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Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
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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

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tanktruck of carwash.
Slechts

9.99

*

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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✆ 06-53847419
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Wim van Diemen van HPD in De Kwakel (re.) is de eerste glastuinbouwondernemer die samen met wethouder Jeroen
Verheijen de ‘Ruimte voor Ruimte’ overeenkomst ondertekent

Ondertekening eerste ‘Ruimte
voor Ruimte’ overeenkomst
De Kwakel - Woensdag 19 december hebben wethouder Jeroen Verheijen en de directeur van potrozen kweekbedrijf HPD, Wim van
Diemen, aan de Achterweg 16 hun
handtekeningen gezet onder een
‘Ruimte voor Ruimte overeenkomst’.
Deze overeenkomst maakt deel uit
van het ‘Ruimte voor Ruimte’ project van de gemeente en is de eerste met een ondernemer die aan de
Drechtdijk in de Uithoornse polder
nog opstallen (kassen) heeft. De gemeente, maar ook de Provincie, wil
van de polder een natuurgebied maken. Het project is een uitwerking
van een regeling van de provincie
Noord-Holland. Doel is dat verspreide kleinschalige kassencomplexen
die nu nog in het veenweidegebied
langs de Amstel voorkomen, worden
gesaneerd of verplaatst. Zo wordt de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied
verbeterd. Daarnaast draagt het bij
aan herstructurering van het glastuinbouwgebied en daarmee aan
een vitale Greenport. Begin dit jaar

ging de gemeenteraad al akkoord
met deze regeling. Na een periode
van voorbereiding is de uitvoering
van dit project nu concreet van start
gegaan.
Van teelgrond naar weidegrond
Wethouder Verheijen zei blij te zijn
om ondernemers de hand te kunnen toesteken om mee te helpen
hun opstallen en bedrijfspanden te
kunnen verplaatsen naar geschiktere locaties ter versterking van de
Greenport. Hij liet niet na te vermelden trots te zijn op de sierteeltsector
in de regio die belangrijke bijdragen
levert aan de naamsbekendheid van
Nederland en de economie.
Wim van Diemen vindt de overeenkomst een goede zaak, zegt hij, want
nu kan hij de oude kassen van de
hand doen en de bedrijfsactiviteiten voortzetten op zijn andere locatie van 65.000 vierkante meter kassencomplex aan de Achterweg, zonder dat daar uitbreiding voor nodig is. Een lange wens is bij hem in

vervulling gegaan, namelijk het telen van planten in zijn kassen met
een tweede teeltlaag op een verdieping boven de bestaande. Een soort
dubbel ruimtegebruik dus. Dat betekent meer productie, lagere kosten en stroomverbruik, maar ook
een verbetering in logistiek opzicht,
zoals minder vrachtverkeer tussen
de verschillende bedrijfslocaties. In
de overeenkomst met Van Diemen
wordt geregeld dat hij zijn kassencomplex aan de Drechtdijk 69 in De
Kwakel sloopt en de gronden inzaait
met gras. Deze gronden krijgen dan
de bestemming van weidegrond.
Als compensatie voor de verwijdering van de kassen krijgt Van Diemen de mogelijkheid om op zijn perceel langs de Drechtdijk twee ‘kangoeroewoningen’ te bouwen. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk.
In de eerstkomende uitgave van deze krant geven wij vervolg aan dit
onderwerp en het potplantenbedrijf
van Van Diemen.

JACK&JONES / G-STAR / LEVI’S
PME LEGEND / ESPRIT / DEPT
GARCIA / ONLY / VERO MODA
CARS / LTB / EDC / WRANGLER

KNALLENDE ACTIE OP DE
LAATSTE DAGEN VAN 2012

3 ARTIKEL
E

GRATIS

*

ALLE COMBINATIES VAN MERKEN ZIJN MOGELIJK

* NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
KORTING GELDT VOOR LAAGST GEPRIJSDE ARTIKELEN.

MAANDAG 31 DECEMBER
OPEN VAN 10.00-17.00 UUR
BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0297 321177

TROY 51115

Uithoorn - Het kopen van illegaal vuurwerk is strafbaar. Bovendien vormt (illegaal) vuurwerk die in woonbuurten of andere niet veilige plekken wordt
opgeslagen, een gevaar voor
omwonenden. Jaarlijks vinden
persoonlijke ongelukken plaats
met (illegaal) vuurwerk, met
ernstig letsel of zelfs dodelijke
slachtoffers tot gevolg. De politie vraagt het publiek om meldingen over illegaal vuurwerk
door te geven via 0900-8844 of
(via Bel M.) 0800-700.

MdR luidt het nieuwe jaar
met een frisse duik in!
Uithoorn - Komend jaar zal er op
1 januari weer een nieuwjaarsduik
bij Michiel de Ruyter worden georganiseerd. Middels dit bijna al traditie te noemen evenement wordt op
ludieke wijze het nieuwe jaar ingeluid. Vorig jaar waren er ongeveer
vijftig dappere springers, maar dat
aantal hoopt de vereniging dit jaar
toch weer te overtreffen. Ook deze
keer zijn er weer in een aantal ca-

tegorieën prijzen te verdelen, waaronder uiteraard weer voor de origineelste deelnemer. Dat de lat hier
hoog ligt is de afgelopen jaren al
gebleken. Elk jaar waren er meer en
mooiere creaties te bewonderen. De
deelname staat open voor iedereen.
Dus wilt u dit jaar het nieuwe jaar
op een frisse manier inluiden dan
bent u van harte welkom op 1 januari 2013 op de Amsteldijk-Zuid 253

in Uithoorn.
De inschrijving op 1 januari start om
11.30 uur. Na de warming-up is dan
om 12.30 uur de nieuwjaarsduik.
Deelname kost 2,50 euro, inclusief
consumptie en de inmiddels bekende nieuwjaarsduikmuts.
Uiteraard kun u via voorinschrijving
nu al uw plek reserveren. Stuur dan
een mailtje naar nieuwjaarsduikuithoorn@gmail.com

Geslaagde wintermiddag op
Kinderboerderij De Olievaar
Uithoorn - Kinderboerderij De
Olievaar kijkt terug op een zeer geslaagde en gezellige wintermiddag. Op zaterdag 15 december werden bezoekers verwelkomd op een
feestelijk verlicht terrein met knapperende vuurtjes waar marshmallows werden geroosterd. Het koor
Passion bracht, gehuld in Dickens
kledij, kerstliedjes ten gehore. Een
groep enthousiaste spelers van Toneelgroep Maskerade had zich verschanst in de hooiopslag en speelde
daar voor de kinderen (en hun ouders) een leuk poppenkastspel. Op
het terrein was een aantal kraampjes te vinden met o.a. glühwein,
warme chocolademelk met slagroom, kaarsen, kaarten en houten
kerstboompjes gemaakt door deelnemers van dagcentrum Middelpolder, onderdeel van stichting Ons
Tweede Thuis. Ook de kerstman liet

zijn neus zien en ging met de kinderen op de foto. Er zijn veel kerstkaarten gemaakt en die zullen worden bezorgd bij diverse verpleegen verzorgingshuizen in Uithoorn
en omgeving. De opbrengst van deze middag komt geheel ten goede aan de kinderboerderij, die het
sinds juli van dit jaar moet stellen
zonder subsidie van de gemeente.
Wilt u een bijdrage leveren, als vrijwilliger of financieel, dan kunt u dit
persoonlijk kenbaar maken op de
boerderij, bellen met 0297-540405
of mailen olievaar@onstweedethuis.nl. Kinderboerderij de Olievaar
is te vinden aan de Anton Philipsweg 10 in Uithoorn. Veel dank gaat
uit naar Homan Electrotechniek in
Mijdrecht, Passion koor Uithoorn,
Toneelgroep Maskerade en alle vrijwilligers die deze dag tot een geslaagde hebben gemaakt.
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CO L O F O N
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
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

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 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
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Brandweertips veilige
Kerstversiering
en oud en nieuw. Meer informatie
over veilige feestdagen via: @BrandweerAA ; www.facebook.com/brandweeramsterdamamstelland en www.
brandweer.nl/amsterdamamstelland

Afvalkrant en Afvalkalender 2013
Een dezer dagen krijgt u de Afvalkrant 2013 thuisbezorgd. In deze
krant is ook de Afvalkalender 2013
opgenomen. Graag uw aandacht
voor het volgende. De in de afvalka-

lender 2012 opgenomen ophaaldata voor januari 2013 zijn niet juist! U
moet zich dus uitsluitend houden aan
de data die in de afvalkalender 2013
zijn vermeld.
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Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond de feestdagen
-

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

I

ALGEMENE INFORMATIE

-

maandag 24 december hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte
geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) gesloten.
woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten.
maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte
geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.
woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

