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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB 
VERO MODA/PUREWHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER

zATERDAG 27, MAANDAG 29
DINSDAG 30 EN WOENSDAG 31/12

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN fASHION | WWW.BIGL.NL
zIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M zATERDAG | TEL: 0297 321177

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

t/m 5 januari
is het hek op de
weg weer OPEN

AVIA Zijdelwaard

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

voor het officiële
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Uithoorn - Elk jaar als er in de-
cember een kerstmarkt in Uithoorn 
wordt gehouden gaat een deel van 
de opbrengst naar een goed doel. 
Afgelopen zondag was er een druk-
bezochte kerstmarkt in en rond 
winkelcentrum Amstelplein en de 
Schans. 
Dit jaar was Scouting Admiralen-
groep Uithoorn het goede doel van 
de Kerstmarkt. Dat heeft de scou-
ting geen windeieren gelegd want 
zaterdagmorgen 20 december werd 
aan een jeugdige scout in de pas-
sage van het winkelcentrum Am-
stelplein door Stijn Melenhorst een 
waardecheque van tweeduizend 
euro overhandigd. Stijn is eigenaar 
van de winkel Kaas en Zo en te-
vens bestuurslid van de winkeliers-
vereniging die samen met EKZ Ma-
kelaars en AH Jos van den Berg de 
kerstmarkt heeft georganiseerd. De 

voor deze gelegenheid aangetreden 
scouts en hun begeleiders waren 
natuurlijk blij verrast met dit toch 
wel aanzienlijke bedrag dat hen ten 
deel viel. Met het geld wil men on-
der meer nieuwe tenten aanschaf-
fen om in te kamperen. En wat er 
eventueel over blijft van het bedrag 
zal zonder meer goed besteed wor-
den binnen de vereniging. Kortom, 
de waardecheque met daarop het 
bedrag werd dankbaar in ontvangst 
genomen.

Actief
Tijdens de kerstmarkt was de scou-
ting zelf ook actief. Een aantal van 
de leden is op die dag als vrijwil-
liger druk in de weer geweest om 
de kerstmarkt soepel en vlot te la-
ten verlopen. Ze hebben onder an-
dere de locatie van de kerstmarkt 
schoon gehouden en de afvalbak-

ken geleegd. Tevens was door hen 
voor kinderen een leuke kerstacti-
viteit neergezet en men had zichzelf 
als Admiralengroep gepromoot met 
een eigen stand. De scouting Ad-
miralengroep heeft nu nog een ei-
gen clubhuis aan de Van Seume-
renlaan, naast het voormalige jon-
gerencentrum The Mix. Hoelang dat 
mogelijk is blijft nog even in nevelen 
gehuld. Immers, het braakliggende 
terrein op steenworp afstand wordt 
binnenkort bouwrijp gemaakt om er 
woningen te bouwen. Of The Mix en 
het clubhuis dan nog in het bestem-
mingsplan passen is de vraag. Ver-
der zal er een nieuwe ligplaats voor 
hun boten moeten komen in de Am-
stel aangezien de herinrichting van 
de Waterlijn voorziet in een jachtha-
ven nabij de Thamerkerk. Wat het 
gaat worden, waar en wanneer? De 
tijd zal het leren.

2000 euro voor Scouting 
Admiralengroep Uithoorn

Uithoorn - Er zijn door de gemeen-
te extra parkeerplaatsen gecreëerd 
bij het winkelcentrum op het Zijdel-
waardplein. 
Daarvoor zijn stalen rijplaten ge-
bruikt die tijdelijk naast en tegen-
over de Schutse kerk in de groen-
strook zijn gelegd. De extra par-
keervoorziening is zeker in deze tijd 
voor de feestdagen een welkome 
aanvulling voor consumenten die in 
het winkelcentrum hun boodschap-
pen doen, Meer dan anders is het 

een drukte van belang op het par-
keerterrein met bezoekers die een 
plek voor hun auto zoeken. Om-
dat het winkelcentrum momen-
teel wordt gerenoveerd moesten er 
parkeerplaatsen worden opgeof-
ferd aan de kant van de Heijerman-
slaan en ter hoogte van de hoofd-
ingang (voor onder andere de Me-
diq Apotheek centraal op het par-
keerterrein). De gemeente hoopt 
met de extra parkeervoorziening te-
gemoet te komen aan de wens van 

de winkeliers, maar ook aan die van 
de klanten voor een blijvend goe-
de bereikbaarheid van het winkel-
centrum. De afstand van de hoofd-
ingang tot de nieuwe parkeerplaat-
sen is weliswaar ietwat verder, maar 
u kunt er wel de auto kwijt. Enige 
voorzichtigheid is geboden bij het 
in- en uitstappen. De ijzeren platen 
kunnen bij nat weer glad zijn. Het 
is even behelpen, maar er komt een 
prachtig vernieuwd winkelcentrum 
voor terug.

