de cliënt
weet dat de vrijwilliger niet ‘op visite’ komt. Dat wil zeggen dat de client mag lezen, slapen, tv-kijken, alles wat hij of zij wil. De belangrijke taak van de vrijwilliger is ‘Er Zijn’:
met je hoofd, je handen en je hart.
Vrijwilligers krijgen een scholing
aangeboden en worden regelmatig
bijgeschoold door middel van themabijeenkomsten.
De informatiebijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers zal worden gehouden op woensdag 11 januari 2012, aanvang 19.30 uur bij ThamerThuis, Kwakelsepad 2, 1424 AZ
De Kwakel. Heeft u interesse, neem
dan contact met ons op,
0297 – 540536. Doen!
Info: www.thamerthuis.nl

Bij binnenkomst werd iedereen in
stijl welkom geheten door de Kerstman. Alle klaslokalen waren mooi
versierd, de tafels sjiek gedekt en
overal brandden gezellige kaarsjes
en kerstlampjes. De kinderen waren prachtig aangekleed: de meisjes in mooie glitterjurken en de jongens in nette pakken of overhemd.
Sommigen zelfs met das… In elke klas stond een uitgebreid buffet
klaar met overheerlijke, zelfgemaakte gerechten.
De kinderen konden genieten van
worstenbroodjes, wraps, poffertjes,
fruitslangen, mini-hamburgers, pasta, rijst, te veel om op te noemen.
Maar de ogen werden natuurlijk pas
écht groot bij het dessert: cakejes,
fruit met chocola, soesjes en nog

veel meer. Alle kinderen (en ouders)
hebben enorm hun best gedaan en
er is flink gesmuld van alle lekkernijen.
De Kerstman bezocht elke klas en

natuurlijk werden er kerstliedjes gezongen en kerstverhalen voorgelezen door de meesters en juffen.
Kortom, een heerlijke avond voor de
kinderen!
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Kerstdrive verrassing bij
Bridgevereniging de Legmeer
Uithoorn - Je speelt top integraal
met 42 paren en dan versla je alle
toppers, dat overkwam paar 14 uit
de C- lijn Hetty Houtman & Anneke
Bonink. Eerste met een huizen hoge
score van 66,46%, beter kun je het
jaar niet afsluiten. Andre van Herel & Cora de Vroom redden de eer
van de A- lijn door een prima tweede plaats met 65,21% gevolgd door
de vers van B naar A gepromoveerden, Tom de Jonge & Herman Vermunicht, die op 62,60% uitkwamen.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst beantwoorden als gevestigde A spelers, ondanks enige missertjes, keurig aan de verwachtingen als vierde
met 60,83%. Ook applaus voor Tini &

Johan Lotgerink, die al met de promotie naar de B- lijn op zak hun visite kaartje als vijfde met 60,63 % alvast afgaven. Nel & Adriaan Koeleman presteerden ook weer eens uitstekend als zesde met 59,48% en
ook Tini Geling & Jo Wevers maakten indruk met hun zevende plek en
57,92%. En waar bleef het primus inter pares paar van de vereniging,
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister? Ze werden pas terug gevonden op de achtste trede met 57,60%,
enigszins teleurstellend toch? De
bezetting van plaats negen stelde
daar en tegen niet teleur. Elisabeth
van den Berg & Maarten Breggeman veroverden in een hevige strijd

met de gepromoveerde paren deze plek met een totaal van 56,88%.
De laatste van de top tien waren
Atie de Jong & Evert Wevers die op
54,06% uitkwamen en daarmee nog
32 paren achter zich lieten. Op 4 januari 2012 wordt de strijd hervat en
een suggestie voor een goed voornemen zou een lidmaatschap van
Bridgevereniging de Legmeer kunnen zijn.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur wordt er gespeeld in de barzaal
van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Basketballers VLC swingend

Regio - Het basketbaltoernooi voor leerlingen van alle VLC brugklassen werd vorige
week, zowel in Vinkeveen als in
Mijdrecht, gespeeld. De afgelopen weken werd er hard getraind
en geoefend om de nodige technieken en het speelsysteem onder de knie te krijgen.
Vinkeveen
In Vinkeveen hadden de teams
zich mooie namen aangemeten, ze
speelden zowel op de maandag als
dinsdag hun toernooi. Bij de meisjes werden de Sexy B-balls van klas

C1a de kampioen van maandag, Bij
de jongens werd dat het team de
playing B-boys uit H1a. De winnaars
van dinsdag zijn “de Bazen” uit klas
M1a bij de jongens en “team onbekend” uit klas M1b. Het leuke in
Vinkeveen is dat alle klassen een
winnaarteam hebben geleverd. De
teamshirts van veel teams vielen op
een leuke, kleurige manier op.
Mijdrecht
Ook op de locatie Mijdrecht werd op
goed niveau gespeeld en werd het
een gezellig toernooi waar de kinderen hun beste beentje voor heb-

ben gezet. Vijf klassen op maandag
en nog eens vijf op dinsdag vertoonden hun basketbalkunsten. Het
maandag toernooi werd een prooi
voor Cb1 bij de jongens en Ab 3 bij
de meisjes. Op plaats twee eindigden Cb2 (jongens) en Ca4 bij de
meisjes. Meisjes Ba4 werd derde, bij
de jongens ging het team Mb2 met
de derde prijs naar huis.
De vierde plaats was voor Mb1 (jongens) terwijl Cb4 bij de meisjes met
de vierde prijs ging lopen.
De overige prijzen waren voor:
Vijfde plaats Ba3 en Ca1, zesde Ba5
en Ca2, zevende Ca3 en Ab1, achtste Ab4 en Ab2, negende Cb3 en
Ba2, tiende Mb3 en Ba1 en de laatste plaats bij de meisjes was voor
Mb4.
De dinsdagwedstrijden waren
ook van goed niveau. Hier was
de uitslag als volgt:
Eerste Ma1 (jongens) en Ma3 (meisjes), tweede Hb1 en Hb4, derde Aa2
en Ha4, vierde Ha1 en Bb3, vijfde
Bb2 en Hb3, zesde Ha2 en Ma4, zevende Ma2 en Aa3, achtste plaats
voor Hb2 en Aa4, negende Aa1 en
Bb4 en tot slot de tiende plaats voor
Ha3 bij de meisjes en Bb1 (jongens).
Al met al een sportief, gezellig toernooi dat werd geleid door goede
scheidsrechters uit de hogere klassen.

De Kerstdrive van
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 22 december
was de kerstdrive van bridgeclub
ABC. Hiervoor was de Strooppot in
de Hoef speciaal afgehuurd om er
een feestelijke gebeurtenis van te
maken en feestelijk was het. Iedereen had er naar uitgekeken, het is
toch wel iets speciaals.
Voor het eerst in de Strooppot, voor
een persoon was het wel wennen,
zij raakte de weg kwijt. Iedereen
was op zijn paasbest, ik zag wat heren in smoking alleen jammer dat
de dames niet in het lang waren,
zij waren wel zeer feestelijk, maar
lang geeft toch meer cachet aan
het feest. De term paasbest klinkt
vreemd met kerstmis, maar ik weet
geen beter woord.
De wedstrijdleiding had besloten
om de boel lekker door elkaar te
gooien, de A-lijn en de B-lijn waren
daar elkaar gehusseld, zo kwam je
nog eens andere teams tegen, wat

heel plezierig is. Om het nog eerlijker te maken werden niet de beste genomineerd voor de prijzen, er
waren 12 prachtige prijzen, waar de
wedstrijdleiding dagen aan gespendeerd had om het uit te zoeken. De
prijzen werden verdeeld over de
eerste, vierde, achtste en twaalfde
plaats. Er werd in 2 lijnen gebridged,
de orange lijn en de witte lijn, maar
de prijzen werden eerlijk over de
twee lijnen verdeeld, het ging om de
behaalde punten.
Systeem
Ada Groenewegen had het systeem
bedacht waarbij de kaarten gestoken waren, maar aan de achterzijde van de kaartboxen was de uitslag
aangegeven, die als goed geboden
en gespeeld was gehaald zou moeten worden. De uitslag moest men
dan op een lijst vermelden, waarbij het paar met de hoogste punten
eerste werd enzovoort enz

Eerste prijs
De eerste prijs was voor het paar
Ank v.d.Dijk en Lotte Minderhout.
De tweede prijs (dus eigenlijk de
4de plaats) was voor Addie de
Zwart en Jeannet Vermey.
Derde prijs was voor Wil Uleman en
Joke v.d.Dungen
De vierde prijs was voor het paar
Greet Ruwel en Ge Swart, hierbij
barste een groot gejuich los, want
we gunnen het dit paar heel erg.
De vijfde prijs was voor het paar Leny van Noort en Phini Sutter.
De laatste maar daarom niet minder
mooie prijs was voor het paar Fien
Leeftink en Bibet Koch.

Kerstzaalvoetbaltoernooi
weer groot succes!
Uithoorn - Wegens het grote succes van het kerstzaalvoetbaltoernooi 2010 heeft Loodgietersbedrijf PLOEG B.V. dit jaar ook weer
een kerstzaalvoetbaltoernooi in de
Scheg in Uithoorn georganiseerd.
Op zaterdag 24 december 2011 was
het zover en gingen er 6 Legmeervogels E-teams strijden voor het
kampioenschap. Het was een spannend toernooi waarbij alle teams
goed tegen elkaar waren opgewassen. Uiteindelijk kwamen de E7 en
de E5 tegen elkaar in de finale. Het

was een mooie finale waarbij de E7
uiteindelijk de E5 met 3-1 wist te
verslaan. Daarna volgde de prijsuitreiking. De nummers 2 t/m 6 kregen
allemaal een vaantje en de winnaars
van de 1e prijs kregen een mooie
beker. Na de prijsuitreiking mochten
alle jongens (behalve de winnaars)
nog strijden om een penaltybeker.
Dit was een afvalrace. De jongens
mochten om de beurt een penalty
nemen. Wie scoorde ging door naar
de volgende ronde, wie niet scoorde
viel helaas af. Bodhi, Stefan en Juli-

an bleven nog met zijn 3-tjes over in
de strijd om de penaltybeker. Uiteindelijk was Julian van de E4 de winnaar van de penaltybeker. De kinderen en ouders waren zeer enthousiast; het was een geslaagd toernooi wat zeker voor herhaling vatbaar is. Op vrijdag 30 december
2011 zullen de D- en C-pupillen van
de Legmeervogels hun zaalvoetbaltoernooi spelen. Deze toernooien
zijn georganiseerd en gesponsord
door Loodgieters- & Installatiebedrijf PLOEG B.V.