‘Haal het beste uit jezelf’
Woensdag 12 december 2012 gaf Michiel Stadhouders van Youngworks
een korte blik in de keuken van talentontwikkeling. Ongeveer 35 mensen
waren ingegaan op de uitnodiging
van de gemeente Uithoorn voor deze
avond en beleefden een inspirerende
bijeenkomst. Filmpjes van allerlei talenten van een topvoetbalster tot wiskundigen en jonge ondernemers inspireerden tot nadenken over talent.
Hoe stimuleer je kinderen op jonge
leeftijd tot prestaties en hoe vinden
ze hun eigen talent? Herken je als ouder of begeleider kwaliteiten en hoe
geef je het beste steun om ze te ontwikkelen?
Motivatie en doorzettingsvermogen zijn de sleutel
Stadhouders liet onder andere zien
hoe belangrijk je eigen aanpak daarbij is, omarm je een uitdaging of vermijd je die liever? Voel je je bedreigd
door succes van anderen of leer je
daar juist van en haal je er inspiratie
uit? Maar ook waar ligt jouw kracht,
waar zit de focus van jouw intelligentie? Zit dat in het klassieke beeld van
goed zijn in wiskunde of verbaal vaardig zijn? Of ben je iemand met visuele of lichamelijke intelligentie..
Het maakt niet uit wat je sterktes zijn.
Om de top van je kunnen te halen
heb je heel veel motivatie en doorzettingsvermogen nodig. In de sportwereld geldt bijvoorbeeld de regel dat je
10.000 trainingsuren moet investeren
om de top te halen. Dat betekent heel
veel doen, maar ook heel veel laten.
Ouders zijn belangrijk
Allerlei partijen spelen een rol bij het
laten opbloeien van talent. Natuurlijk

de thuisomgeving, niet alleen ouders
maar ook broers en zussen. Maar
daarnaast zijn er ook leeftijdgenoten,
coaches, docenten en trainers. Hoe
stimuleer je een kind bij het ontwikkelen van zijn/haar talent? Steun is onontbeerlijk voor talenten in de groei.
Stadhouders gaf een paar belangrijke tips mee voor ouders, die we u ook
niet willen onthouden:
-

Bied sturing en steun
Leer je kind denken in termen van
persoonlijke groei
Geef feedback en motiveer je kind
op basis van inzet
Leer je kind zelfbeheersing
Leer doorzettingsvermogen
Geef feedback, bespreek resultaten en evalueer hoe het is gegaan
Vorm een team

Wilt u meer weten?
De aanwezigen gingen met interessante gezichtspunten naar huis. Bent
u ook benieuwd of wilt u meer weten?
Laat u inspireren door de filmpjes
< http://www.overdetop.nl/filmpjes/>
van gesprekken met onder andere
Erik Hensel (22), webshopondernemer, Tula de Wit (18), voetbaltalent of
Marne van Opstal (21), danser bij het
Nederlands Dans Theater. Ook vindt
u veel terug in het boek ‘Over de top’
van Huub Nelis en Yvonne van Sark.
Dichtbij huis kunt u natuurlijk terecht bij het CJG Uithoorn. Het CJG
is telefonisch bereikbaar via 0297513158 van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-12.00 uur. Mailen kan
ook naar CJG@uithoorn.nl Uiteraard
is er ook informatie beschikbaar via
www.cjguithoorn.nl.

Gemeente bereidt zich voor op
nieuwe Drank- en horecawet
Op 1 januari 2013 treedt de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHW) in
werking. De belangrijkste verandering is dat het toezicht wordt overgedragen aan de gemeenten. Ook
zijn jongeren onder de 16 jaar straks
strafbaar als ze alcohol in hun bezit
hebben.

Brandweer Amsterdam-Amstelland
wenst iedereen veilige feestdagen
en geeft daarom dagelijks een tip via
Twitter en Facebook over hoe om te
gaan met brandveiligheid rond kerst
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Bevoegdheid burgemeester
Het toezicht op de Drank- en Horecawet wordt nu nog uitgevoerd door
de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit (NVWA). De burgemeester
krijgt de bevoegdheid om toezicht te
houden op de naleving van de DHW
en sancties op te leggen.
Voor de gemeente biedt de nieuwe
wet enorme kansen, omdat ze hierdoor beter in staat is lokaal beleid te
ontwikkelen en uit te voeren. Beleid
dat aansluit op de plaatselijke situatie en problematiek van drankverstrekking en -gebruik. De gemeente
regelt, houdt toezicht en kan handhaven. Met de vernieuwde DHW wil
het kabinet:
- eAlcoholgebruik onder jongeren
terugdringen.
- Alcoholgerelateerde verstoring

Gemeentebelastingen Amstelland
per 1 januari officieel van start
De gemeentelijke belastingafdelingen van Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn werken vanaf 2013 samen onder de
naam Gemeentebelastingen Amstelland. U merkt voor het eerst iets van
het nieuwe samenwerkingsverband
bij de aanslag gemeentelijke (woon)
lasten (o.a. WOZ, OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) die in februari 2013 verzonden
wordt. Het samenwerkingsverband
verzorgt vanaf dat moment de hele uitvoering (heffing, invordering en
eventuele kwijtschelding).
Zodra de aanslag gemeentelijke heffingen op uw deurmat valt, kunt u op
www.gemeentebelastingenamstelland.nl terecht voor o.a. uw WOZaanslag, het taxatieverslag van de
woning en alle formulieren die verder
nodig zijn bij het afhandelen van de
belastingen. Vragen en opmerkingen
kunt u stellen via belastingen@amstelveen.nl of telefoonnummer (020)

Voordelen
Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie die met meer kennis
en kunde het hoofd kan bieden aan
de ingewikkelde belastingwetten en
-regels. Op termijn is ook een besparing te realiseren door integratie van
werkprocessen, het wegvallen van
dubbele werkzaamheden, efficiency
en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Scheidingsdepot per 2013
vier dagen geopend
Het Scheidingsdepot aan de Industrieweg is in 2013 vier dagen per
week open. U kunt uw afval daar gratis blijven brengen. De openings-

tijden van het depot zijn: maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot
16.30 uur

Binnie weer vet!

Het einde van het jaar is in zicht en
we kunnen hier en daar alweer oliebollen proeven. Mogelijk gaat u ze
zelf bakken. En wat te denken van
van de openbare orde aanpak- heerlijke frites en snacks om tijdens
de feestdagen te serveren?
ken.
- Bijdragen aan het verminderen
Geen vet in riool
van de administratieve lasten
Op zeker moment moet u uw olie of
vet verversen. Of u wilt uw pan leegBelangrijke veranderingen
maken. Doe dit echter nooit in de
per 1 januari 2013
- Jongeren onder de 16 jaar zijn zelf gootsteen of het toilet. Want dat verstrafbaar wanneer ze in een hore- oorzaakt verstoppingen. Als het riool
cagelegenheid of op de openbare verstopt raakt, kan het afvalwater uw
weg in het bezit zijn van alcohol- huis in stromen. Om dit te voorkomen
is er een nooduitlaat in het riool gehoudende drank.
- Aan supermarkten en andere de- maakt. Dan kan het afvalwater toch
tailhandelaren die meer dan drie weg bij verstopping. De nooduitlaat
keer per jaar de DHW overtreden, komt uit in de sloot of vijver.
kan de burgemeester een tijdelijk
verkoopverbod opleggen:
- In het kader van alcoholmatiging
kunnen in een verordening regels worden gesteld over koppelen toegangsleeftijd en sluitingstijd, regelen prijsacties en beperken happy hours.
- Regels voor drankverstrekking
door paracommerciële horeca wijzigen in die zin dat de gemeente
verplicht wordt om in een verordening de drankverstrekking in paracommerciële bedrijven te reguleren.

WWW.UITHOORN.NL

540 4886. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur ook terecht in
het raadhuis van Amstelveen (Laan
Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen) en op afspraak bij uw gemeente.

Overstort
Zo’n zogenaamde ‘overstort’ heeft
wel nadelen. Want afvalwater is natuurlijk niet goed voor de kwaliteit van
het water. Zo kwam er in de eerste
week van dit jaar veel vet in het riool
terecht. In deze week hadden de vissen het al moeilijk, want er lag ijs met
sneeuw erop. Toen daarbij nog overstort van afvalwater kwam, was het
gevolg massale vissterfte onder andere in de siervijver bij de bibliotheek.
Afgewerkt frituurvet naar
scheidingsdepot
Het verwijderen van vetresten uit het
riool kost de gemeente veel geld. Terwijl vet ook geld kan opleveren. Het
is een prima grondstof voor diesel,
zeep, verf, etc. Dus laten we er geen
wc-potje met vet van maken. Breng
uw frituurvet en -olie naar het scheidingsdepot! Bijvoorbeeld in de verpakking waar u het hebt uitgehaald..
Organisaties kunnen kosteloos een
gele kliko laten plaatsen via www.
vetrecyclehet.nl. Voor het vet dat ze
inzamelen krijgen ze een vergoeding. Misschien goed om dit eens
de bespreken met uw club tijdens de
nieuwjaarsreceptie, onder het genot
van... een gefrituurd hapje !
Fijne feestdagen, Binnie
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

24 dec.

28 dec.
29 dec.

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
DECEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30
v/d maand u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

Versoberde opzet gemeentepagina met ingang van 2013
Vanwege bezuinigingen omvat de
gemeentepagina met ingang van
2013 niet meer 2 maar gemiddeld 1
krantenpagina.
Daarop staan in elk geval de wettelijk verplichte publicaties. Al naar gelang het aanbod van ofﬁciële publicaties zal daarnaast geen of nauwelijks

ruimte overblijven voor achtergrondberichten. De rubriek Activiteiten en
Evenementen vervalt per 2013 op de
gemeentepagina. U kunt activiteiten
echter gewoon blijven aanmelden,
want we plaatsen deze zoals gebruikelijk wel op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl.

Oud & Nieuw
Gemeente treft maatregelen voor
veilige jaarwisseling
Na de kerstdagen 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.

Op 1 januari worden alle hierboven
genoemde ondergrondse containers
weer geopend.

Ondergrondse containers
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten volgens onderstaande tijden:

·
·

de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
de ondergrondse restcontainers
van de laagbouw vanaf 12.00 uur
de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur

Afvalbakken
Alle openbare afvalbakken zullen
voor de jaarwisseling worden verwijderd of afgesloten. De afvalbakken
bij winkelcentra zijn als laatste aan
de beurt.
Deze worden teruggeplaatst vanaf 2
januari
Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken
vanaf 10.00 uur Oudjaarsdag tot
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

31 dec.