Extra parkeerplaatsen bij 
winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Voor oud en nieuw ver-
schijnt de Nieuwe Meerbode niet 
op woensdag, maar op dinsdag. 
Deze laatste uitgave van dit jaar 
is een krant met het jaaroverzicht, 
veel goede wensen en natuurlijk 
de bekende nieuwtjes uit uw buurt. 
Sportverslagen, raadsverslagen, 
feestjes die gevierd zijn op diverse 
sportclubs, verenigingen of scholen 
en natuurlijk advertenties met de 
laatste aanbiedingen voor een ge-
zellig oud en nieuw. Een dag eer-
der verschijnen betekent natuurlijk 
ook dat de krant eerder wordt ge-
maakt. Nieuwtjes, verslagen, foto’s 

enzovoort kunnen deze week wor-
den aangeleverd tot maandagoch-
tend 10.00 uur. U kunt dit doen via: 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertenties kunt u aanleveren 
maandagochtend tot 12.00 uur via 
verkoopuithoorn@meerbode.nl.  
Natuurlijk kunt u uw adverten-
tie ook telefonisch doorgeven: via: 
0297-581698 of 0653847419. De 
eerstvolgende krant is dan weer op 
woensdag 7 januari aanstaande. De 
aanlevertijden zijn dan voor redac-
tie: dinsdagochtend tot 9.00 uur en 
voor advertenties dinsdagochtend 
tot 10.00 uur.

Krant dag eerder in de bus

Uithoorn - Drogisterij & parfumerie 
Stoop in winkelcentrum Zijdelwaard 
neemt een dezer dagen afscheid 
van een bijzondere medewerkster, 
namelijk Wil van Dam-Bakker uit 
Amstelhoek. Zij heeft bijna 45 jaar 
bij Stoop gewerkt, voornamelijk op 
de afdeling drogisterijartikelen. Wil 
heeft (bijna) de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt. “Ik ben ‘op 
dorp’ bij Stoop begonnen. De win-
kel was gevestigd op de plaats waar 
nu Funny Fashion zit. Maar eerder 
heb ik vanaf mijn zestiende tot mijn 
achttiende in een ziekenhuis ge-
werkt. Als ik straks geen officiële 
baan meer heb wil ik wat vrijwilli-
gerswerk gaan doen, bijvoorbeeld 
bij De Nostalgie in Amstelhoek. In 
De Hoef heb je de Buurtkamer, daar 
wil ik ook heen om mijn diensten 
aan te bieden. Het lijkt me ontzet-
tend leuk met mensen om te gaan 
die een beetje plezier in hun leven 
wel kunnen gebruiken. Verder zit ik 
bij de Buurtvereniging waar ik de 
bingo doe. In maart word ik 63 en 
kan dus in mijn gevoel nog wel een 
paar jaar mee in het vrijwilligers-
werk. Mijn man is wat jonger dan ik 
en die moet nog langer doorwerken. 
Dus dat doet hij en ik ga op als vrij-
williger. Hebben we beiden wat om 

handen,” lacht Wil die door verschil-
lende klanten wordt benaderd om 
haar nog even de hand te reiken. 

(Vervolg elders in deze krant).

Wil van Dam-Bakker 
neemt afscheid bij Stoop



G e m e e n t e n i e u w s

www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum 
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
 

werk en inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr. 08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur 13.30-16.30 uur

wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do. 08.30-12.00 uur 

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

informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFOn

Afwijkende openingstijden 
in december en januari
Vanwege de feestdagen zijn er in december en januari afwijkende ope-
ningstijden van toepassing. Hieronder vindt u deze openingstijden. De 
tijden gelden voor het gemeentehuis en de gemeentewerf, uitzonderin-
gen staan in onderstaande lijst.

 Woensdag 24 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. 
 De avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum 

Dorpscentrum is tot 16.00 uur geopend.
 De balie van werk en inkomen in Aalsmeer is op 

 woensdag 24 december en 31 december gesloten.
 Donderdag 25 december en vrijdag 26 december 2014 

 gesloten vanwege kerst.
 Woensdag 31 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. De 

avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum 
Dorpscentrum is op deze dag gesloten.

 Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari gesloten vanwege 
nieuwjaar. scheidingsdepot is wel open op vrijdag 2 januari.

 Maandag 5 januari vanaf 10.00 uur weer geopend.