Zeer geslaagd
Na de prijsuitreiking volgde er een
zeer geslaagde lunch, zeer goed
verzorgd door de Strooppot, waarna
nog onder het genot van een drankje nog nagebabbeld kon worden.
Al met al een zeer geslaagde Kerstdrive, waarvoor wij het bestuur en
vooral de penningmeester zeer erkentelijk zijn.
In het nieuwe jaar en wel op donderdag 11 januari gaan we weer
verder met de vijfde ronde van de
tweede cyclus. Wij wensen iedereen
hele gezellige kerstdagen en een
goede jaarwisseling.

Legmeervogels organiseert
weer het oliebollentoernooi
Uithoorn - Ook aan het eind van
dit jaar 2011 organiseert de handen voetbvalvereniging Legmeervogels weer het traditionele Oliebollenvoetbal-en klaverjastoernooi. Dit
jaar is gekozen om dit toernooi te
spelen op donderdag 29 december
2011.
Voetballen
Aan Oliebolenvoetbaltoernooi, dat
begint om 19.30 uur op donderdag 29 december, kunnen deelnemen alle senioren van Legmeervogels, veldvoetbal en zaalvoetbal en
handbal(sters)ers, de leiders van alle elftallen, dus de leiders van pupillenteam/elftallen tot en met de senioren.
Ook alle trainers zijn van harte welkom. Daarnaast zien wij op zo’n dag

als ook veel oud leden van Legmeervogels. Uiteraard zijn deze ook
dit jaar weer van harte welkom.
De teams worden zoals gebruikelijk
samengesteld via loting. De wedstrijden worden gespeeld op ongeveer een kwartveld met aangepaste
doeltje. Als er geen sneeuw ligt dan
wordt er gespeeld op de kunstgrasvelden. Om het toernooi goed te laten verlopen is het gewoon belangrijk om tijdig aanwezig te zijn.Tijdig
wil zeggen voor 19.30 uur Deelname
aan dit toernooi is gratis.
Klaverjassen
Naast dit buitengebeuren is er ook
een binnen gebeuren en wel het
traditionele oliebollen klaverjastoernooi. Dit klaverjastoernooi begint
om 20.00 uur. Voor slecht 3,00 per

persoon kunt ook u aan dit toernooi
deelnemen. Er worden 3 ronde gespeeld van 16 spellen. En er is uiteraard een tombola waaraan een ieder kan deelnemen.
Oliebollen
Wat is een oliebollentoernooi zonder oliebollen? Ook dit jaar hebben wij Harry Abma en zijn vaste
assistent Gerrit v.d.Maat weer bereid gevonden om achter het fornuis plaats te nemen om alle deelnemers weer te voorzien van gratis
oliebollen.
Deze traktatie is alleen al een reden om te komen naar Legmeervogels en deel te nemen aan dit toernooi. Maar wilt u gewoon even komen kijken en een oliebolletje mee
pikken? Ook dan bent u uiteraard
van harte welkom.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Op 20 december werd
de Kerstdrive gespeeld, er werd een
mix van de A en de B lijn gemaakt,
en top-integraal gespeeld met in
beide lijnen 16 paren.
De hoogste score en dus nummer
één: An van Schaik en Lea Wit met
63,86%, op de tweede plaats Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 60,18%, zij werden met
een minimaal verschil gevolgd
door Geke Ludwig en Margo Zuidema met 60,10%, terwijl de vierde positie werd ingenomen door
Trudy Fernhout en Ciska Goudsmit

met 58,85%. De vijfde plaats was
voor Nel Bakker en An van der Poel
met 58,08%, en de zesde door Elly
van Brakel en Vera van Wessem zij
scoorden 57,99%, de zevende positie
was voor Ploon Roelofsma en Marja
Slinger met 57,47%, de achtste plek
was voor Corrie Bleekemolen en Erny Brandsen, gelukkig is dit paar na
enkele weken afwezig te zijn geweest het bridgen nog niet verleerd,
zij behaalden 55,85%, de negende plaats was voor Reina Slijkoord
en Rita Vromen zij claimden 55,32%,
en de tiende plek was voor Gertrude Doodkorte en Floor Janssen met

54,06%. Het was weer een gezellig
samen zijn met na afloop een hapje
en drankje, terwijl de uitslag berekend werd. De feestcommissie had
een mooie prijzentafel uitgestald en
maakte de uitslag bekend, waarbij
uiteraard de prijzen werden uitgedeeld, ook was er voor iedereen een
presentje. Met dank aan Trudy van
den Assem en Tina Wagenaar voor
hun inzet, het was weer perfect!
Op dinsdag 3 januari worden de
Hartenvrouwen weer in de Scheg
verwacht, maar iets eerder om 13.00
uur zodat we eerst op het nieuw jaar
kunnen toosten. We beginnen daarna met de eerste zitting van de derde competitieronde.
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Kerstfeest op Hummeloord
Uithoorn - Op dinsdag 20 december was het al om 8.00 uur in
de ochtend feest op de groep. Met elkaar werd er kerst gevierd
door middel van een gezellig kerstontbijt. Het was in de ochtend voor sommigen wel even rennen, maar er hoefde natuurlijk
thuis niet ontbeten te worden. Buiten was het nog helemaal donker en de kinderen kwamen mooi aangekleed op Hummeloord.
Binnen was het helemaal gezellig door de mooi gedekte tafels, de
kerstboom, de kaarsjes die brandden en de mooie knutselwerkjes. De kinderen hadden ontzettend goed gegeten van al het lekkers waar juf Hélène en juf Caroline voor gezorgd hadden.
Het feest werd afgesloten met een gezellige kerstfilm. Een zeer
geslaagd kerstontbijt!

Eerste kerstfeest voor
basisschool De Tra
Uithoorn - In september heeft basisschool De
Tra in Uithoorn voor het eerst de deuren geopend. De school heeft nu een bovenbouwklas en een onderbouwklas. Met het kerstfeest
in het vooruitzicht, hebben alle kinderen van De
Tra hun school afgelopen periode helemaal in de
kerstsfeer gebracht. Het is overal prachtig versierd. In de

klassen zijn kerstbomen neergezet, vol lichtjes
en kerstballen. Op alle tafels staan mooie, zelfgemaakte kerststukjes. Ook is er een stal gemaakt in de hal, met een heuse kribbe. En er
hangt kleding van herders, van koningen en ook
van engelen. De kinderen van de bovenbouw
hebben ook hard geoefend op de uitvoering van
het kerstspel ‘God’s herbergier’. En de kinderen
van de onderbouw hebben dagen in de
klas kerstliedjes gezongen. Op
woensdag 21 december
om 11:00 uur is het
dan zover: alle
kinderen,
leer-

krachten en ook veel vaders, moeders, opa’s en
oma’s zijn bij elkaar gekomen in De Tra voor de
uitvoering van het kerstspel. Prachtig verkleed
vertellen de kinderen het verhaal van de geboorte van Jezus in de stal van herbergier Titus in
Bethlehem. Het spel eindigt met de wens van iedereen: vrede voor alle mensen klein en groot.
Aansluitend worden uit volle borst kerstliederen
gezongen, met begeleiding van trompet en klarinet.
Kerstdiner
Donderdagavond 22 december zijn alle leerlingen naar De Tra gekomen voor een gezamenlijk
kerstdiner. Ze zijn dan allemaal in een feestelijke
stemming. De kinderen hebben heerlijk gegeten
van de lekkere hapjes die van huis waren meegenomen. Daarna hebben zij gedanst tijdens de
disco. Ook de ouders zijn op school gebleven
om met elkaar bij te praten tijdens een gezellige kerstborrel. De kinderen van de
onderbouw hebben hun ouders zelfs
verrast met het zingen van een mooi
kerstlied: ‘Midden op het plein staat
een kerstboom’.
Het is alles bij elkaar een fijne
eerste kerstviering geweest!
Nu geniet iedereen van de welverdiende kerstvakantie.
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BRANDWEERKORPS UITHOORN