Kerstnachtdienst in De Schutse (19.30 u.) en Thamerkerk
(21.00 u.) Fluiten, trompetten, orgel en piano begeleiden grote
koren, een kwartet en samenzang. Op kerstmorgen spelen kinderen hun kerstspel vanaf 10.00 u. in beide kerken.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
Workshop Spelend Schilderen, Licht en Donker. Duur: 10.0013.00 u. Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, 1421 XJ. Meer info: www.jokezonneveld.nl Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Joke Zonneveld is docente Spelend Schilderen en contactpersoon. Opgeven telefonisch, 020-6418680
of per email info@jokezonneveld.nl
Vanaf 13.30 u. klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De inschrijving start om 13.00 u. Deelname kost €2,50.

JANUARI 2013
1 jan.
Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253,
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u. is de
duik. Info: www.mdr.nu
3 jan.
Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Inleiding door de heer Freek Gillesen, zorgcoördinator bij het Alzheimer Centrum van het VUMC. Zaal open: 19.30 u. Toegang
gratis. Vragen of meer informatie: Mantelzorg Steunpunt tel.:
020-3335353 of per e-mail: amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
4 jan.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u,
aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl
o.v.v. bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving deﬁnitief na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
4 jan.
Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn
51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, freerunning, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, schermen, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er
is een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,per kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn
verplicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat
zij warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van
alles wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.
google.com/site/cfuithoorn/home
4 jan.
Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan van
20.00-23.00 uur. Kosten: € 2 p.p. inclusief kofﬁe/thee. Ook op
18-01, 01-02, 15-02, 01-03, 15-03 en 29-03,12 en 26-04, ;1005, 24-05.
5 jan.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u.
Inlichtingen 0297-525556.
5 jan.
Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur:
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefonisch, 020-6418680 of per email.
7 jan.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13,
01-04-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13,
04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
8 jan.
CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkun-

9 jan.

11, 18,
25 jan.

12 jan.

12 jan.
14 jan.

17 jan.

19 jan.

19 jan.

19 jan.
19 jan.

30 jan.

de voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotograﬁe. De
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 weken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zorgen.
De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen
voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij Joop van
Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.
Van 14.00-15.00 u: proeﬂes schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen.
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 2503. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materialen: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. Ook
op 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 14-03, 2803. Duur: 9.00-12.00
u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Kosten: €140,- incl. materialen. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Van 14.00-15.00 u: proeﬂes schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.3016.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 krokusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvullend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 2004. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten:
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegrepen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297-540444

FEBRUARI
1 feb.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
Evenementen vanaf februari 2013
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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. (0297) 513 111.
- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d.
Pol, tel. (0297) 513 111.
- Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november t/m
9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513
111.
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december

WWW.UITHOORN.NL

t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december
2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297)
513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297)
513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der
Waals, tel. (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming
naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar. Ontvangen 17
december 2012.
Thamerdal
Colijnlaan 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 17 december 2012.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 2 reclameborden.
GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 2, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de zijgevel. Bezwaar: t/m 30 januari 2013.
Vervolg op volgende blz.
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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
KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN
BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor een
periode van maximaal 5 jaar voor het hierna te noemen plan:

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming
naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar.
Genoemd plan ligt van 28 december 2012 tot en met 7 februari 2012 ter inzage bij
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
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.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schoeiing en
een steiger. Bezwaar: t/m 29 januari 2013.
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik
“Plons brr” op 1 januari 2013 van 11.30 tot 13.30 uur.
Thamerdal
- Colijnlaan 178, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping. Bezwaar: t/m 30 januari 2013.
- Schermerhornlaan 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 29 januari 2013.

De Kwakel
- Drechtdijk 45, ontheffing van het geluid aan Lek bloemenservice voor het ten
gehore brengen van geluid tijdens het bezorgen van de bestellingen van 14
december t/m 24 december 2012 en 13 december t/m 24 december 2013. Bezwaar t/m 30 januari 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organiseren van de Oud & Nieuw activiteiten in De Kwakel op 29 december 2012
en 31 december 2012 t/m 1 januari 2013. Bezwaar t/m 31 januari 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, incidentele vergunning aan Verburg markthandel V.O.F. voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas en aanverwante artikelen op 24 december 2012.
Bezwaar t/m 30 januari 2013

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, incidentele vergunning aan de heer Bakker voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas
en aanverwante artikelen op 24 december 2012. Bezwaar t/m 29 januari 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Uithoornse Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor
het ophangen van 5 spandoeken om kenbaarheid te geven aan de Nieuwjaarduik op 1 januari 2013. Bezwaar t/m 29 januari 2013
- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclameborden om kenbaarheid te geven aan de vuurwerkcampagne van 20 december
2012 t/m 2 januari 2013. Bezwaar t/m 29 januari 2013
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE
VOOR RUIMTE, DRECHTDIJK 69, DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 19 december
2012 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 69 De Kwakel,
zijn aangegaan met W.A.S. van Diemen en Wiandi b.v. te De Kwakel.
Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie C nummers 1847 en 3055.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 28 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.
VERKEERSBESLUIT 10 ENGELSE MIJLEN-LOOP

Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de volgende wegen van het
parcours van de 10 Engelse Mijlen-loop op Uithoorns grondgebied op zondag 27
januari 2013 van 10.45 tot 12.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

Parcours 10 Engelse Mijlen
Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Noorddammerweg, Randweg, Amelanchier, Betula, Platanus, Fraxinus, fietspad Legmeerdijk *, Fraxinus, Hedera, Cotoneaster, Amelanchier, Prunus.
Parcours 10 km
Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randweg.

Parcours 5 km
Randhoornweg, Randweg, fietspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Noorddammerweg,
Parkeerverbod
Op betreffende wegen mag tevens niet worden geparkeerd.

Eenrichtingsverkeer
Tevens is besloten om op 27 januari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur eenrichtingsverkeer in te stellen op de Noorddammerweg (in noordelijke richting tussen de
aansluiting met de Randhoornweg en de Randweg), Randweg (in westelijke richting tussen de aansluiting met de Noorddammerweg en de Poelweg) en Poelweg
(in zuidelijke richting tussen de aansluiting met Randweg en de Provincialeweg.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 4 februari 2013 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

BELEIDSREGEL ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. De burgemeester vindt het van belang dat ook na inwerkingtreding van deze nieuwe wet de
verstrekking van alcoholhoudende drank bij “bijzondere gelegenheden van zeer
tijdelijke aard” op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De verstrekking moet om
die reden geschieden onder de onmiddellijke leiding van iemand die in het bezit is
van een Verklaring Sociale Hygiëne. Dat betekent dat een Verklaring Sociale Hygiëne bij een aanvraag voor een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet overgelegd dient te worden.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.

VOORBEREIDINGSBESLUIT Bedrijventerrein Uithoorn
(aanvullende publicatie)

Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders van Uithoorn bekend
gemaakt dat gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2012 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein Uithoorn, zoals is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.

Hierbij is aangegeven dat het voorbereidingsbesluit en de tekening vanaf 20 december 2012, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Abusievelijk is hierbij niet vermeld dat het voorbereidingsbesluit ook is te
raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl

Zoals eerder is bekend gemaakt is wettelijk bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 20 december 2012

WWW.UITHOORN.NL

Kerstdiner op peuterspeelzaal Hummeloord
Uithoorn - Woensdag 19 december was het een spannende dag voor de kinderen van peuterspeelzaal Hummeloord aan de Eendracht. Zij werden namelijk deze dag om 17.00 uur allen op
school verwacht voor een kerstdiner.
In het donker naar school gaan is natuurlijk al spannend en dan helemaal om ook nog eens
op school te ‘dineren’! Alle kinderen kwamen met vrolijke koppies en in feestelijke kleding de
mooie versierde klas binnen, waar de kaarsjes ‘brandden’ op de gezellig gedekte tafels. Er stond
een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht op het menu waarvan de kinderen heel erg gesmuld
hebben. Tussendoor werden er mooie kerstliedjes met elkaar gezongen. Het was een zéér geslaagd en sfeervol kerstdiner!
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INFORMATIEF

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

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

APOTHEEK
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C.
de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810;
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Mijmeringen