Gemeente Uithoorn

Gemeentepagina verschijnt in 2015 
elke 14 dagen in plaats van elke week
Vanwege de bezuinigingen verschijnt de gemeentepagina vanaf januari 
2015 elke 14 dagen in plaats van elke week. De gemeentepagina komt 
uit in de even weken (week 2, week 4 etc.).

eenmalige Koopkracht-
tegemoetkoming 2014
Heeft u een laag inkomen, dan heeft 
u dit jaar mogelijk recht op extra geld 
van de gemeente. Het kabinet heeft 
besloten eenmalig een tegemoetko-
ming in de koopkracht voor inwoners 
met een laag inkomen te verstrek-
ken in 2014. Het is gebleken dat hun 
koopkrachtontwikkeling is achterge-
bleven bij inwoners met hogere inko-
mens. 
Om te kijken of u in aanmerking komt 

voor de koopkrachttegemoetkoming, 
adviseren wij u om de test te doen op 
www.laaginkomen.nl van de Rijks-
overheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkracht-
tegemoetkoming kunt u vinden op 
www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.
nl. Daar vindt u ook de voorwaarden 
en het aanvraagformulier.

Onderwijsinformatiemarkt 2015
Op woensdag 14 januari 2015 is de 
jaarlijkse onderwijsmarkt van 18.15 
tot 19.45 uur in de aula van de Prak-
tijkschool Uithoorn,  Legmeerplein 55 
in Uithoorn. 

Diverse scholen van voortgezet on-
derwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-

stelveen en de Ronde Venen zullen 
zich presenteren. Op deze avond 
kunnen ouders/verzorgers en leerlin-
gen van groep acht van het basison-
derwijs kennismaken met de moge-
lijkheden die scholen voor het voort-
gezet onderwijs uit de omgeving te 
bieden hebben.

Gewijzigde koers voor 
onttrekkingsbesluit n196
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de ge-
meenteraad nog geen voorstel te 
doen voor het nemen van een ont-
trekkingsbesluit voor de N196. De 
wens om doorgaand verkeer uit het 
centrum van Uithoorn te weren blijft 
onveranderd. Echter, diverse om-
standigheden vragen een gewijzigde 
koers om dit te bereiken.

Behoefte aan duidelijkheid
Met het onttrekkingsbesluit wilde het 
college duidelijkheid en rechtszeker-
heid bieden over de toekomstige ver-
keerssituatie in het centrum van Uit-
hoorn: een tijdelijke en op langere 
termijn definitieve parkeergelegen-
heid vanuit alle windrichtingen be-
reikbaar en vervolgens ook aan ver-
schillende zijden te verlaten. Door-
gaand auto- en vrachtverkeer wordt 
daarin geweerd. Echter, uit de inge-
diende zienswijzen blijkt dat er met 
name veel vragen zijn over de vorm-
geving en inrichting van de definitie-
ve situatie. Vragen die nog niet goed 
te beantwoorden zijn omdat plannen 
voor het dorpscentrum op dit moment 
ontwikkeld worden en er nog geen in-
richtingsplan is. Daarom heeft het 
college besloten de noodzakelijke 
besluiten over de verkeerssituatie in 
de definitieve situatie gelijktijdig met 
een nieuw bestemmingsplan in pro-
cedure te brengen. 

Overdracht n196
Een andere reden waarom het col-
lege geen voorstel aan de gemeen-
teraad doet is dat de gemeenteraad 
pas bevoegd is een onttrekkingsbe-
sluit te nemen op het moment dat de 
weg in eigendom is van de gemeen-
te. Op dit moment is de N196 nog in 
eigendom van de Provincie Noord-
Holland. Het onderlinge overleg over 
de overdracht duurt langer dan ver-
wacht. 

tijdelijke inrichting 
Voor de tijdelijke inrichting worden 
nieuwe besluiten over de verkeersi-
tuatie voorbereid die alleen van toe-
passing zijn op deze inrichting en niet 
op de toekomstige ontwikkeling. Ook 
in de tijdelijke situatie wordt door-
gaand verkeer uit het centrum ge-
weerd. Deze besluiten (met bijbeho-
rende procedures) worden genomen 
zodra de N196 eigendom is van de 
gemeente. 
Daarna kan de N196 een tijdelij-
ke inrichting krijgen totdat wordt be-
gonnen met de ontwikkeling van het 
nieuwe winkelcentrum. De gemeente 
had het voornemen deze tijdelijke in-
richting aan te leggen gelijktijdig met 
het groot onderhoud aan de Prinses 
Irenebrug, maar dit is niet meer haal-
baar. De provincie heeft het onder-
houd gepland in februari/maart van 
2015.