DRINGEND VERLEGEN
OM VRIJWILLIGERS

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, met af en toe een Koninklijke
Onderscheiding. Een en ander gaat gepaard met een hapje en een
drankje tijdens een informeel samenzijn.
Tijdens de Korpsvond die dit keer op 21 december jl. werd gehouden,
was ook burgemeester Dagmar Oudshoorn als gebruikelijk van
de partij. 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 sterk
gemotiveerde brandweerkorps.
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, bestaande uit zo’n 1.100
mensen van wie ongeveer 250 leden van de Vrijwillige Brandweer,
treedt effectief op bij branden en ongelukken, maar is ook voorbereid
op het bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige
crisissituaties.
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
222 uitrukken, waarvan 31 in Amstelveen. Extra aandacht kreeg
de (aangestoken) brand in een schaftwagen op het Legmeerplein
tijdens de viering van Oud en Nieuw, waar de brandweerlieden
in hun werk ernstig werden gehinderd door hangjongeren en
ander opgeschoten jeugd. Theuns ging ook in op de veranderde
omstandigheden in het functioneren bij de Vrijwillige Brandweer.
Sommige rangen bestaan niet meer en men wordt aangesteld op
functie waar een rang bij hoort. Voorts wordt de heer Eli van Strien
de nieuwe brandweercommandant. Hij is afkomstig uit de regio
Rotterdam. De kazernemanager roemde de inzet van allen die het
korps tijdens vakantieperioden en feestdagen ‘op sterkte’ hebben
weten te houden in geval van calamiteiten. Omdat verscheidene
leden om uiteenlopende redenen te kennen hebben gegeven zich
niet meer beschikbaar te kunnen stellen, dus het korps gaan verlaten,

wordt de behoefte aan instroom van nieuwe mensen steeds sterker.
Bij dezen doet hij een beroep op mannen en vrouwen tussen de 20 en
40 jaar die – naast hun dagelijkse werk - een functie bij de Vrijwillige
Brandweer in Uithoorn ambiëren, zich te melden. Een en ander gaat
gepaard met interessante cursussen en opleidingen. Daarmee kan
men zich in de hiërarchie opwerken tot een brandweerman/vrouw
met uitgesproken specialismen.
Onderscheidingen
Na zijn openingswoord nodigde de kazernemanager burgemeester
Dagmar Oudshoorn uit het woord tot de aanwezigen te richten.
Zij deed dat graag en legde daarbij de nadruk op de inzet, kennis
en kunde van het korps die telkens als dat nodig is dat weer toont.
Oudshoorn gaf te kennen dat zij alle vrijwilligers in de samenleving
koestert maar is van mening 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. Na een korte pauze was het voor haar een eer om samen
met Nico Theuns diploma’s en certificaten te mogen uitreiken aan
hen die cursussen en vervolgopleidingen met goed gevolg hebben
afgesloten. Daarbij ontving Fred Bakker het certificaat behorende bij
zijn diploma Instructeur Sociale Vaardigheden Algemeen.
Ellen Wormgoor kreeg een onderscheiding omdat zij op 1 juli 2011
12,5 jaar bij het korps is. Zij heeft zich in die tijd opgewerkt van
brandwacht tot bevelvoerder. In dezelfde orde van grootte kreeg
de heer E. Brian op 1 juli jl de oorkonde uitgereikt dat hij 12,5 jaar in
brandweerdienst was. Hij ging echter op 1 augustus dit jaar met eervol
ontslag. Chris Ekelschot kreeg de onderscheiding behorende bij 25
jaar trouwe dienst bij de Vrijwillige Brandweer Uithoorn.
Dat viel ook William Willems ten deel. Hij heeft echter te kennen
gegeven het korps te gaan verlaten omdat hij werk, privé en de
brandweer niet meer kan combineren. Beide heren hebben bij hun
20-jarige trouwe dienst destijds ook een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Johan Bruines spant wel de kroon met 30 jaar inzet
bij het korps. Ook hij kreeg door burgemeester Oudshoorn een
onderscheiding opgespeld.
Vanwege (inmiddels meer dan) 20 jaar trouwe dienst bij de Vrijwillige
Brandweer Uithoorn kreeg Guus van Asselen, wonende in Vinkeveen,
uit handen van de burgemeester de versierselen uitgereikt behorende
bij de Koninklijke Onderscheiding waarbij hij namens Hare Majesteit
de Koningin werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst kreeg de avond
een vervolg in de vorm van een informeel en gezellig samenzijn
waar eenieder onder het genot van een hapje en een drankje de
mogelijkheid te baat nam met elkaar van gedachten te wisselen
over hun verwachtingen voor het nieuwe jaar.
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€278,66

Els Vader en Corry de Jong leefden zich uit bij

1 MINUUT GRATIS WINKELEN
bij C1000 Reurings en AH Zijdelwaardplein
Uithoorn - Zoals u vorige week
reeds in deze krant heeft kunnen
lezen, wonnen Els Vader en Corry de Jong uit Uithoorn bij de kassabonnenactie van winkelcentrum
Zijdelwaard, beiden 1 minuut gratis winkelen. De één kon dat doen
bij C1000 Reurings en de ander bij
AH Zijdelwaard. Vorige week dinsdagmiddag konden beiden dames,

met hulp van familieleden hun minuut incasseren en ze hadden zich
duidelijk voorbereid.
Els Vader winkelde in 1 minuut bij
C1000 Reurings maar liefst: €227,05
bij elkaar. Corry de Jong overtrof
haar nog bij haar gratis winkelpartij
bij AH Zijdelwaardplein. Zij winkelde: €278,66 bij elkaar.

€227,05

2e katern

Uithoorn

JAAROVERZICHT 2011

januari

De viering van oud&nieuw in De Kwakel betekende drie dagen
lang groot feest.
Bij Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter aan de Amstel
vond dit jaar voor de derde keer de Nieuwjaarsduik plaats.
Beetje koud was het wel...

februari

Burgers kunnen aan de slag in ‘Beleef Buitendijks’ waar zij
inspraak krijgen in de ontwerpfase van 35 woningen in de
Legmeer-West.
Het bestemmingsplan voor woningbouw in De KwakelZuidwest staat op de tocht door naar wordt gezegd verkeerd
afgegeven informatie door wethouder Verheijen aan burgers en
gemeenteraad.

maart

Er is geen beleid en budget voor onderhoud van het Jaagpad
langs de Amstel. Het Jaagpad is al enkele jaren een gevaarlijke
route voor fietsers wegens het slechte onderhoud.
Sloop van 32 oude eengezinswoningen aan de Boterdijk
in De Kwakel is van start gegaan. Zij maken plaats voor 35
nieuwbouwwoningen die verspreid worden over vier locaties.

AH Jos van den Berg bedankt zijn klanten voor het feit dat
zij mede hebben bijgedragen aan zijn benoeming tot beste
ondernemer in de food-retail sector van Noord-Holland.

Vanaf heden verschijnt de Nieuwe Meerbode in full colour.
Tevens is men overgestapt naar een andere drukker:
Janssen/Pers in Gennip, die jaren geleden het drukken
van de kranten voor Gouw Uitgevers ook al heeft verzorgd.
Er is veel vissterfte in plassen en sloten in en rondom Uithoorn.
De plotsklaps ingevallen winter met veel vorst en sneeuw zijn er
mede de oorzaak van. Ook het niet tijdig uitbaggeren van sloten
en vijvers heeft ertoe bijgedragen.

Tijdens de jaarlijkse beheerdag voor het Egeltjesbos in
De Kwakel zorgen vrijwilligers van de Groengroep Uithoorn
voor een stukje ‘opgeruimde natuur’.

Buurtbewoners rond het Legmeerplein zijn nog niet veel wijzer
geworden of supermarkt Aldi een plaats krijgt in het nieuwe
winkelcentrum. De gemeente weigert uitbreiding van de
detailhandel aldaar. Supermarkt Deen komt voor de Aldi in de
plaats.
De Commissaris der Koningin, de heer Johan Remkes, bracht
met zijn gevolg een werkbezoek aan de gemeente Uithoorn.
Door het college van B&W werd hij rondgeleid door de
verschillende wijken en maakte kennis met gemeenteraadsleden
en een vertegenwoordiging van ondernemers uit de
verschillende sectoren.
Een verdere stap in de omlegging van de N201 is genomen.
Aan de ‘andere kant’ van de Amstel, bij Amstelhoek, is men
begonnen met de aanleg van een bouwweg richting de plaats
waar de tunnel onder de Amstel zal worden gebouwd.

Het R.-K. Kerkbestuur van de Emmaüsparochie vraagt bij de
gemeente vergunning aan om asbest te mogen ‘saneren’ op
de begraafplaats Zijdelveld. Een jaar lang was het rustig op
het prachtige en rustig gelegen kerkhofje, maar nu is er weer
gerommel...
Stichting Zelfontwikkelingsonderwijs met basisschool De Tra
krijgt definitief onderdak bij de brede school in Legmeer-West.

Amstelring schenkt zorghulpmiddelen aan verzorgingshuis in
Suriname.

De renovatie van Winkelcentrum Zijdelwaard is weer een stap
dichterbij gekomen. Het college is akkoord gegaan met een
grondige renovatie. Als alles volgens plan verloopt moet het
vernieuwde winkelcentrum in 2014 klaar zijn.

Gemeente wil op voorhand niet meewerken aan uitbreiding
van Winkelcentrum De Legmeer. Daardoor is de locatie van
supermarkt Aldi op de tocht komen te staan.

De gemeente is traag bij de toewijzing van huisvesting voor de
nieuwe vorm van onderwijs in Uithoorn op basis van het Maria
Montessori principe.
Het gemeentehuis is geheel opnieuw ingericht. Na twee jaar van
verbouwen en aanpassen is het nu klaar. Daartoe werd een open
dag georganiseerd en werden de inwoners uitgenodigd om te
kijken hoe het geworden is.
De Lionsclub Uithoorn heeft er aan meegeholpen dat er
computers kunnen worden geïnstalleerd op een school in Nepal.

Het college van B&W werkt pertinent niet mee aan de uitbreiding
van Winkelcentrum De Legmeer.

In de week van Nederland Schoon zijn vele vrijwilligers en
scholieren de straat op gegaan om hun gemeente te ontdoen
van zwerfvuil.

De woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard
mogen van het ministerie van Binnenlandse Zaken met elkaar
fuseren.

De gemeente Uithoorn ondergaat momenteel een enorme
inhaalslag aan onderhoud en verbreding van wegen. Daardoor
ontstaat vaak overlast voor bewoners in de zin van lawaai, stank
en verkeersopstoppingen. De vraag rijst wanneer dit allemaal
eindelijk een keer achter de rug is.

Het Oude Dorp Uithoorn ziet steeds meer winkels verdwijnen
waardoor leegstand optreedt en verpaupering toeslaat.