Kerst

De afgelopen weken stonden in het teken van het aftellen naar kerst.
Officieel begint dat al op 1 december met de Adventtijd en de Adventskalender, maar officieus begint de toeloop naar de kerst voor
mij na Sinterklaas. Bij mij thuis hebben beide kinderen een eigen Adventskalender. Deze kalenders heb je in meerdere soorten en maten,
en bij ons thuis staat de luxe variant, te weten een lego en een Playmobile kalender. Soms lijkt het dan alleen te gaan om de verrassing
die in het vakje zit, maar dat is gelukkig niet altijd het geval.
Mijn oudste was namelijk dolblij toen hij zag dat hij eindelijk bij vakje 20 was. En waarom vakje 20 zo bijzonder is? Omdat dan eindelijk
het kerstdiner op school is en hij zich daar erg op zat te verheugen.
Op school is er veel aandacht voor kerst, voor het kerstverhaal maar
ook aan het samen vieren van dit bijzondere feest en het kerstdiner
is de grande finale van de periode.
Hij wist precies wat hij wilde meenemen voor het diner en ook wat hij
qua kleding aan wilde doen. Meneer moest en zou er netjes bijlopen
en wilde een strikje voor bij zijn overhemd. Dat liet ik me geen twee
keer zeggen. Normaliter krijg ik hem amper in een nette broek, laat
staan een overhemd, dus nu kon ik los gaan. Hij zag er prachtig uit
in zijn nette broek en overhemd met rood feeststrikje. Maar het allermooiste waren zijn glanzende pretoogjes en glimlach!
Hoe anders was het voor de jongste die voor het eerst het kerstdiner op school ging meemaken. Natuurlijk liet hij het over zich heen
komen en ging hij mee in de flow van de oudste, maar toch is het
spannend als je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Zijn oogjes straalden dan ook niet, maar zijn gezichtje stond wat strak van
de spanning. Gaan we echt in het donker naar school? En ga ik daar
dan eten?
En wanneer ga ik dan naar huis? En is het dan ook kerstvakantie?
Kortom, een hoop vragen en onzekerheid, die je van te voren zo
goed mogelijk probeert te beantwoorden. Na het einde van het diner
toen ik ze beiden ophaalde, zag ik tot mijn grote schik dat nu beiden
pretoogjes hadden en een big smile.
Ze hadden genoten van het bijzondere samenzijn op school, de gezelligheid, het eten, de zelfgemaakte kaarsjes en lichtjes en nog zo
veel meer. Onbetaalbaar is dat en vooral mogelijk door de leerkrachten en alle ouders die hun steentje (mooie schalen met lekker eten)
bijdragen. Dat is nou de kerstsfeer!
Kerst vier je niet alleen thuis, kerst vier je ook op school, op het werk,
in de kerk en overal. Ook al zou je het willen, je kunt alle kerstverschijnselen niet ontlopen.
Kerstlichtjes in de straten, kerstmuziek op de radio, mensen die je
uitnodigen voor het kerstdiner, de missen en nachtmis in de kerk en
vooral de kerstwensen die iedereen uitspreekt mondeling of via een
kerstkaart.
Overal viert men Kerst weer anders maar er zijn altijd overeenkomsten. Kerst is een viering van licht en vrede en mijn kerstwens is een
wens die velen van ons in hun hart hebben. Ik wens licht en vrede
voor ieder op aarde, zalig kerstfeest!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-lichtgrijze poes van 17,5 jaar oud; zij
is mager en schichtig.
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje
bruin-zwart.
- Uithoorn, Grevelingen: Abessijnpoesje; Lily is bruin met een witte
bef.
Gevonden:
- Mijdrecht, Korte Eind: Cyperswit-grijze kat.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Schildpadkater.
- Abcoude, Amsterdamsestraatweg: Klein hondje; Cavalier
King Charles Spaniel; teefje, wit met bruine vlekken, chipnr.
957.00000.898.3984.
- Vinkeveen, Demmeriksekade: Grote zwarte kater, niet gecastreerd; hij heeft een wit bekje en witte sokjes.
- De Kwakel, Distellaan: Zwart-bruine schildpadpoes.
- De Kwakel, Rozenlaan: Zwart konijn, normaal postuur.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Wit-grijs-beige grote gechipte kat.

Je neemt je telkens voor gewicht
te verliezen, maar hoe?
Mijdrecht - Afvallen als goed voornemen voor 2013? Zet dit goede voornemen dan om in daden en
meld je aan voor de groepscursus
‘afvallen’ in januari. Deze start 9 januari a.s. en is zowel ’s ochtends als
’s avonds. Voor beide groepen zijn
10 plaatsen beschikbaar en vol=vol
dus meld je snel aan. Dit kan via de
website van Slimness waar je ook
meer informatie vindt en foto’s van
door anderen reeds behaalde resultaten www.slimness.nl Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook:
0297-765027
Behaalde resultaten
Dat afvallen in groepsverband werkt
daar zijn de winnaars van de afgelopen septembercursus Ramona en
Rina het levende bewijs van. Ramona viel 16 kilo (!) af en Rina 13 kilo, een prachtige prestatie van beide dames. Ook zijn ze erg tevreden
over de gegeven cursus. Rina: “De
informatie m.b.t. dagelijkse voeding
was duidelijk en de manier waarop de groep elke keer weer gemotiveerd werd hun best te doen vond
ik ook erg goed. Ik heb de cursus als
prettig ervaren en zal dan ook zeker doorgaan tot mijn streefgewicht.

Het is makkelijk vol te houden omdat je voldoende mag eten en je
geen shakes of pillen gebruikt”.
Claudia Sollard
De vrouw achter Slimness is Claudia Sollard. Haar visie is dat wonderdiëten niet bestaan maar dat afvallen zonder diëet de beste manier is
om slanker te worden en te blijven!
Zij helpt je bij het aanpassen van je
eet- en beweegpatroon waardoor je
op een veilige en gezonde manier
gewicht verliest. Naast de groepscursussen kun je bij Claudia ook individueel of met z’n tweeën een cursus volgen.
Vergoeding vanuit de
zorgverzekering
Slimness is aangesloten bij de BGN
(beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten) waardoor je mogelijk
een beroep kunt doen op vergoedingen voor je consult in aanvullende verzekeringen.
Op de website van Slimness vind
je hierover meer informatie. Slimness geeft ook tips en adviezen in
de sociale media Facebook, Twitter
en YouTube.

Maatjes gezocht!

Roads Maatjesproject
zoekt vrijwilligers
Uithoorn - Stel je voor: je bent halverwege de 20, houdt van fotografie, flinke wandel- en fietstochten en
gezellige gesprekken. Maar het leggen of behouden van sociale contacten is lastig. Het Roads Maatjesproject is er voor deze mensen en
helpt een geschikt maatje te vinden.
Wat doet een maatje?
Op basis van gezamenlijke interesses worden een deelnemer en een
vrijwilliger aan elkaar gekoppeld,
ze worden ‘maatje’ van elkaar. Eenmaal per twee weken ontmoet het
maatjeskoppel elkaar voor de duur
van één jaar. Als maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat er
wordt ondernomen. De nadruk ligt
op samen leuke activiteiten doen.
De vrijwilliger is dan ook geen hulpverlener maar is gewoon zichzelf.
Het draait uiteindelijk om het gelijkwaardige contact van mens tot
mens.
Wat is zo speciaal aan dit
project?
Het Roads Maatjesproject koppelt
deelnemers met een psychiatrisch
heden of verleden die wonen in Amstelland, Haarlemmermeer en omliggende regio’s. Deze mensen heb-

ben vaak te maken met een stigma
en kunnen de hulp van een maatje
dan ook goed gebruiken. Als vrijwilliger krijg je bovendien de mogelijkheid om deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden georganiseerd over een actueel thema, bijvoorbeeld autisme. Ook kunnen op
deze avonden ervaringen met andere vrijwilligers worden gedeeld. Voor
ondersteuning in het contact met je
maatje is de projectleider van het
Roads Maatjesproject op de achtergrond beschikbaar voor vragen
of overleg.
Ervaringen van deelnemers
en vrijwilligers:
Deelnemer: “De ongedwongen sfeer
en gezelligheid zijn prettig. Ik kom
met mijn maatje op plaatsen waar ik
alleen niet snel heen ga.” Vrijwilliger:
“Het is prachtig om te zien hoe mijn
maatje geniet van het contact. En ik
trouwens ook!” Interesse om vrijwilliger te worden? Bel of mail gerust voor meer info! Jorise de Boer
(projectleider). Tel. 06-57573151.
maatjesproject@roads.nl,
twitter:
maatjesroads. Meer informatie op
de website: www.roadsmaatjesproject.nl

Breng een bezoek aan fotoen videoclub De Cinesjasten!
Uithoorn/De Kwakel - In Uithoorn/De Kwakel zetelt al jaren ‘De
Cinesjasten’, een foto- en videoclub
die bestaat uit leden die graag filmen en/of foto’s maken en hun
techniek steeds meer willen verbeteren en verfijnen.
Als je bijvoorbeeld tijdens de vakantie opnamen hebt gemaakt van een
mooie omgeving en daarnaast ook
emotionele momenten hebt vastgelegd, is het natuurlijk leuk om al
die herinneringen te laten zien aan
je familie.
Maar hoe verwijder je de slechte gedeelten van een film en maak je er
een goed lopend geheel van. Welke
achtergrondmuziek ga je gebruiken
en welk lettertype gebruik je voor
extra informatie ? En een leuke aftiteling is ook nooit weg.
Ook van foto’s kan je een leuk filmpje maken met overgangen, muziek en gesproken en/of geschreven tekst. Hoe je al deze zaken moet

aanpakken, leer je tijdens de clubavonden van de vereniging. Iedereen is daar welkom, na enkele keren
de instructielessen te hebben meegemaakt, krijg je al een geheel ander zicht op je hobby!!
Naast de instructie heb je de gelegenheid films en foto’s te laten zien.
Je krijgt dan reacties, die altijd positief en opbouwend zijn. Verder zijn
er workshops en worden er regelmatig wedstrijden gehouden. ‘De
Cinesjasten’ heeft haar clubavond
op dinsdagavond eens in de drie
weken in het Dorpshuis in het centrum van De Kwakel.
Informatie over deze gezellige vereniging geven Wim Bouterse (secr.)
tel. 020-6418574 of Jacques Rijpkema (voorz.) tel. 020- 6472909,
mobiel
0640076049.
E-mail:
j.m.rijpkema@ziggo.nl. U kunt altijd vrijblijvend een paar clubavonden meemaken en bent van harte
welkom!

APOTHEEK
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
STICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk
te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij
vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil
dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie
een standpunt inneemt.