We wensen u 
brandveilige 
feestdagen! Amsterdam-Amstelland

Pas op met
kaarsen in
kerststukjesHo 

ho 
ho

Heeft u veel 
plastic verpak-
kingsmateriaal 
door de 
feestdagen?
U kunt het kwijt in de ondergrondse 
container voor plastic bij winkelcen-
trum Amstelplein, winkelcentrum De 
Kwakel en winkelcentrum De Leg-
meer.

Leden Participatieplatform 
sociaal Domein geïnstalleerd
Vanaf 1 Januari 2015 gaat het Parti-
cipatieplatform Sociaal Domein van 
start. 

Op maandag 15 december werden 
de 12 leden officieel geïnstalleerd. Zij 
houden zich straks bezig met het ad-
viseren van het college over Wmo-
zaken, jeugdzorg en de uitvoering 
van de participatiewet. De Wmo-raad 
en de cliëntenraad WWB bestaan in 
het nieuwe jaar niet meer. 

meteen aan de slag
Wethouders Marvin Polak (Participa-
tiewet) en Ria Zijlstra (Jeugdzorg en 
Wmo) spraken de leden individueel 
toe. En natuurlijk was er een bloeme-
tje en een drankje na afloop. 
De eerste adviesaanvragen zijn al 
onderweg, dus het platform kan in 
2015 meteen aan de slag. De ge-
meente wenst het Participatieplat-
form veel succes en kijkt uit naar een 
goede samenwerking

uithoorn opent 
sociaal Loket

Per 5 januari 2015 heeft Uithoorn 
één loket voor zorg en ondersteu-
ning, werk en inkomen, en jeugd. 
De gemeente werkt al lange tijd aan 
de overheveling van zorgtaken van 
het Rijk naar de gemeente. Uithoorn 
wil de zorg zoveel mogelijk aanbie-
den volgens het principe: één huis-
houden, één plan, één regisseur.

eén loket
U gaat met (hulp-)vragen naar de ver-
trouwde gezichten in uw buurt, zoals 
huisarts, Vita Maatschappelijk werk, 
MEE of de GGD. Vanaf 5 januari kunt 
u met vragen over zorg en ondersteu-
ning, werk en inkomen en jeugd tele-
fonisch en met een afspraak ook te-
recht bij het Sociaal Loket Uithoorn. 
Per 1 januari 2015 verdwijnen de hui-
dige G2-loketten voor Werk en Inko-
men, en Wonen, Welzijn en Zorg. U 
kunt het Sociaal Loket vanaf 5 janua-
ri bereiken via (0297) 513 111, het al-
gemene nummer van de gemeente.

Openingstijden
U kunt bellen voor het maken van 
een afspraak op maandag tot en met 
donderdag tussen 8.30 uur en 14.00 
uur en op vrijdag tussen 8.30 uur en 
12.00 uur.
LET OP: Het gemeentehuis is vrijdag 
2 januari 2015 gesloten. Maandag 5 
januari gaat het loket om 10:00 uur 
open wegens een besloten nieuws-
jaarbijeenkomst voor het personeel.

samenwerking G2 stopt
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 
beëindigen per 1 januari 2015 hun 
gezamenli jke uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en Werk en Inkomen. In 
2012 besloot de gemeenteraad van 
Aalsmeer uit de gemeenschappelij-
ke regeling (G2) te stappen vanwe-
ge hun ambtelijke samenwerking 
met Amstelveen. G2-cliënten kun-
nen vanaf 5 januari 2015 nog alleen 
in hun eigen gemeente terecht.

Lek in waterleiding uithoorn
Op het fietspad van de Nicolaas 
Beetslaan 126, ter hoogte van de 
fietstunnel, is een lek in een water-
leiding ontstaan. Dit heeft geen ge-
volgen voor de drinkwaterlevering of 
waterafvoer. Inmiddels heeft Water-
net een noodreparatie uitgevoerd. 
De verwachting is dat de werkzaam-
heden op 9 januari aanstaande weer 
kunnen worden opgepakt, en dat dan 
de definitieve reparatie wordt uitge-
voerd.

Lek in leiding met voorgezuiverd 
oppervlaktewater
De waterleiding is een grote buis on-
der de grond, die oppervlaktewater 
vervoert van Nieuwegein naar de 
drinkwaterzuivering van Waternet 
nabij Zandvoort. Een verbindingsstuk 
tussen twee buizen is kapot gegaan 
waardoor er een lek is ontstaan. Om-
dat de leiding diep onder de grond 

ligt moet er circa 4 meter gegraven 
worden om de reparatie uit te kun-
nen voeren. Er moeten onder andere 
damwanden worden geslagen en zal 
er geheid worden. Daarnaast worden 
er geluidsarme pompen ingezet om 
het overtollige water, als gevolg van 
de werkzaamheden, weg te pompen.