Buurtbeheer De Legmeer overhandigt een petitie met 2.300
handtekeningen aan burgemeester Dagmar Oudshoorn voor
behoud en uitbreiding van Winkelcentrum Legmeer.

Er zijn zoveel omleidingen door de reconstructie en
aanpassingen van wegen, dat het gemotoriseerde verkeer,
maar ook fietsers en voetgangers, de weg door het bos van
verkeersborden niet meer kunnen vinden, laat staan volgen.
De gemeente start met een ‘stappenplan’ voor hoe het nu verder
moet met de Europarei waar het de aanpak betreft van integrale
knelpunten en de (toenemende) overlast van hangjeugd.
AH Jos van den Berg is tot beste zelfstandige supermarktondernemer uitgeroepen van de 2.200 levensmiddelen detailhandel ondernemers in de provincie Noord-Holland. Hij kreeg
de ZOZ Award uitgereikt. Jos van den Berg gaat nu op voor
de landelijke titel waarvan de winnaar op 17 mei bekend wordt
gemaakt.
In het kader van de aansluiting op de nieuwe N201 is de
verbreding en herinrichting van de Zijdelweg in volle gang.
Café Herbergh 1883 in Uithoorn behoort tot de beste biertappers
in de regio Amsterdam en is winnaar geworden van de Zilveren
Tapknop. Vanzelfsprekend gaat men dit jaar op voor het winnen
van de Gouden Tapknop.
Na vijftig jaar stopt ook Krijtenberg met de exploitatie van de HiFi en CD-winkels in het centrum van Uithoorn.

Een stappenplan voor de integrale aanpak van de Europarei gaat
van start.
Het ligt in de bedoeling om in het oude dorp van Uithoorn een
Multifunctioneel Cultureel Centrum te gaan opzetten. Een en
ander is een initiatief van CultuurHart Uithoorn.
De evenementen Last Nights of the Proms en het
Straattheaterfestival rondom het Fort aan de Drecht worden
afgeblazen door gebrek aan financiële middelen, mindere
deelname van verenigingen en de starheid van de gemeente in
het verstrekken van vergunningen.

MET DE BESTE WENSEN
Jordy Keimes

Gemeenteraadslid voor de gemeenteraad
van Uithoorn namens het CDA Uithoorn /
De Kwakel

Els Gasseling

Gemeenteraadslid / wethouder in de
gemeenteraad van Uithoorn voor PvdA
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Tot op heden is 2011 wel een mooi, maar
nog geen onvergetelijk jaar voor mij.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Ik hoop natuurlijk de eerste.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Volgend jaar nog niet.

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De bezuinigingen die het college VVD, DUS
en PVDA heeft doorgevoerd, de eerste signalen worden hiervan zichtbaar en zullen jong
en oud treffen, terwijl dit voorkomen had
kunnen worden wat het CDA betreft.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
NR 1, voor minder gaan we niet!
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
De eerste stappen zijn gezet, echter er moeten er nog vele volgen.
Wat het CDA betreft gaat de schep de grond in zodra de nieuwe N201
open gaat. Ook in 2012 zullen wij het college van B&W scherp op de
voortgang controleren.

Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Ja, het belangrijkste doel: het weren van het drukke verkeer en de
vele vrachtwagens uit het dorp zal zeker behaald worden.

Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Ja, het geeft Uithoorn een mooie kans om een nieuw dorpcentrum te
creëren en de verkeerstructuur binnen Uithoorn op orde te brengen
waar nodig. Uithoorn aan de Amstel.

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn man.

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn vriendin.

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Gezond en tevreden te zijn.

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat het een gezond, gelukkig en succesvol jaar zal worden.

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Hetzelfde.

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Veel geluk, gezondheid en liefde!

Elfriede Henraat

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor DUS!

Maarten Levenbach

Wethouder in de gemeenteraad van Uithoorn

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
In 2011 kreeg ik mijn tweede kleindochter
en weer was het de mooiste baby van de
wereld!

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Door de gebeurtenissen in de privésfeer was
het een verdrietig jaar. Dat heeft wel mijn
beeld van het jaar bepaald. Snel op naar
2012.

Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Geen idee! Ik hou niet zo van voetbal.

Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
De tweede, zilver is ook mooi!

Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Het masterplan is een plan over vele jaren. Het is fijn als er in 2012
een start gemaakt kan worden.

Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Uiteraard, daar hebben wij ons aan verplicht.

Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Ik denk het wel, al zal er nog veel moeten gebeuren. In ieder geval
wordt ons dorp er niet meer door in tweeën gedeeld.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat zijn er een heleboel. Alle vrijwilligers en mantelzorgers en vooral
de vrijwilligers van buurtbeheer, die door hun activiteiten veel bijdragen aan de levendigheid en sociale cohesie in de diverse wijken.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat steeds meer mensen zullen beseffen dat DUURzaamheid niet
Duur is, maar een noodzakelijke investering, die al in de nabije toekomst toekomst economisch gezien rendement en werkgelegenheid
zal opleveren. We kunnen een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven
dat daar in veel gevallen al grote stappen in heeft gezet.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Geluk en gezondheid voor iedereen en dat Uithoorn een
fijne plaats om te wonen mag blijven.

Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Afgezien van het feit, dat de N201 pas in 2013, gedeeltelijk in gebruik wordt genomen, zal hij zeker gaan functioneren.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
De collega’s en de ambtenaren, die samen met ons keihard werken
aan het realiseren van onze ambities, zijn allemaal kanjers.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat het gaat lukken om eventueel wantrouwen bij onze bewoners weg te nemen. Ik hoop dat onze bewoners geloven dat wij
fouten maken, maar met de beste intenties werken voor en aan
Uithoorn.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Zakelijk en privé een goed, gelukkig en gezond 2012.
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april

Afbreken van het kerkhof door ruiming van asbest leidt bij
nabestaanden tot nog meer onrust en onvrede.

mei

De Amsterdamseweg gaat dit najaar op de schop om voor
Uithoorn als tweede toegangsweg van en naar de omgelegde
N201 te dienen.
Vijf inwoners uit de gemeente Uithoorn hebben een Koninklijke
Onderscheiding gekregen.

juni

Politieke partij VVD Uithoorn wil de herinrichting van
de Amsterdamseweg op de agenda plaatsen om in de
gemeenteraad te bespreken. Men wil zekerheid of er voldoende
rekening wordt gehouden met de plaatselijke ondernemers.
Volgens het CDA treffen de forse bezuinigingen die de gemeente
doorvoert de Uithoornse en Kwakelse samenleving onnodig hard.
Het Jongerenplatform debatteert met de gemeente over de
toekomst van The Mix.

Gemeentesecretaris Gabe Roodhart neemt na veertig jaar dienst
afscheid en krijgt van burgemeester Dagmar Oudshoorn een
gemeentelijke onderscheiding uitgereikt.

In plaats dat er weer een winkel sluit opent Karin van
Dierendonck een nieuwe bloemenwinkel in de Dorpsstraat.
De viering van Koninginnedag in Uithoorn en De Kwakel is mede
door het fraaie voorjaarsweer als een geweldige happening
ervaren.

Winkelcentrum Amstelplein viert het 20-jarig bestaan.

Twee vrijwilligers van de Emmaüsparochie hebben een Pauselijke
Onderscheiding gekregen.
De bekende stichting Cardanus in Amstelveen van wiens
diensten ook de gemeente Uithoorn gebruik maakt, zou een
faillissement boven het hoofd hangen.

Florence Eijck wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de
gemeente Uithoorn.
Er komt dit jaar geen Straattheaterfestival in Uithoorn. Gebrek
aan voldoende medewerking en met name aan financiële
middelen zijn de voornaamste redenen.

AH-franchisnemer op het Amstelplein Jos van den Berg is
gekozen tot beste supermarktondernemer van Nederland en dat
wordt gevierd!
De bouw van een reeks prachtige woningen langs de Vuurlijn
onder de naam ‘De Stelling;’ is van start gegaan. Nagenoeg alle
tot nu toe aangeboden koopwoningen in Park Krayenhoff zijn
verkocht. Een unicum in Nederland!

AH Jos van den Berg heeft de zeer succesvolle landelijke
actie van voetbalplaatjes afgesloten met de verloting van twee
seizoenskaarten voor een betaalde voetbalclub naar keuze. Die
waren binnen een kwartier verloot.

Gesuggereerd werd dat er een bus van Connexxion door de
in aanbouw zijnde bustunnel zou zijn gereden. Dat bleek
een onmogelijkheid vanwege het vele bouwmateriaal in het
tunnelgedeelte. Daarnaast wist geen enkele betrokken partij hier
iets van.
De Wmo-raad van Uithoorn zoekt per direct een nieuwe
voorzitter nadat de vorige (legaal) was afgetreden wegens
beëindiging van de termijn.
Politieke partij Ons Uithoorn laat de gevolgen van de sluiting in
2014 van het zwembad ‘De Otter’ in Uithoorn onderzoeken.

Het nieuwe gezondheidscentrum ‘De Waterlinie’ is al voor een
deel door huisartsen uit Uithoorn in gebruik genomen.

De eerste stap is gezet voor de oprichting van een tweede brede
school in Thamerdal.

De open dag bij de viering van het 25-jarig jubileum van
Stichting Help de Zwerfkat is feestelijk verlopen. Talloze mensen
hebben de kattenlocatie op de Thamerweg bezocht. Er was zelfs
belangstelling uit België!

De gemeente en de R.-K. parochie Emmaüs laten gezamenlijk
een funderingsonderzoek onder de kerk uitvoeren alsmede een
geotechnisch onderzoek naar de bodemgesteldheid rondom de
kerk. De resultaten zullen bepalend zijn voor de toekomst van
het kerkgebouw en de mogelijke functies die het kan worden
toebedeeld.
Het werk van vrijwilligers in het onkruidvrij maken van de
begraafplaats aan het Zijdelveld wordt niet gewaardeerd door
het bestuur van het R.-K. kerkbestuur.
De jubilerende Mirande Lingerie (45 jaar) doneert weer een fors
bedrag aan het KWF Fonds.