Doodgebeten hondje (1)
Naar aanleiding van het stukje
over het doodgebeten hondje
wil ik graag reageren .
Ik loop veel met de hond van
mijn zoon en schoondochter
een staffort terrier een erg lieve hond en altijd loop ik aangelijnd echter veel andere honden bezitters laten hun
hond los lopen ook daar waar
het niet mag en hun hond doet
nooit iets u moest eens weten
hoevaak er een hond in het
nekvel van onze hond hangt ,
doodziek wordt ik er van , niet
eens excuus of sorrie nee ze

laten hem gewoon verder loslopen en een standje kan er
ook niet af voor de hond. Als
onze hond ooit hapt naar een
andere hond wordt hij afgemaakt want ja dat is een zeer
gevaarlijke hond (pitbull type)
echter er is geen liever beest
voor ons .
MENSEN HOU U HOND AAN
DE LIJN NIET IEDEREEN IS
GECHARMEERD VAN LOSLOPENDE HONDEN.
Een honden liefhebber
E Driehuis Vinkeveen

Doodgebeten hondje (2)

Hierbij wil ik graag even reageren op het artikel in uw
krant. Het verbaast mij dat dit
nu pas wat gebeurt. Ik zal even
vertellen waarom. Zelf loop ik
ook regelmatig met mijn hond
in dit gebied, waar praktisch
alle honden los lopen om hun
energie eens even de vrije loop
te laten. Deze hondjes van de
familie Timmer blaffen en sneren regelmatig naar andere
honden en daar wordt weinig
aan gedaan door de eigenaars.
Als je ze er op aanspreekt kun

je nog een grote mond toe krijgen. Verder ken ik iemand die
bij hun in het appartementsgebouw woont en daar wordt
regelmatig geklaagd over het
constant blaffen van de hondjes, ook hier geldt als je ze
er op aanspreekt je een grote mond krijgt. Het lijkt nu net
of de eigenaar van de andere
hond de boosdoener is, maar
dat durf ik te betwijfelen.
Dat wilde ik toch even kwijt.
Geer Blommers uit Wilnis

De Driehuisschool gaat continu!
Mijdrecht - Vanaf januari werkt
de Driehuisschool met een continurooster. De kinderen blijven in
de middagpauze op school eten en
zijn eerder uit. Scholen die al langer met een continurooster werken zijn zonder uitzondering erg enthousiast over deze manier van werken. Ouders en leerlingen ervaren
het als zeer prettig. Met de invoering van het nieuwe rooster is er nog
slechts een breng- en haalmoment
voor de ouders. Oudere kinderen
die zelf naar school komen hoeven
tussen de middag niet meer door
het drukke verkeer heen en weer.
De kinderen zijn de hele schooldag
‘onder de pannen’ op de Driehuis.
De lessen beginnen om half negen
en de school is om kwart voor drie
uit. Kinderen hebben vanaf dat mo-

ment tijd om naar de verenigingen
te gaan waarvan ze lid zijn, te spelen
in de buurt, of gewoon lekker naar
huis te gaan. Kinderen die van de
buitenschoolse opvang gebruikmaken gaan daar vanaf kwart voor drie
naar toe. Dat gebeurt door de opvangorganisaties op dezelfde manier al nu, namelijk met busjes. Om
de verhouding tussen werk en ontspanning voor de kinderen te waarborgen is er in de verkorte middagpauze voldoende tijd ingeruimd om
buiten te spelen.
Zowel het lunchen met de leerlingen als het buitenspelen gebeurt
onder toezicht van de leerkrachten
en enkele vrijwilligers.
De Driehuisschool is hiermee de
eerste school in de gemeente die
overgaat tot een continurooster.
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Kerstfeest bij BVU
De Kwakel - Op maandag 17 december speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) haar traditionele
kerstdrive. De meeste dames en heren hadden eraan gedacht dat ook
het uiterlijk bij kerst wat wil en kwamen in kostuum of met glitters getooid. Een lust voor het oog. De dames van de feestcommissie hadden
weer een prachtige prijzentafel gemaakt, met voor ieder wat wils. En
ook aan de innerlijke mens werd natuurlijk gedacht, met heerlijke hapjes tijdens het spelen. Het bridgen
zelf was dit keer geen geknutsel,
maar gewoon lekker spelen, iedereen in zijn/haar eigen lijn.
Dit leverde de volgende uitslagen
op:

A-lijn:

Marijke & Ger van Praag
Ans Breggeman & Lia Guijt
Hans Wagenvoort &
Gijs de Ruiter
Jos van Leeuwen &
Benjamin Klooster

B-lijn:

Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden
An & Bert Pronk
Riki Spook & Hans Geels
Greet & Henk Stolwijk

C-lijn:

58,50%
56,50%
54,00%
53,50%
70,00%
58,13%
57,50%
56,88%

Cees Harte & Jan Visser
67,50%
Jeanette Das &
Map Kleingeld
60,00%
Tiny & Bram van Klaveren
59,38%
Marijcke & Gouke van der Wal 53,13%

Feestelijke kerstdrive ABC

Kerstdiner op Toermalijn
Uithoorn - Vol spanning keken de leerlingen
van basisschool Toermalijn al uit naar het jaarlijkse kerstdiner. Het was eindelijk zo ver. De kinderen zagen er prachtig uit. Zij hadden hun mooiste kleding aangetrokken en de heerlijkste gerechten gemaakt. Iedereen at waar hij of zij zin in
had, van nasi tot pizza, van cupcakes tot ijstaart.
Alles was even lekker! De lokalen waren prachtig
versierd en door een filmprojectie op de smartboards kon de open haard ook gezellig branden.
Het was een heerlijke avond en de kinderen hadden veel plezier.

Regio - Donderdag 20 december
was de kerstdrive van bridgeclub
ABC. Hiervoor was Party-en congrescentrum de Meijert in Mijdrecht
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. Alle ABC-bridgers waren
op hun ‘paasbest’, er waren heren in
smoking, alleen jammer dat de dames niet in het lang waren, zij waren wel zeer feestelijk gekleed, maar
lang geeft toch meer cachet aan
het feest. De term paasbest klinkt
wat vreemd met kerstmis, maar de
schrijver van dit artikel weet geen
beter woord. Ook zag je aan enkele heren dat de pakken uit de mottenballen gehaald waren, de stropdas erg knelde om de nek en het
bovenste knoopje van het overhemd
niet meer goed dichtging, maar dat
mocht de pret niet drukken.
De wedstrijdleiding had besloten
om de boel lekker door elkaar te
gooien, de A-lijn en de B-lijn waren daar elkaar gehusseld en men
speelde ook nog individueel, zo
kwam je eens andere mensen tegen
uit een andere lijn. Het viel wel op
dat vooral de dames er problemen
mee hadden om steeds met een andere partner te spelen, de heren
hadden er duidelijk minder moeite
mee. Om het nog eerlijker te maken
werden niet de besten genomineerd
voor de prijzen, er waren 12 prachtige prijzen, waar de secretaresse en
de vrouw van de voorzitter dagen
aan gespendeerd had om het uit

te zoeken, uiteraard onder toezicht
van de penningmeester. Er werd in
2 lijnen gebridged, de rode en groene lijn, maar de prijzen werden eerlijk over de twee lijnen verdeeld, het
ging om de behaalde punten.
Kaarten
Omdat de behaalde punten sterk afhankelijk waren van de kaarten die
men kreeg was de plaats niet belangrijk voor de prijzen.
Op de tafels lag een tafelblad dat
voorzien was van 4 gelijke kaarten. Voor het begin van elke ronde
moest men een kaart kiezen en dan
op zoek gaan naar de tafel waar je
kaart op lag. De uitslag moest men
dan op een lijst vermelden, waarbij het paar met de hoogste punten
eerste werd, etc. etc.
Na de openingsspeech van de voorzitter kon het bridgen beginnen. Na
de prijsuitreiking volgde er een zeer
geslaagde lunch, zeer goed verzorgd door De Meijert, waarna nog
onder het genot van een drankje
nagebabbeld kon worden.
Al met al een zeer geslaagde kerstdrive, waarvoor de bridgers het bestuur en vooral de penningmeester
zeer erkentelijk zijn.
In het nieuwe jaar, op donderdag 10
januari, gaat bridgeclub ABC weer
verder met de competitie en wel met
de vierde ronde van de tweede cyclus.
Bestuur, penningmeester en bridgers van Bridgeclub ABC wensen
iedereen heel gezellige kerstdagen
en een goede jaarwisseling toe.

Gezellige kerstdrive
Bridgeclub De Legmeer

Sfeervol kerstdiner bij Buurtkamer
Mijdrecht - Donderdag 20 december was het weer zover. Het jaarlijkse kerstdiner voor gasten en
vrijwilligers van de buurtkamer in
Mijdrecht.
Om 08.00 uur waren diverse vrijwilligers begonnen met de voorbereidingen, waarna de gasten om 10.00
uur binnendruppelden voor een gezellig praatje en/of kaartspelletje afgewisseld met koffie met een heerlijk stukje taart.
Om 12.00 uur werd aangevangen
met het buffet bestaande uit soep,
een koud en een warm buffet en
een heerlijk nagerecht van ijs met
vruchten.
De inzet van de vrijwilligers en de
gulle gaven van diverse sponsors
waren geweldig:
Drogisterij-Parfumerie Stoop, Hema, AH Passage, Decibel, de Huifkar, Smit en Dorlas, Lotus Corner en
de Nieuwe Meerbode, Dankzij hun
inzet en hulp werd deze dag weer
onvergetelijk.

Regio - Voor de aanvang was er
nog een opmerkelijk feit te melden. Ere lid Erika Noord ontving
de onderscheiding die bij het bereiken van tienduizend meester
punten hoort, hetgeen een wel
gemeend applaus opleverde. De
twee en veertig paren werden
verdeeld over drie lijnen die “top
integraal” de strijd om de prijzen met elkaar aan bonden. Deze spelvariant levert meestal verrassende uitslagen op en zo ook
nu! Tienduizend meester punten
staan duidelijk niet garant voor de
overwinning. Erika & Francis Terra moesten Floor Janssen & Tonny de Jongezeer ver voor laten,
die met 63,75% letterlijk de eerste
prijs weg snoepten! Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw
mochten als tweede met 63,54%
naar de prijzentafel en ook Marijke & Ger van Praag lieten als
derde alle gerenommeerden met
57,29% knap achter zich. Van de
Legmeerse bridge adel plaatsten Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister zich met 56,98% als vierde, maar Joop van Delft & Frans
Kaandorp moesten de vijfde plek
van 55,31% met Gerda van Liemt

& Els van Wijk delen. Erg goed
van Gerda en Els! Ook Lijnie Timmer & Rita Vromen en Jan Egbers
& Ben Remmers werden dwars
gezeten door het “voetvolk” in de
personen van Wies Gloudemans
& Rie Sudmeijer die allen op
54,90% uitkwamen. Dus ook hulde aan Wies en Rie! Gerda Schavemaker & Jaap Kenter plaatsten
zich nog net bij de beste tien met
een score van 54,27% en bleven
zo dus toch wel 32 paren voor.
Gerda had veel van haar energie
waarschijnlijk samen met Cora in
de voortreffelijke catering gestoken en ook daarvoor de hartelijke dank van allen. Twee duizend
dertien wordt op woensdagavond
2 januari geopend met, hoe kan
het anders, een nieuwjaarsdrive,
waarna op 9 januari de tweede
ronde parencompetitie van start
gaat.
Wilt u zich ook hieraan wagen
kom dan spelen bij BC De Legmeer, elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg,
aanvang 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl of per telefoon 0297 567458.

Ook deze kerstvakantie is
er weer De Instuif!
De Kwakel - Omdat De Instuif 2012
een groot succes was, doen de combinatiefunctionarissen het begin
2013 heel graag nog eens! Op 4 januari, de laatste vrijdag in de kerstvakantie, zal KDO weer worden omgetoverd tot een verrassend sporten cultuurparadijs! Tussen 12.00 en
15.00 uur zijn kinderen van 4 t/m 12
jaar weer welkom om in te stuiven!
Nieuw dit jaar zijn o.a. Mini-tennis, Kungfu, Schermen en Ritmische Gymnastiek. Ook zijn er een
Voorlees-concert en zelfs een speciale speelzaal voor de allerkleinsten. Maar Taiji Kungfu Waaier,
Panna-knockout, het Springkussen, de Theater-instuif, zingen met
Xing, Tattoos laten zetten, Tekenen
en Knutselen zijn er natuurlijk ook

weer. En meer!
De Instuif kost 2 euro en daar zijn
limonade en fruit (gesponsord door
Goudreinet Zijdelwaardplein) bij inbegrepen. Voor de ouders is de kantine open, zodat zij warm en droog
kunnen wachten terwijl de kinderen
genieten van al wat er te doen is die
middag. Sportieve kleding met binnensportschoenen zijn voor de kinderen verplicht.
De combinatiefunctionarissen, allen betrokken sport-& cultuuraanbieders en vrijwilligers, hopen ook
dit jaar op een geslaagde instuif en
zien de kinderen vrijdag 4 januari
tussen 12.00 en 15.00 uur graag binnenstuiven! Want wat er ook speelt
in Uithoorn en De Kwakel, laten het
vooral de kinderen zijn!
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Drie ereleden bij
‘De Oude Klanken’

De Ronde Venen - Aangenaam
verrast waren ze, de drie ereleden
bij mondharmonicaclub ‘De Oude Klanken’. Tijdens de jaarlijkse
kerstmiddag zijn Dirk Kraan, Theo
Kooijman en Dirk Verwoerd tot
ereleden benoemd.
Allen hebben de oorkonde uit handen van voorzitter Wim de Heer
ontvangen vanwege hun grote
verdienste voor de club in de afgelopen jaren. Zij zijn al meer dan 25
jaar lid en zeer trouwe bezoekers.
Hun muzikale spel is een enorme
inspiratie voor de andere leden.
Een speciaal woord was er voor
Dirk Kraan. Hij is bijna vanaf de
oprichting van het koor betrok-

ken, eerst als mondharmonicaspeler, later als dirigent. Het dirigentschap heeft hij 8 lange jaren met
verve vervuld maar vanwege gezondheidsproblemen moest hij helaas het dirigeerstokje aan een ander overdragen.
De mondharmonicaclub telt momenteel 18 leden. Dat waren er in
het verleden meer.
De gemiddelde leeftijd is vrij hoog.
Verjonging is hier dan ook wel gewenst. Wie eenmaal het kleine instrument bespeelt verleert het
nooit. Dus mocht u nog een mondharmonica thuis hebben liggen en
lijkt u het wel wat om deze gezamenlijk met anderen te bespelen

kom dan eens in het nieuwe jaar
op de maandagmiddag in het gebouw van stichting ‘Paraplu’ van
half 2 tot half 4 kijken en spelen.
Regelmatig speelt De Oude Klanken in de regio voor verzorging- of
verpleegtehuizen of bij bijzondere
gelegenheden.
Sluit u aan bij de andere orkestleden, die niet alleen uit onze omgeving komen maar ook uit Utrecht,
Nieuwerbrug, Amstelveen, Hagestein enz. U hoeft geen noten
te kunnen lezen, er wordt uit het
hoofd gespeeld.
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met M. van Bunningen,
tel. (0297)561632.

Plan Estafetteproject nu officieel van de baan

Financiële tegemoetkoming
voor sportclubs nog onzeker

Dammers Kunst & Genoegen
luiden vijfentachtigste jaar uit
De Kwakel - Op 22 december 1927
werd de Kwakelse damclub opgericht, nu 85 jaar later wordt er nog
steeds gedamd in De Kwakel.
Zij het met heel wat minder leden
dan in de beginjaren, het verloop
is duidelijk na te gaan aan de hand

van al de jubileumfoto’s die om de
vijf jaar werden genomen. Dit jubileumjaar pronken nog slechts 14 leden op de recente foto, trouwe leden die elke maandagavond in ’t
Fort De Kwakel hun geliefde spelletje spelen. Dat het dammen ook
buiten dit clubje nog leeft blijkt uit

de vele donateurs die K&G telt en
het enthousiasme waarmee verleden week op het donateurstoernooi
werd gedamd. De leden gaan hoopvol op naar het honderdjarig jubileum, maar zouden voor de continuïteit van de club graag nieuwe dammers zien aanschuiven. Tot dams!

Channie’s Angels wint eerste
damesavond Quakeltoernooi
∫De Kwakel - De eerste damesavond van het Quakeltoernooi was
op voorhand een spraakmakende.
Vooral het voetbalplezier is bij een
aantal teams zeer belangrijk. Zamida speelde de eerste wedstrijd tegen de voetbalvrouwen. Zamida is
een team dat onder KDO 5 voor de
KNVB voetbalt. De voetbalvrouwen
is een ploeg bestaande uit Kwakelse
handbaldames. Deze wedstrijd eindigde in 0-5 voor Zamida.
De wedstrijd daarna ging tussen
Channie’s Angels, dit is een team
met dames van P&T uit Amsterdam
en de Gooise Vrouwen. De Gooise
Vrouwen zijn dames van RKDES. De
meiden van RKDES startten sterk
en zij stonden al snel met 0-2 voor.
Het tij keerde echter, Channie’s Angels won de wedstrijd namelijk met
2-6.
De Pietertjes, een team dat voor
het vierde jaar op rij meespeelt met
het Quakeltoernooi, moest aantreden tegen FC Ongeregeld. FC Ongeregeld is een team met dames

van Legmeervogels. FC Ongeregeld
kwam al snel op 1-0. Op aangeven van Anouk van Egmond maakte Samantha Lubbert op schitterende wijze het eerste doelpunt in de
historie van de Pietertjes. 1-1 was
ook de eindstand. Channie’s Angels en de voetbalvrouwen wonnen de volgende wedstrijd. Anouk
van Egmond maakte voor de Pietertjes de enige twee goals tegen Voetbalvrouwen, het eindigde dan ook
in 2-0.
Spraakmakend
Een spraakmakende wedstrijd was
de nog ongeslagen Channie’s Angels tegen Voetbalvrouwen. Deze
wedstrijd stond onder leiding van
scheidsrechter Ton Flobbe. Voetbalvrouwen, dat nog puntloos was
voorafgaand aan de voorlaatste
wedstrijd, kwam met 1-0 voor door
een formidabel doelpunt van Merel
Vork. Channie’s Angels gaf de hele wedstrijd druk maar de voetbalvrouwen konden het goed volhou-

den. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 1-1.
De avond verloopt voorspoedig en
er is leuk en sportief gevoetbald.
Voor aanvang van de laatste speelronde stonden Channie’s Angels
en de Gooise Vrouwen op een finaleplaats. Zamida won haar laatste wedstrijd met 3-0 van de Pietertjes. Channie’s Angels wist door
een overwinning van 4-0 op FC Ongeregeld de finale-avond te halen.
De laatste wedstrijd ging tussen de
Gooise Vrouwen en de Voetbalvrouwen. Deze werd gewonnen met 1-0
door de Gooise Vrouwen tijdens een
sprankelende wedstrijd.
De nummer 1 (Channie’s Angels)
en nummer 2 (De Gooise Vrouwen)
spelen op 9 februari 2013 tijdens de
finale avond om de beker. Zij hebben dus nog genoeg tijd om zich
voor te bereiden.
1 Channie’s Girls
2 Gooise Vrouwen
3 Zamida