Het Alkwin Kollege bestaat 45 jaar en organiseert een reünie
voor oud-leerlingen en leraren.

Het Alkwin Kollege bestaat 45 jaar en hield een reünie voor
oud-leerlingen en docenten. Daar kwamen bijna 2.000
schoolverlaters op af.

Het R.-K.-kerkbestuur wil veel geld uitgeven aan asbestverwijdering van het mooie kerkhofje aan Zijdelveld. De vraag rijst wat
het nut daarvan is. Of zijn er andere motieven die een rol spelen?
Een delegatie van F-jes van Legmeervogels heeft samen met
vertegenwoordigers van AH Jos van den Berg met een pakket
voetbalplaatjes, boeken en DVD’s van de succesvolle actie
patiëntjes van het Emma Kinderziekenhuis AMC blij gemaakt.

Tijdens de Dag van de Bouw mogen belangstellenden op
bepaalde plaatsen een kijkje komen nemen hoe de provinciale
weg N201 vordert in hun omgeving. Dat is bij de A4 en de
Waterwolftunnel bij Aalsmeer.
AH franchisenemer Jos van den Berg is gekozen tot beste
supermarktondernemer van Nederland en daar profiteren al
zijn klanten van met het kunnen winnen van mooie prijzen en
genieten van topaanbiedingen.

De gemeente lanceert en hanteert een nieuw alcoholbeleid
tijdens Uithoornse evenementen. Daarbij mag alleen alcohol
worden genuttigd binnen afgebakende grenzen van een bepaald
gebied waar het evenement zich afspeelt.
De Uithoornse horeca organiseert weer het traditionele ‘Goud
van Oud’ in het oude dorp langs de oever van de Amstel.
Na maanden van ergernis, files en omleidingen is de Zijdelweg
officieel door de aannemer Van Gelder aan de gemeente
opgeleverd. Wethouder Maarten Levenbach verrichtte onder
feestelijke omstandigheden de officiële opening.

Winkelcentrum Legmeerplein wordt definitief niet uitgebreid. De
gemeente houdt vast aan haar eerder ingenomen standpunten.
De projectontwikkelaar en investeerder Ultimo Vastgoed richt
zich nu met de bouw en inrichting binnen het bestemmingsplan
op de toekomst om een zo efficiënt mogelijk winkelcentrum te
realiseren.
Danscentrum Colijn viert het 35-jarig bestaan.

De nieuwe Praktijkschool Uithoorn (ook wel Praktijkschool
Koningin Emma genoemd) op het Legmeerplein is door bouwer
De Groot Vroomshoop opgeleverd. De school moet nu nog
worden ingericht om van start te kunnen gaan in het schooljaar
2011/2012.
De gemeente Uithoorn timmert enorm aan de weg met renovatie
en omlegging van wegen. De bewoners vragen zich af hoelang
de overlast nog gaat duren. Wethouder Levenbach geeft
antwoord daarop.

De ‘Actie Myrna’ in Uithoorn/De Kwakel heeft meer dan
vijftigduizend euro opgeleverd. De actie is in het leven geroepen
om geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar en bestrijding
van een zeldzame vorm van botkanker waaraan o.a. Myrna lijdt.
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Met de onthulling door wethouder Jeroen Verheijen van het logo
‘Uithoorn in Bedrijf’ is tevens de collectieve belangenbehartiging
door deze koepelorganisatie voor het optimaliseren van het
lokale ondernemersklimaat in Uithoorn en De Kwakel van start
gegaan.

augustus

De rotonde Wiegerbruinlaan/Achterberglaan is een maand
eerder dan gepland door BAM wegen opgeleverd.

De begraafplaats Zijdelveld is nog altijd onderwerp van discussie
tussen de ‘Vrienden van Zijdelhofje’ en het parochiebestuur.
Derhalve kan niet gesproken worden over dat de begraafplaats
in ‘veilige haven’ zou zijn.

Wethouder Levenbach van de gemeente Uithoorn krijgt
dreigbrieven en –mails over openstellen van de bussluis.

Uithoorn’s onbehoorlijk bestuur nekt het voortbestaan van
Galerie Fort a/d Drecht.

Naar aanleiding van de plannen door de gemeente de bussluis
te openen verlaat raadslid Arjan Koopmans de fractie van DUS!
Hij is het niet eens met deze beslissing van zijn partij. Hij gaat als
onafhankelijke eenmansfractie verder.

In het kader van het fortevenement Stelling Nemen wordt een
taptoe met veel plaatselijke muzikanten georganiseerd.
De gemeenteraad wil ‘spannender’ raadsvergaderingen door het
invoeren van een andere vergaderstructuur.
Martijn Titulaer (11) uit de Legmeer-West rijdt over 200 km een
fors aantal (gesponsorde) euro’s bij elkaar voor KiKa.
De nieuw opgerichte stichting Pacemaker Foundation biedt
informatie voor pacemaker gebruikers.

De ondernemers op de Amsterdamse weg zijn weliswaar blij met
de renovatieplannen die de gemeente heeft met de weg, maar
vinden de middenberm onrealistisch en willen die niet.
De Randweg Oost en de Hollandse dijk worden tijdelijk
eenrichtingsverkeer vanwege de wegwerkzaamheden en
aanvoer van zware materialen voor de N201 en de bouw van het
aquaduct.

De nieuwbouw van de Vinckebuurt is aangekondigd met een
fraai bord naast de busbrug. Nu de uitvoering nog.
De toekomst van de Irenebrug over de Amstel is ook na de
omlegging van de N201 vooralsnog niet bepaald. De provincie
zegt de brug in eigendom te willen behouden en voor het
onderhoud te zorgen.

Een aantal bewoners van Meerwijk voelt zich geschoffeerd door
wethouder Maarten Levenbach inzake de perikelen rond de
bussluis die het westelijke en oostelijke deel van de Meerwijk
van elkaar gescheiden houdt.

Aan het straatvoetbaltoernooi dat georganiseerd werd door AH
Jos van den Berg op het Amstelplein, namen 120 voetbaltalentjes
vanaf 12 jaar deel die met 18 ploegen in vier poules streden om
de wisselbeker. Het werd een heerlijke dag met veel sportief
voetbalplezier.

september

De Fotokring Uithoorn bestaat veertig jaar.
De ‘Speel Mee’-week Uithoorn voor kinderen van 5 t/m 12 jaar
was ook dit jaar weer volledig volgeboekt.

De Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek viert haar veertigjarig
jubileumfeest in Dans- en Partycentrum Colijn.

Circus Herman Renz viert de 100-jarige herdenking van het
Nederlandse circus met een klinkende Celebration 100 show in
Uithoorn.

De nieuwe busbaan van Uithoorn richting Aalsmeer wordt eind
augustus opgeleverd en is dan operationeel.

De gemeente Uithoorn en het bestuur van de R.-K. Emmaüs
parochie zijn een onderzoek gestart naar de toekomst van de
Schanskerk.
De nieuwe supermarkt van Deen opent op 21 september
haar deuren in het nieuw gebouwde winkelcentrum aan het
Legmeerplein. Dit tot grote voldoening van wijkbewoners.
De traditionele kermisoptocht in De Kwakel was weer een stukje
vakwerk dat gezien mocht worden.

Zeer zware buien zorgen voor veel overlast in de regio.
Het eerste VVV informatiepunt (het ‘i-point’) nieuwe stijl is
in de ‘Metropool Amsterdam’ voor het eerst geïnstalleerd en
opengesteld bij boekhandel Van Hilten in Uithoorn. Dat is een
primeur voor de regio.
De gemeente onthult bij monde van Jeroen Verheijen uitgebreid
haar plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn.
AH Jos van den Berg bood 80 ouderen en 25 vrijwilligers
een dagje varen op de Kagerplassen aan in het kader van de
Zonnebloem Uithoorn.
Leden van verschillende wandelverenigingen in De Kwakel
hebben met succes de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.

Zoals kon worden verwacht was het Polderfeest in De Kwakel,
dat voor de 36e keer werd gehouden, weer een groot festijn.

De Uithoornse basisscholen De Regenboog, Vuurvogel en
Jenaplanschool ’t Startnest ondertekenen samen met de
Uithoornse Kinderopvang een convenant om intensief met elkaar
samen te werken.
Tijdens de eerste Active Sportmarkt op het Amstelplein
presenteren de Uithoornse sportverenigingen zich aan het
plubliek. Dit blijkt een dermate succes te zijn dat wordt
overwogen het evenement komend jaar te gaan herhalen.

Het Uithoornse Harley Davidson weekend was compleet
verregend, maar toch is er een gezellige dag van gemaakt.

Op 21 augustus is de nieuwe busbaan door Connexxion in
gebruik genomen.

Behalve de omgelegde N201 staat er ook een vrije
vrachtwagenbaan voor transport van bloemen vanaf de veiling
(Greenport Aalsmeer) naar Schiphol op stapel. De financiering is
al rond!

In Aalsmeer werd een nieuw boek gepresenteerd over Aalsmeer
in oorlogstijd (W.O.II), waarvoor een ‘uitpuilende’ belangstelling
was in café restaurant De Oude Veiling.

Met hulp van talloze vrijwilligers en sponsors is de
Rolstoelvierdaagse in Uithoorn, met start en finish bij Het Hoge
Heem, voor de vierde keer georganiseerd en weer een klaterend
succes geworden.

Een 36-jarige inwoonster uit Uithoorn komt om bij een windhoos
op haar vakantieadres in Frankrijk.
Ondanks het slechte weer wordt Tropical Night toch goed
bezocht.

In sportcentrum de Amstelhof vond de officiële start plaats van
de regionale manifestatie project Maatschappelijk Stages.
Op verzoek van de politieke partij Ons Uithoorn is er een rapport
gemaakt en verschenen over de gevolgen van de mogelijke
sluiting in 2014 van Zwembad De Otter als de subsidie wordt
beëindigd.

Supermarkt Deen in het (door de gemeente) omstreden nieuwe
winkelcentrum op het Legmeerplein voorziet duidelijk in de
behoefte van de omwonenden in de wijk.
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oktober

Op 28 september is door de provincie Noord-Holland,
Connexxion en de gemeente Uithoorn de nieuwe vrije busbaan
officieel ‘geopend’. In gebruik was hij al sinds 21 augustus.
De Woondag, een soort woonmarkt, waar belangstellenden die
een woning willen (ver)kopen zich kunnen oriënteren op de
woningmarkt, was evenals vorig jaar een succes. Ondanks het
fraaie zomerse weer bleek er voldoende belangstelling.

november

Burgemeester Dagmar Oudshoorn reikt op het gemeentehuis
postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan Verzetsman Rinus
Dubelaar die in het oorlogsjaar 1942 op de Waalsdorpervlakte
door de Duitse bezetter werd gefusilleerd. Zijn zoon, Marinus
Dubelaar, kreeg het Ereteken voor Orde en Vrede toegekend
vanwege zijn Indische jaren 1947 t/m 1949. Een en ander werd
aan (klein)dochter Alexandra Dubelaar en oomzegger Piet
Dubelaar uit Uithoorn overhandigd.

december

Volgens wethouder Jeroen Verheijen kan het Masterplan voor
het Oude Dorp financieel haalbaar gemaakt worden. Voor
de zomer van 2012 biedt hij de gemeenteraad een sluitende
begroting aan.

Bewoners van de Europarei hebben hun actieplannen ter
verbetering van het woonplezier al klaarliggen voor de
Projectenmarkt op zaterdag 29 oktober.
Aan de N201 is het nieuwe Gezondheidscentrum Waterlinie door
burgemeester Dagmar Oudshoorn officieel geopend. Het is het
grootste gezondheidscentrum in zijn soort van Nederland.

De traditionele Kwakelse Veiling bracht op de eerste avond al
meer dan 25.000 euro op!

Bewoners van de Europarei hebben een handtekeningenactie
gestart voor het behoud van de drie flats die op de nominatie
staan om te worden gesloopt. Bijna 500 handtekeningen werden
door een afvaardiging aan burgemeester Dagmar Oudshoorn
aangeboden.
Modernisering van winkelcentrum Zijdelwaard gaat pas in 2013
van start.
De Uithoornse Kerstmarkt mocht er weer zijn. Ruim 150 kramen
hebben voor een bijzondere kerstsfeer gezorgd waar meer dan
25.000 bezoekers op af kwamen. Dat is meer dan in 2010.

De Brandweer van Amsterdam/Amstelland hield in Uithoorn
Open Dag die door vele nieuwsgierige mensen druk werd
bezocht.
Kinderen van 5 tot 12 jaar hebben kleurrijke tegelontwerpen
gemaakt die zijn ingebed in de vloer van het winkelcentrum
Amstelplein.

Al een jaar lang ligt er bij de Provincie een aanvraag van de
gemeente om een veilige oversteekplaats voor fietsers bij de
Noorddammerweg, hoek N201, te realiseren en men doet er
gewoon niets mee.
Het college en de inwoners van Uithoorn zijn de (legale) handel
van genotsmiddel Qat aan de A. Fokkerweg meer dan zat.
11 November wordt gezien als de ‘Dag van de duurzaamheid’.
De gemeente Uithoorn heeft de begroting voor 2012 opgesteld
en bekendgemaakt. Op 10 november wordt de begroting door de
gemeenteraad behandeld.
Het Quaker Businessteam heeft de Dam tot Dam loop 2011
gelopen voor Kinderhospice Biezenwaard en haalde daarmee
3.300 euro van sponsors en donoren op!

Het kerkbestuur van de Emmaüsparochie heeft besloten de
begraafplaats aan het Zijdelveld te sluiten.
Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten krijgen op zaterdag 12
november in Uithoorn en De Kwakel een warm onthaal.

Blijft de begraafplaats Zijdelveld gesloten of gaat die weer open?
De voorzieningenrechter in Amsterdam doet voor de kerstdagen
nog een uitspraak.
De gemeente Uithoorn opent een Informatiecentrum Oude Dorp
in de Dorpsstraat. Daar kunnen belangstellenden in woord en
beeld kennisnemen van hetgeen het ‘Masterplan’ voor het Oude
Dorp omvat.
Winkelcentrum Zijdelwaard organiseert een culinair
kerstweekend dat door veel consumenten op hoge prijs wordt
gesteld.

Het hospice ThamerThuis in De Kwakel is na een interne
verbouwing en herinrichting opnieuw geopend.
Zonnehuisgroep Amstelland en Zorgcentra De Ronde Venen
overwegen een fusie.
Supermarkt Deen heeft alle reden tot lachen want de zaken
lopen buitengewoon goed op het Legmeerplein.

Heeft de weekmarkt van Uithoorn zijn langste tijd gehad? Het
lijkt er wel op; er komen nog maar weinig bezoekers en klanten.
Uit een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad
blijkt dat het Masterplan voor herontwikkeling en inrichting van
het Oude Dorp om financiële redenen momenteel niet haalbaar
is.

Het stichtingsbestuur van ThamerThuis heeft een wijziging
ondergaan. Nieuwe voorzitter is dr. Marianne Klinkenberg.
Zij volgt Jan Dalmeijer op.
Na een grondige opknapbeurt is de Thamerkerk weer ‘zo goed
als nieuw’.

Mevrouw Annie Bertels-Hoogerwerf uit De Kwakel is voor de
vijftigste keer als vrijwilligster mee geweest op het hospitaalschip
J. Henri Dunant.

Net zoals in De Ronde Venen pleit de gemeenteraad voor
terugkeer van de rechtstreekse busverbinding van Uithoorn via
Mijdrecht naar Utrecht.
Medio december is er weer een sfeervolle grote kerstmarkt in
Uithoorn. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit keer het
hospitium ThamerThuis in De Kwakel.

De begraafplaats Zijdelveld is op bepaalde dagen in de week
door het bestuur van de R.-K. Emmaüs parochie tijdelijk weer
opengesteld.
Stichting De Kwakel Toen & Nu is genomineerd voor de
Geschiedenis Online Prijs 2011.
Waterschap AGV en de gemeenten in de regio gaan een
samenwerkingsverband aan voor het realiseren van een
efficiëntere afvalwaterketen.

In Uithoorn is de Praktijkschool Uithoorn op het Legmeerplein
officieel geopend. De school biedt hoofdzakelijk
praktijkonderwijs en staat op de plaats van de voormalige
basisscholen Toermalijn en De Dolfijn.

Het was bestuurlijk gezien een pittig jaar voor de gemeente
Uithoorn. Het komend jaar staan er weer heel wat activiteiten
op het programma die aandacht verdienen en projecten die
gerealiseerd moeten worden.

MET DE BESTE WENSEN
Rob de Boer

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor de PvdA
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het huwelijk van mijn dochter.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
De derde plaats.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Nee, 2012 is te vroeg, wellicht in 2013, afhankelijk van de omlegging van
de N201 en de ontwikkeling van de economie.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Ja, we wilden het doorgaande verkeer uit het dorp. Het is verder aan ons,
Uithoorn, om er iets meer van te maken.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Job Cohen die blijft volhouden op een fatsoenlijke manier.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Vrede en voorspoed voor iedereen. Onhaalbaar maar als wens weet ik
geen betere.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Dat hun wensen in vervulling mogen gaan.

Charles Poelwijk

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Voor Uithoorn mijn aanstelling als fractielid
voor de VVD.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Ja, we moeten wel winnen, dus laten we het
daar op houden: 1.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Als alles de goede kant uit gaat denk ik het wel. Het zou een mooie
impuls zijn in deze moeilijke tijden. Er zullen best nog wat ‘bruggen’
geslecht moeten worden eer dat het zover is!.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Dat er wat moest gebeuren was overduidelijk en dat het nu bijna
zover is denk ik: “Ja, dit geeft Uithoorn en de ondernemers een boost.”
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat vind ik een moeilijke vraag, maar ik denk dat ik die aan Marcel Rits
toe behoud. Marcel vulde eerst mijn plek in binnen de fractie en dat
deed hij met volle inzet. Ik heb in korte tijd gemerkt dat Marcel alom
respect heeft van de medefractie- en raadsleden. Dus Marcel: jij krijgt
van mij de kanjer!
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat er veel drempels worden genomen en diverse projecten tot stand
komen waaronder het winkelcentrum Zijdelwaard!
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Natuurlijk een voorspoedig 2012 met veel geluk en warmte, maar
ook een fijn Uithoorn en De Kwakel met nieuwe kansen om als dorpen te groeien binnen de regio.

Benno van Dam

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor Ons Uithoorn
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het was voor mij persoonlijk een lastig jaar.
Eind 2010 raakte ik mijn baan kwijt, waarna
ik ruim een jaar werkloos was. Sinds kort
ben ik weer aan de slag en heb ik zelfs twee
(parttime) banen: Docent Economie en
ambtenaar bij de gemeente Amsterdam.
Het jaar eindigt dus toch nog goed.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Als de defensie op orde is, dan kan Oranje in de finale komen.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Ik denk het niet en ik hoop het niet. Het Masterplan is namelijk niet
goed onderbouwd en zal het dorpscentrum niet redden.
Het dorpscentrum moet niet de concurrentie willen aangaan met de
grotere winkelcentra in de omgeving, zoals Amstelveen en Hoofddorp. Zij moet zich juist onderscheiden. De sleutel ligt in een optimaal
gebruik van de aanwezigheid van de Amstel.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Alleen als de herontwikkeling van het dorpscentrum goed wordt
aangepakt. Anders is het allemaal voor niets geweest.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Alle mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leverden aan de Uithoornse samenleving. In het bijzonder Frans Boonman, een belangrijke steun en toeverlaat van Ons Uithoorn. Bedankt Frans!
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat er een einde komt aan onverantwoord gedrag van zakenmensen
in de financiële wereld.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Ik hef mijn glas op uw gezondheid!