De Ronde Venen - Het grootse plan: het ‘Estafetteproject’ is
sinds donderdag jl. officieel van de
baan. Het plan om de sportverenigingen Argon en CSW te verplaatsen naar de ‘ Driehoek’ (achter de
Herenweg) en op de leegkomende
velden dan woningbouw te creëren
is van de baan. Raadslid Cees Houmes, memoreerde nog heel uitgebreid dat er maar liefst 9 jaar over
gepraat is, tekeningen gemaakt,
plannen ontworpen en handen vol
geld heeft gekost. “Miljoenen”, aldus
Houmes. “Maar daar hoor je nu niemand meer over.” En die uitspraak
klopte wel, want bijna niemand reageerde op de vraag van Houmes of
het onderzocht kon worden hoeveel
het allemaal echt heeft gekost. Alleen Van der Greft van de VVD: “Als
het dan bekend is hoeveel het ge-

kost heeft? Wat verandert er dan?’
Wij als VVD fractie zijn altijd voor dit
project geweest. Helaas is het door
de realiteit ingehaald. Dat is heel
jammer, maar verstandig om het te
beëindigen.”
Ook de fractie van het CDA liet duidelijk weten altijd voor dit plan te
zijn geweest, maar dat het niet meer
haalbaar is in deze tijd: “De risico’s
zijn veel te hoog. Wel moeten we nog
zorgdragen voor een goede financiele afhandeling met de sportverenigingen.” Ook Ronde Venen Belang
vond wel dat Argon en CSW een financiële tegemoetkoming moesten
ontvangen, maar vond niet dat je nu
al bedragen moest noemen. In het
voorstel van het college stond namelijk: ‘We zullen op korte termijn
overleg starten met Argon en CSW
om de consequenties van het niet

doorgaan van het Estafetteproject in
beeld te brengen waardoor duidelijkheid ontstaat over de directe (financiële) gevolgen van het beëindigen van het project voor deze verenigingen in relatie tot de (financiele) verplichtingen van de gemeente en daarmee over de door de gemeente te compenseren kosten. Op
dit moment is onze gedachte, dat
hiermee dan een totaalbedrag van
circa 1.100.000,- gemoeid zal zijn.’
Aldus het voorstel van het college.
Wethouder Moolenburg noemde dit
het einde van een tijdperk:
“Er is geen toekomst voor dit project, daar zijn we het allemaal mee
eens. Dat besluit nemen we vanavond en de financiële afwikkeling met de sportverenigingen, daar
gaan we mee aan de slag en komen
dan zeker weer bij uw raad terug.”

Team Kenter houdt stand bij De Legmeer
Uithoorn - In de vierde zitting viertallen competitie gaf de ploeg van
Jaap Kenter in de A-lijn geen krimp
op de aanvallen van Ruud Lesmeister en de zijnen. Beiden haalden het
maximale aantal van 25 punten op,
waardoor de leiding met een totaal van 89 punten stevig in handen bleef van Jaap, Gerda Schavemaker, Ben ten Brink en Jan Bronkhorst. Ruud, Cees Bergkamp, Cora
de Vroom en André v/d Herel volgen met 76 als tweede, het team Egbers staat met 62 op drie en Bruine de Bruin hoort ook bij de beste helft als vierde met 60 punten. In
de B-lijn trok team Van Praag ein-

delijk eens niet aan het langste eind
en dat kostte ze gelijk de eerste plek
totaal. Die wordt nu bezet door Rini Tromp, Froukje Kraaij, Anton Berkelaar en Wil van der Meer, die deze
avond voor de volle 25 punten gingen en die ook haalden. Team Voogel kwam als tweede op 21 punten
uit en liet team Breggeman daardoor met een povere 9 punten flink
in het zand bijten! De stand aan de
top is hier: 1 Tromp met een totaal
van 89,2 van Praag met 82, 3 Selman met 59 en vier nu Voogel met
58 punten. In de C-lijn waren de
scores niet zo uitgesproken. Evert
Wevers, Atie de Jong, Mieke Peeters

en Map Kleingeld werden eerste
met 22 punten met vlak daarachter team Wijmans met 21 en team
Bijlsma mat 20 punten. Hier gaan
aan de leiding Anneke Wijmans,
Mienke Jongsma, Elly Belderink en
Anne Tolsma met 68 punten, gevolgd door teams van van Zantwijk
met 67 en Bijlsma met 65. De laatste avond volgt de kerstdrive en op
woensdagavond 2 januari vindt de
aftrap voor 2013 plaats. Wilt u daaraan ook meedoen en dus uw goede
bridgevoornemens gelijk inlossen?
Inlichtingen bij het secretariaat:
e-mail: Gerdaschavemaker@live.nl ,
tel. 0297 566542.

Feestdagen extra feestelijk zonder inbraak
Regio - Tijdens de feestdagen,
kerst en Oud en Nieuw, wordt helaas extra veel ingebroken. In sommige wijken zelfs wel 40% meer dan
in de week voor de feestdagen. Het
is lang donker en op deze dagen zijn
veel mensen langere tijd niet thuis,
waardoor inbrekers vaak ongestoord hun gang kunnen gaan.
Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk. Wist u dat
één van de beste preventietips erg
goed past in de sfeer van deze dagen? Let goed op elkaar. Vertel het
goede buren of bekenden als u weg
bent, zodat zij een extra oogje in
het zeil kunnen houden. Dat kunt u

ook voor hen doen. Ziet u iemand in
de straat die er wellicht niet thuishoort en slechte bedoelingen heeft?
Spreek diegene eens aan of bel 112.
Inbrekers verleggen vaak hun werkgebied als zij een oplettende buur
tegenkomen!
Tips
U kunt nog meer doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van
inbraak tijdens deze periode.
Laat een bewoonde indruk achter.
Maak bijvoorbeeld gebruik van tijdschakelaars om de lampen aan en
uit te laten gaan. Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels

niet in het slot zitten. Leg waardevolle spullen niet in het zicht, maar
berg ze op, bijvoorbeeld in een kluis.
Zet de verpakking van grote kerstcadeaus niet aan de straat.
Meld niet op uw voicemail of via sociale media dat u niet thuis bent.
In de speciale onderwerptekst Woninginbraak vindt u meer informatie over (het voorkómen van) woninginbraken. De politie surveilleert
en controleert, ook rond de feestdagen. Bekende inbrekers worden
merkbaar extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat zij toeslaan. Samen met u maakt de politie het veiliger!

Bestemmingsplan ‘Kom Vinkeveen’ aangenomen

Er is weer een opening
voor de bouw van een
pannenkoekenhuis

Vinkeveen - Donderdagavond
heeft de Rondeveense gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kom
Vinkeveen’ aangenomen. Hiervoor
werden nog wel wat wijzigingen
door de raad aangebracht. Zo werd
de door het college voorgestelde
bouwhoogte van 9 meter, gewijzigd
naar een maximale nokhoogte van
7 meter en werd er toch een bouwblok ingetekend bij Herenweg 1A
ten behoeve van de bouw van een
pannenkoekhuis.

Zoals u een paar weken geleden al
uitgebreid in deze krant heeft kunnen lezen, speelt deze zaak al jaren en is nu met dit besluit van de
raad weer een kleine opening ontstaan om te komen tot de bouw van
een pannenkoekenhuis op dit perceel. We schrijven heel voorzichtig,
kleine opening, want het blijkt nog
geen gelopen race. Diverse omwonenden zijn er nogal op tegen en de
gemeente heeft een vrij hoge parkeernorm neergelegd. Een parkeer-

norm die (bijna) onmogelijk is te realiseren.
De meerderheid van de raad (behalve het CDA en de CU/SGP) liet
donderdagavond duidelijk horen,
dat zij vonden dat dit pannenkoekenhuis er zou moeten kunnen komen. Het laatste woord zal er nog
niet over gezegd zijn. “Maar we
kunnen nu weer verder”, aldus een
tevreden meneer Van Asselen, donderdagavond na de raadsvergadering.

Gezellig kerstdiner
bij de Hoflandschool
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Nieuwe bestemming voor voormalig
winkelpand in Amstelhoek
Amstelhoek - Na 20 jaar leegstand is er een nieuwe bestemming voor het oude winkelpand
van Rekelhof in de Amstelhoek.
Debbie van Boksel, Irma Meijer
en Irene Borsboom zijn hard aan
het werk om hier een dagopvang

voor dementerenden te realiseren.
De vergrijzing neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met
dementie, waarbij er wachtlijsten
komen voor verzorgings- en verpleeghuizen en de dementerende
langer thuis moet blijven wonen,

dit komt de kwaliteit van leven van
een dementerende niet ten goede
en hier willen deze dames op inspringen.
De dagopvang krijgt de naam ‘de
Nostalgie’. Dat betekent thuiskomen.

Thuis
“Wij willen de cliënten ook het gevoel geven dat ze thuis zijn. Zij
voelden zich op hun gemak bij
hun ouders thuis, daarom willen
wij ook een woon/leefkeuken uit
de tijd van hun ouders, denk aan
de keuken van Saartje. Het bekende gordijntje onder de gootsteen, broderiekant aan de plankjes! Zand-zeep-sodabakjes en de
groene emaillen broodtrommel.
Ook de huiskamer maken we uit
de tijd van de 40/50’er jaren!
Een snoezelkamer is ook van de
partij, daar kan de cliënt snoezelen, genieten van rust, licht, zachte geluiden, zachte muziek, kleuren, en massage. Het is algemeen
bekend dat zintuigactiviteiten een
positief effect hebben op dementerenden.
De juiste prikkels zorgen ervoor
dat gedragsproblemen verminderen. Wij werken al jaren in Het
Hoge Heem, waarvan de laatste 6
½ jaar op kleinschalig wonen met
dementerenden.” Aldus de enthousiaste Debbie, Irma en Irene.