Jan Mollema

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor de PvdA
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De omslag in Noord-Afrika waar vele regimes
vielen door een standvastige bevolking.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
De tweede plaats.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Ja, ik denk dat het gestalte krijgt, maar wil wel weten of de kosten voor
de inwoners van onze gemeente beheersbaar blijven. Dit vanwege de
economisch onzekere tijden en het afhaken van investeerders.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Ja en Nee. De deling van het dorp Noord/Zuid is verdwenen. Maar er is
een nieuwe( zij het kleinere) Oost/West deling voor teruggekomen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Toch weer mijn vrouw, die het mede mogelijk maakt dat ik veel tijd in de
politiek kan steken.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat politiek en inwoners elkaar beter begrijpen als er besluiten worden
genomen, die soms in iemands tegendeel uitvalt.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Natuurlijk veel gezondheid, solidariteit en sterkte in de moeilijke tijd van
recessie en onzekerheid.

MET DE BESTE WENSEN
Sjaak Verhaar

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor Gemeentebelangen
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Dat er eindelijk een op maat gemaakte oplossing voor de Iepenlaan tot stand
gekomen is.

Arjan Koopmans

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
Uithoorn voor Groen Uithoorn
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het feit dat mijn familie en vrienden het jaar
goed zijn doorgekomen. Dat is in voorgaande
jaren wel eens anders geweest. Narigheid ligt
altijd op de loer, dus geniet van wat het leven je
nu te bieden heeft. Denk niet altijd aan morgen,
maar leef vandaag. Een mooie passende tekst
uit de bijbel is: ‘belast vandaag niet met zorgen
van morgen, de dag van morgen regelt zichzelf wel’. In de zomer van
2011 ben ik met Groen Uithoorn in de gemeenteraad gestart, omdat ik
ontevreden ben met de oude en onverantwoorde wijze hoe de huidige
partijen het college van Burgemeester en Wethouders controleren en Uithoorn besturen. Het is tijd voor snelheid, zakelijkheid en een frisse wind.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Ik hoop dat Nederland lang in het toernooi blijft. Zodat we in Uithoorn
leuke EK feestjes kunnen organiseren.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Nee, niet in de vorm zoals de gemeente ons doet geloven. Wij zijn te
afhankelijk van investeerders en we hebben zelf te weinig geld in kas voor
het ambitieniveau. Ik denk dat woningbouw met wat winkels eronder
het maximaal haalbare is langs de Amstel. Wel hoop ik dat er volgend jaar
meer horeca komt en dat de kade autoluw wordt. Kortom het dorpscentrum een echte impuls krijgt, want dat verdient het ook. Het potentieel is
er zeker. Welke gemeente heeft nou zo’n unieke ligging aan de Amstel. Nu
nog een daadkrachtig bestuur erachter en niet alleen maar onrealistische
plannen.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat het
wilde?
Dat is afhankelijk of de prinses Irenebrug gesloten wordt voor doorgaand
verkeer. Als dat echt gebeurt zie ik een afname van vooral doorreizend
verkeer in Uithoorn, anders niet. De lawaaioverlast en de milieuverontreiniging van de huidige N201(drukste provinciale weg van Nederland) gaat
echt alle (wettelijke) perken te buiten. De gemeente heeft dat de afgelopen jaren toegestaan in de wetenschap dat de N201 wordt omgelegd. Ik
verwacht dan ook niet anders dan dat de gemeente haar zorgplicht naar
de bewoners invult per 1 augustus 2013 en de leefbaarheid voor bewoners vergroot.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat zijn de bewoners die zich inzetten als vrijwilliger voor o.a. ouderen
en gehandicapten. Helaas trekt de gemeente zich steeds meer terug, dus
zullen we steeds meer moeten steunen op buren, kennissen en vrienden
en verenigingen. Ik hoop dan ook dat het College haar geplande bezuinigingen op verenigingssubsidies niet uitvoert, maar bezuinigt op andere
zaken.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat het college zich bewust is van het feit dat iedere euro van de bewoners van Uithoorn en de Kwakel zorgvuldig besteed moet worden en dat
zij geen geld verkwist aan ondoordacht beleid.
Persoonlijk hoop ik wel dat bewoners vriendelijker en toleranter worden
naar elkaar. We moeten er samen wat van maken in Uithoorn. Laten we
ervoor zorgen dat we het allemaal goed hebben.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Wijsheid en geluk in alles wat u doet.

Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Met de kwaliteiten die we in Nederland aan
voetballers hebben kan het alleen maar op
de eerste plaats eindigen.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Alles hangt samen met de omlegging van de N201. Het masterplan
(deelplannen) is aanwezig maar de uitvoering laat nog even op zich
wachten.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Als de omlegging een feit is dan krijg je een heel ander verkeersbeeld
in Uithoorn en omgeving. Mijn gevoel zegt dat dit allemaal ten goede
komt aan de leefbaarheid in Uithoorn.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Allen die zich inzetten voor een samenleving die voor iedereen
vredig is.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Er gaat niets boven een goede gezondheid.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Allereerst een goede gezondheid en dat we in Uithoorn en
De Kwakel veilig en leefbaar met elkaar kunnen wonen.

Daniël Wolffensperger

Gemeenteraadslid/wethouder in de
gemeenteraad van Uithoorn voor VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het eerste levensjaar van mijn dochter.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Natuurlijk wordt Nederland Europees Kampioen. Je moet altijd uitgaan van het hoogst
haalbare, waarom zou je anders meedoen?
Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
De uitvoering zal echter langer in beslag nemen dan alleen 2012.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Absoluut! Het omleggen van de N201 maakt Uithoorn meer tot één
geheel. Dit gaat verder dan alleen de mogelijkheden voor een ander
dorpscentrum, maar verandert de hele verkeersstructuur van Uithoorn ten goede.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mark Rutte.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat de wereldwijde financiële crisis mee gaat vallen.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Alle geluk en wijsheid om in vrijheid zelf keuzes
te kunnen maken.

MET DE BESTE WENSEN
Klaas Tj. Bijlsma

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter
in de gemeenteraad van Uithoorn voor
Gemeentebelangen

Dagmar Oudshoorn
Burgemeester van Uithoorn

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Contacten met de burgers, zowel de
positieve als de negatieve. Gelukkig is de
meerderheid positief.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK?
Nou, ze hebben pittig geloot, weet niet of ze
de kwartfinales wel halen...
Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Jazeker. Dat geeft een nieuwe impuls aan
Uithoorn.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat het
wilde?
Dat hoop ik natuurlijk wel!
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Alle vrijwilligers die zich steeds weer voor onze Uithoornse en Kwakelse
samenleving inzetten.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Die verklap ik niet, dat brengt ongeluk.

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De onmacht en het gehannes van de
Europese regeringsleiders in de eurocrisis.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK?
Een plaats in de kwartfinale.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar
gestalte gaat krijgen?
Het masterplan zal zeker gestalte krijgen,
de vraag is alleen hoe en hoe voortvarend.
De algehele financiële situatie zit niet mee. De vraag komt dan, gaan we
vasthouden aan stokpaardjes of gaan we er met z’n allen tegenaan. Het
standpunt van Gemeentebelangen is, we gaan er voor, we gaan er wat
moois van maken. Het is tijd om aan de slag te gaan.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat het
wilde?
Ik denk het wel. Ongetwijfeld zal niet iedereen tevreden zijn, maar de
verkeersdrukte zal uit het dorpscentrum verdwijnen en dat schept dan de
mogelijkheid om een mooi en aantrekkelijk dorpscentrum te creëren waar
het goed toeven zal zijn.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat zijn de vele vrijwilligers en mantelzorgers die zich in onze gemeente
belangeloos steeds weer inzetten voor anderen.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Dat er naast alle belangrijke zaken die er in onze gemeente spelen, ook
aandacht blijft voor het verenigingsleven, deze vorm van kunst en cultuur
geeft onze inwoners de mogelijkheid zich te ontspannen en creatief bezig
te zijn en we bevorderen hiermee de gemeenschapszin.

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Heel veel geluk en gezondheid!

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Ik wens alle inwoners van Uithoorn een voorspoedig en
vooral ook een gezond 2012 toe.

Namens het team van de
Nieuwe Meerbode
wensen wij u een geweldig 2012!

Zwarteweg 93
1431 VK Aalsmeer
Tel. 0297-383080
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MET DE BESTE WENSEN
Jan Hazen

Raadslid VVD Uithoorn-De Kwakel
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Uit het wereldnieuws: De plotselinge
volksopstanden en de daarop volgende
machtswisselingen in Noord-Afrika, ofwel
de Arabische Lente. Met als hoogtepunt
de val van Khadaffi. Nu hopen dat het ook
tot echte veranderingen leidt.
Dichterbij: Het overlijden van enkele
dierbaren uit mijn omgeving.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
Ik ben meer een toeschouwer kijker dan één van de bijna 17 miljoen
bondscoaches in ons land. Ik gok op de 4e plaats, maar zet er geen
geld op!
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Ja, echter niet in de zin dat er al gegraven of geheid gaat worden.
Wel zullen in 2012 de financiële plannen en de eerste deelplannen
concreter worden. Of de hooggestemde ambities van enkele jaren
geleden allemaal worden verwezenlijkt is sterk afhankelijk van de
economische situatie, maar één ding is zeker: Het wordt in elk geval
mooier dan het nu is.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Nee, als ik de oudere Uithoornaars mag geloven wordt er al meer dan
50 jaar over de omlegging gepraat. Sindsdien is er veel veranderd,
zoals de aanleg van de beide Meerwijken, enorme toename van het
verkeer, zodat het niet alleen meer het simpel aanleggen van een
rondweg betreft. Verkeersstromen door het dorp moeten worden
aangepakt, met alle gevolgen van dien voor bewoners, zowel positief
als negatief. Ja, het dag in dag uit zeer drukke verkeer dwars door
ons dorp, met alle nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van
wijken en de tweedeling van de kern komt eindelijk te vervallen.
Daardoor hebben we de unieke mogelijkheid om een echte
herstructurering van het dorpshart uit te voeren, met alle kansen van
dien.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat is er meer dan één, namelijk de mensen die het door tegenslag
moeilijk hebben. Maar die desondanks met optimisme en
doorzettingskracht iets moois proberen te maken van hun leven.