Drie koninklijke onderscheidingen
bij de vrijwillige brandweer
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. Dit jaar
was dat op woensdag 19 december.
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, maar ook Koninklijke Onderscheidingen als daar aanleiding
toe is. En dat waren er dit keer liefst
drie. De avond vindt plaats in een
informele sfeer met hapjes (gesponsord door snackbar Family) en een
drankje. Tijdens de Korpsavond was
ook burgemeester Dagmar Oudshoorn als gebruikelijk van de partij.
Zij gaf wederom blijk van een plezierige en vaak humoristische betrokkenheid bij deze avond. Helemaal bij de uitreiking van de verschillende diploma’s en certificaten aan de (vrijwillige) leden van
dit sterk gemotiveerde brandweerkorps. Met genoegen zou zij later op
de avond drie brandweermannen
van het korps een Koninklijke Onderscheiding opspelden.
Sinds 2009 maakt het korps van Uithoorn deel uit van het regionale samenwerkingsverband AmsterdamAmstelland, waartoe 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
in totaal zo’n 900 mensen, waarvan
ongeveer 250 leden van de Vrijwillige Brandweer, treedt effectief op bij
branden, ongelukken en andere calamiteiten. Men is eveneens voorbereid op het bestrijden van rampen, het beheersen van grootschalige crisissituaties. Tevens ontpopt

Nieuw onderkomen
voor Finesse Bodyline
Regio - Zijn behandeling om vet
en rimpels weg te werken zonder operatie heeft effect, zo blijkt
uit de groeiende praktijk van Cor
Kok. Finesse Bodyline Clinic bv is
in vijf jaar uitgegroeid tot een kliniek met naam. Met het pand aan
de Pompmolenlaan 19A is zijn locatie vier keer zo groot, vertelt
Kok. Een fleurige ontvangstbalie met wachtruimte, diverse behandelruimten, meetkamer, moderne fitnesszaal, ruimte voor
de gewichtsconsulent en centraal in het pand de BodyWave,
goed voor het lymfesysteem. De
belangstelling voor de behandeling is enorm toegenomen en de
kliniek heeft grote stappen voorwaarts gemaakt. “We zijn de eerste in Europa met de nieuwe generatie puls en de enige in Nederland met de nieuwste versie
van de Ultra Shape.” Kok heeft
een voorsprong op collega’s en
geeft dan ook geregeld trainingen.
Werkwijze
Finesse Bodyline clinic voert behandelingen uit met Ultrasound..
Bij UltraShape vergruizen de vetcellen en bij een facelift breekt

de oude collageenlaag af waardoor nieuwe en elastische huid
kan ontstaan. Bij UltraShape
wordt eerst het gewicht en het
vetpercentage gemeten voordat
een van de vier verpleegkundigen met de behandeling begint.
Cor Kok: “De Ultra Shape is een
apparaat dat ultrasone geluidsgolven diep in de huid brengt en
vetcellen blijvend vergruisd.” De
behandeling is met de nieuwste
Ultra Shape wel een stuk langer
geworden, maar heeft ook meer
effect na twee of drie behandelingen.”
Jongere huid
Finesse behandelt de facelift met
Ultherapie, ook ultrasound. Daarbij maakt Kok eerst foto’s en een
echo van de huid om heel precies
de diepte van behandeling te bepalen. Deze combinatie met echo
en pulsen is uniek in Nederland.
“De Ultherapie dringt door tot
de onderste collageenlaag. Deze wordt afgebroken en jongere
elastisch huid aangemaakt. Rimpels verdwijnen nooit helemaal,
maar je wordt weer een paar
jaar jonger.” Meer informatie op
www.finessebodylineclinic.nl.

Europarei in beeld

Zes leden van het korps zijn ‘Senior Manschap’ geworden in de rang van Hoofdbrandwacht. Samen met burgemeester Dagmar Oudshoorn mag dat best gevierd worden.
de brandweer zich ook steeds meer
als de reddende engel in situaties
waarbij reanimerend met een AED
moet worden opgetreden.
Reanimatie
Kazernemanager Nico Theuns verwelkomde alle aanwezigen en blikte 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. Voor 2012 zijn er intussen
232 uitrukken geboekt, bijna een record en er is nog een week te gaan.
Opvallend noemde hij 17 uitrukken
voor reanimatie in het laatste halfjaar waarin de brandweer sneller
was dan de opgeroepen ambulance.
Theuns ging ook in op de veranderende omstandigheden in het functioneren bij de Vrijwillige Brandweer
en de intensiever wordende opleidingen en cursussen die een gespecialiseerd karakter hebben. Hij
memoreerde ook een nieuwe aanpak van verschillende soorten brand

waar voortschrijdend inzicht aan ten
grondslag ligt. De kazernemanager
roemde de inzet van allen die het
korps tijdens vakantieperioden en
feestdagen ‘op sterkte’ hebben weten te houden in geval van calamiteiten. “Wij behoren tot de weinige
korpsen die dat vertonen,” zo zei hij.
“Wij hebben nu 32 leden die behoren tot de Vrijwillige Brandweer in
Uithoorn. Maar willen wij op volle sterkte zijn zouden er tien mensen – mannen en/of vrouwen - meer
moeten instromen.” Overigens werd
afscheid genomen van korpslid Dave Bijl, die verhuisd is naar NoordBrabant.”
Diploma’s en Onderscheidingen
Na zijn openingswoord nodigde
de kazernemanager burgemeester
Dagmar Oudshoorn uit het woord
tot de aanwezigen te richten. Zij
deed dat graag en bedankte het
korps voor hun enorme inzet in het
afgelopen jaar en voor datgene wat
men heeft gedaan. “Heel knap omdat jullie dat gerealiseerd hebben in

Willem Treur, Norbert Kuijf en Sjaak Röling zijn Koninklijk Onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

een onderbezette situatie. Levensreddend optreden, maar er ook zijn
als iemand vastzit in de lift. Compliment”, aldus burgemeester Oudshoorn.
Vervolgens gaf zij aan het fijn te vinden er weer bij te mogen zijn om allerlei certificaten en diploma’s uit
te reiken aan korpsleden. Die vielen deze avond te beurt aan Ruben
Basjes, Jesse Boswijk, Mark Burggraaf, Sebastiaan Sweers, Rens Theijssen en Robbert Treur. Door het
volgen van een passende bijscholing en het succesvol afronden ervan konden zij bevorderd worden
tot Hoofdbrandwacht (Senior Manschap). Zij kregen de bijbehorende certificaten en diploma’s door de
burgemeester uitgereikt.
Hoogtepunt van de avond was wel
de benoeming en uitreiking van een
Koninklijke Onderscheiding aan
drie leden van het brandweerkorps.
Behalve dat zij hun deelcursussen
met goed gevolg hadden afgerond
en daarvoor de bijbehorende certificaten in ontvangst konden nemen,
werden zij ook gedecoreerd. Dit
vanwege 20 jaar trouwe dienst bij
de Vrijwillige Brandweer Uithoorn.
Die eer viel dit keer te beurt aan
Willem Treur, brandmeester, Norbert Kuijf, tot op de dag bevelvoerder binnen het korps en Sjaak Röling, brandweerchauffeur en elektrotechnisch onderhoudsmonteur.
Burgemeester Oudshoorn memoreerde de levensloop en de activiteiten van de drie vrijwilligers waarin ook enkele hilarische voorvallen
waren verwerkt. Namens Hare Majesteit de Koningin werden de leden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau waarna zij door de
burgemeester de bijbehorende versierselen kregen opgespeld.
Van harte gefeliciteerd met deze
onderscheiding! 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.

Uithoorn – ‘De geschiedenis van
De Europarei in beeld’ gaat van start
op zaterdag 5 januari.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van
17.00 tot 19.00 uur voor bewoners in
’t Buurtnest zal het resultaat te zien
zijn van een oproep aan iedereen
die mooie, leuke of gedenkwaardige
plaatjes heeft over de geschiedenis
van de Europarei.
Die oproep heeft genoeg materiaal
opgeleverd voor een mooie fototentoonstelling. Bijgaande ansichtkaart,
destijds uitgebracht door boekhandel Ten Hoope en nu ter beschikking
gesteld door de Stichting Oud Uithoorn De Kwakel, is daar een prachtig voorbeeld van. Naast deze organisatie heeft ook de UBA, de bou-

wer van de flats, spontaan meegewerkt aan het verzoek om het fotoarchief voor dit doel open te stellen.
Verder hebben diverse bewoners en
ex-bewoners hun privéverzamelingen belangeloos aangeboden. Zodoende kan de unieke geschiedenis
van deze buurt van meerdere kanten worden belicht.
De tentoonstelling is gedurende twee weken te bezichtigen in ’t
Buurtnest, met speciale openingstijden op woensdag 9 en 16 januari ’s
morgens van 10.00 tot 12.00 uur en
’s middags van 16.00 tot 18.00 uur.
Met vragen over de tentoonstelling of eventueel nog aan te leveren
fotomateriaal kunt u daar terecht
of bellen met Hanneke Bruinsma
(0297-562004).

Raymond de Jong tekent
voor nog een jaar bij KDO
De Kwakel - Afgelopen week zijn
het veldvoetbalbestuur van KDO
en hoofdtrainer Raymond de Jong
overeengekomen de samenwerking voor een jaar te verlengen.
Na een uitgebreid overleg met
de spelersgroep en staf wordt de
vruchtbare relatie die reeds twee
seizoenen loopt voortgezet met de
44-jarige Uithoornaar.
Met zijn eigen sociale werkwijze heeft hij de belangrijkste doelstellingen meer dan goed gerealiseerd. In dit licht kan de tactische en technische progressie
die geboekt is genoemd worden,
maar ook het inpassen van spelers

vanuit de regio in de selectie met
overwegend spelers uit eigen opleiding. Voor het volgende seizoen
is afgesproken om weer wat stapjes vooruit te maken, met zoals bij
KDO gebruikelijk vrijwel dezelfde
spelersgroep, aangevuld met enkele talentvolle A-junioren.
Daarnaast hebben de trainer, de
spelers en het bestuur er gezien
het vertoonde veldspel, prima inzet en fantastische sfeer alle vertrouwen in dit lopende seizoen
boven de rode streep te eindigen
en dat De Kwakel ook volgend seizoen nog een derde klasser binnen de grenzen heeft.