Frank van Kooten

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van Uithoorn voor de VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De arabische lente.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
Europees kampioen natuurlijk!
Denkt u dat het masterplan volgend
jaar gestalte gaat krijgen?
Er is nog veel te doen, maar daar gaan
we natuurlijk zeker voor!
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde? Jazeker! Veel minder verkeer door ons dorp en de
mogelijkheid om één centrum te smeden!
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
De vrijwilligers van de Sinterklaasaktie die dit jaar weer een
recordbedrag hebben opgehaald voor het goede doel.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Ik ben erg tevreden met wat ik heb, dat dat zo mag blijven. Maar de
staatsloterij winnen zou ik natuurlijk niet erg vinden.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Veel woonplezier in ons mooie dorp en een
gezond en gelukkig jaar.

Robert Timmers

Wat is uw grootste wens voor 2012?
Dat mijn gezin en mijn andere dierbaren met veel plezier, optimisme
en in goede gezondheid 2012 mogen beleven.

Gemeenteraadslid in de gemeente
Uithoorn voor Gemeentebelangen
Uithoorn/De Kwakel

Wat wenst al onze lezers toe voor 2012?
Eigenlijk hetzelfde, met ander woorden, alle goeds!

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het grote aantal natuurrampen
wereldwijd. Wat dat betreft mogen we
in Nederland gelukkig zijn dat dit ons
bespaard blijft.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
Ik neem aan dat er voetbal mee wordt
bedoeld? Zo ja: ik behoor niet tot de grote groep “coaches”. Ik heb
geen idee hoever Nederland komt. Ik zou het wel leuk vinden dat het
vertoonde spel en resultaat promotie voor de sport oplevert.

Ria Zijlstra

wethouder in de gemeenteraad van
Uithoorn voor DUS!
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De inspirerende bezoeken die ik dit
jaar heb gehad bij allerlei organisaties
die werken met kinderen en ouders,
zowel vrijwillig als professioneel.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK? Ik weet niets van voetbal, maar ik
hoop natuurlijk dat Nederland wint.
Denkt u dat het masterplan volgend
jaar gestalte gaat krijgen?
Ja, er wordt zeker een begin gemaakt.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde? Zonder drukke weg door het centrum wordt het
een stuk prettiger voor iedereen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Ik heb geen speciale kanjer. Ik ben altijd onder de indruk als
mensen zich inzetten voor elkaar en de buurt.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Dat de wereld wat vreedzamer en duurzamer wordt.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Inspiratie en enthousiasme om dat te doen
waar hun passie ligt.

Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Zeker! Iedereen moet zich wel realiseren dat het een
meerjarenproject is. Er worden nu voorbereidingen getroffen
en zodra de omgelegde weg is opengesteld kan het echte werk
beginnen. Ik vind dat het hoog tijd worden dat iedereen er positief
over denkt, alhoewel je altijd wel tegenstanders houdt. Ik spreek
in het oude dorp (maar ook in het industriegebied) genoeg
ondernemers die er in geloven en dat kan alleen maar beter worden!
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
Ja. Voor Uithoorn gaat de wens in vervulling dat de bebouwde kom
eindelijk niet meer wordt doorsneden door een dag en nacht drukke
verkeersader. Wat een rust zal dat voor heel veel inwoners gaan
geven! We moeten wel in het oog houden dat de Randstad druk is en
blijft. Ook de omgelegde weg zal straks druk zijn.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Ik vind het moeilijk om iemand specifiek te benoemen, maar
iedereen die zich inzet voor onze samenleving. Dat zijn er gelukkig
velen: vrijwilligers in kunst en cultuur, sportverenigingen en niet in
de laatste plaats buurtbeheer.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Niet alleen gezondheid, liefde en veel plezier in het leven, maar ook
dat we in Uithoorn en De Kwakel samen doorgaan onze woonplaats
nog fijner te maken.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Dat sluit aan bij mijn grootste wens, maar ook dat de lezers veel
constructieve dingen mogen lezen over het werk
van de Gemeenteraad.

MET DE BESTE WENSEN
Nick Roosendaal

Gemeenteraadslid / wethouder in de
gemeenteraad van Uithoorn voor de
VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Dat onze jongste nu ook naar school
gaat en de Arabische lente natuurlijk.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
De eerste plek!
Denkt u dat het masterplan volgend
jaar gestalte gaat krijgen?
Ook vele kleine stappen maken een grote: eerst de Schans dan de
rest. De gemeente is er volop mee aan de slag.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Ja, snellere en veiligere verkeersdoorstroming en minder milieuoverlast. Het wordt tijd.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Marcel Rits: moeilijk om als raadslid af te treden, maar dapper
om te kiezen voor je gezondheid en gezin. Bedankt voor je
betrokkenheid bij de VVD en je buurt de Europarei. Tot snel.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Politiek gezien wens ik dat er eindelijk een veilig fietspad komt
langs de Noorddammerweg en dat de economie weer aantrekt,
zodat we al die dingen kunnen blijven doen die Uithoorn en De
Kwakel tot een leuk dorp maken.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Gezondheid, vriendschap en liefde.

Herman Bezuijen

Fractieassistent in de gemeenteraad van
Uithoorn voor Gemeentebelangen
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De aardbeving en daaropvolgende
tsunami in Japan. De gevolgen met
onder andere de beschadigingen aan
kernreactoren hebben een enorme indruk
op me gemaakt. Ook de veerkracht die het
Japanse volk getoond heeft na de beving
blijven me altijd bij.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
Met m.i. twee duidelijke favorieten Spanje
en Duitsland verwacht ik dat Nederland niet veel verder zal komen
dan de kwartfinale.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Een eerste start is al gemaakt en ook volgend jaar zal er meer
concreet worden in de voorbereidingen van dit plan. Deelname van
ondernemers en inbreng vanuit particuliere hoek zal onontbeerlijk
zijn. Het is een gemeentelijke taak dit zorgvuldig te coördineren
en te faciliteren. Communicatie hieromtrent is essentieel en we
zijn als Gemeentebelangen erg blij met het deze week geopende
informatiecentrum. Onze wens is dat er veelvuldig gebruik van
gemaakt zal worden door alle inwoners van Uithoorn.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen wat
het wilde?
De grote lijnen waarom de omlegging plaats gaat vinden zullen zeker
gehaald worden. Uiteraard zijn er in dit soort situaties altijd kleinere
deelprojecten die niet ieders goedkeuring kunnen wegdragen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
In het algemeen alle vrijwilligers die in onze gemeente werkzaam zijn,
maar in het bijzonder het bestuur van de Scouting St. Joannes in de
Kwakel met het realiseren van hun nieuwe troephuis. Een geweldige
prestatie.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Dat we als gemeente de recessie redelijk doorkomen, waarbij we het
kijken naar de toekomst ná 2015 zeker niet mogen vergeten.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Vooral een goede gezondheid. Ondanks dat we in Nederland
gemiddeld ouder worden, lijden nog veel mensen aan een
(ongeneeslijke) ziekte. Zeker bij ouderen dreigt dit te verworden tot
een eenzaam bestaan of zelfs isolement. In het komende jaar
wens ik voor deze mensen dat ze de aandacht krijgen
die ze verdienen.

Jeroen Verheijen

Wethouder in de gemeenteraad
van Uithoorn voor economische,
maatschappelijke en ruimtelijke
ontwikkeling
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De betrokkenheid van bewoners
en de manier waarop zij zich ook
inzetten voor elkaar.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
De plaats die zij op basis van hun
inzet verdienen.
Denkt u dat het masterplan volgend jaar gestalte gaat krijgen?
Ja zeker. 2012 is het jaar van de concrete stappen.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Het biedt kansen, die we niet kunnen laten liggen. Gelukkig zijn
er investeerders die denken aan de lange termijn.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Ondernemers die zich volop inzetten in Uithoorn zijn in
mijn ogen kanjers. AH Jos van den Berg werd zelfs de beste
supermarkt van het jaar.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Persoonlijk wil ik mijn werk goed blijven doen en er zijn voor
mijn gezin.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Dat zij resultaten gaan zien van hun inzet en met trots kunnen
zeggen: ‘Kijk hier heb ik aan meegewerkt’.

Peter Timmer

Fractievoorzitter DUS! (GroenLinks en
D66) in de gemeenteraad van Uithoorn
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Geen baan meer, maar een eigen
administratiekantoor.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK?
Met Sven Kramer haalt Nederland
weer goud.
Denkt u dat het masterplan volgend
jaar gestalte gaat krijgen?
In onze gedachten wel, de uitvoering zal iets langer duren.
Denkt u dat de omlegging van de N201 Uithoorn gaat brengen
wat het wilde?
Een gezellig dorpscentrum heeft Uitnoorn nodig en zal Uithoorn
ook krijgen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn in 2011 geboren kleinzoon.
Wat is uw grootste wens voor 2012?
Medicijnen die werken.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Gezondheid en liefde.