Geluids- en verkeershinder
De werkzaamheden zorgen voor ge-
luidsoverlast en mogelijke verkeers-
hinder, vooral voor fietsers en voet-
gangers in de omgeving. Ook wordt 
de werkplaats continu verlicht. Wa-
ternet houdt bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden zoveel mogelijk re-
kening met omwonenden en de door-
stroom van het verkeer. Uiteraard 
probeert Waternet hierbij de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Voor 
actuele informatie kunt u terecht bij 
www.waternet.nl.

Ruimten te huur via 
gemeente uithoorn 
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. De-
ze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor verschillende doeleinden worden 
gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uithoorn.nl/ 
ruimtehuren



In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet 
u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december 

2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff 
(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vernieu-

wen van de woning. Ontvangen 16 december 2014.
Thamerdal
- Zijdelveld 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

brug met hekwerk. Ontvangen 15 december 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 55. Vergunning aan de exploitant van Café-Bar ‘t Fort voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017;
 - aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van twee kansspelautomaten.
 Bezwaar t/m 28 januari 2015.
- Boterdijk 91. Vergunning aan de exploitant van Poldersport B.V. voor het ex-

ploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 26 janua-
ri 2015.

- Kerklaan. Vergunning aan The Grill Factory BV voor het innemen van een 
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van gegrilde kip 
en kipproducten op dinsdagmiddag. Bezwaar t/m 26 januari 2015.

 VOORBEREIDINGSBESLUIT BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 2014
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van donderdag 27 november 2014 heeft besloten dat een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein 
Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding  
Het voorbereidingsbesluit treedt woensdag 24 december 2014 in werking. Het 
voorbereidingsbesluit en de tekening liggen met ingang van vrijdag 26 december 
2014 gedurende zes weken tot en met donderdag 5 februari 2015 voor een ieder 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is 
ook te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan wor-
den ingesteld.
Uithoorn, 23 december 2014

 VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 VOOR PERCEEL RANDWEG 141-145 TE DE KWAKEL UITHOORN 
 (ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING (WRO))
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammer-
weg 141-145 te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming 
“Agrarische doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan 
de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpwijzigingsbesluit ligt van 24 december 2014 tot en met 4 februari 2015 
ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbesluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing ne-
men over de wijziging van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 23 december 2014

 VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 
 VOOR PERCEEL NOORDDAMMERWEG 47-49 TE DE KWAKEL 
 UITHOORN (ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE ORDENING (WRO))
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammer-
weg 47-49 te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming 
“Agrarische doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan 
de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpwijzigingsbesluit ligt van 24 december 2014 tot en met 4 februari 2015 
ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbesluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing ne-
men over de wijziging van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 23 december 2014

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

 ONDERWERP BEVOEGD  MANDAAT/ 1E ONDER- 2E ONDER- SPECIFIEKE
 ORGAAN VOLMACHT/MACHTIGING MANDAAT MANDAAT BEPALING

  JEUGDWET

Het uitvoeren van de Jeugdwet, inclusief de  College Afdelingshoofd Sociale Coördinator  (Allround) adviseur /
bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
(AMvB’s) en Ministeriële regelingen.     
     
Het ten behoeve van de taken als bedoeld  College Afdelingshoofd Procesregisseur
in de artikelen 2.3, eerste en zesde lid, en 2.4,   Ontwikkeling Sociaal Team
eerste lid, van de Jeugdwet, verwerken   dan wel diens 
van politiegegevens   plaatsvervanger 

Het uitvoeren van de Verordening Jeugdwet  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Beleidsregels Jeugdwet  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

  WMO

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
inclusief de bijbehorende Algemene Maatregelen van  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële regelingen. 

Het uitvoeren van de Verordening Wet  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Maatschappelijke Ondersteuning Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels Wet  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Maatschappelijke Ondersteuning Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

  PARTICIPATIEWET

Het uitvoeren van de Participatiewet, inclusief de  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
(AMvB’s) en Ministeriële regelingen.

Het uitvoeren van de Verordening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
tegenprestatie Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Afstemmingsverordening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Verordening Individuele studietoeslag College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
en Individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Verordening verrekening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Handhavingsverordening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Verordening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Participatieplatform Sociaal Domein 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels herziening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
maatregelen Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Beleidsregels individuele  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
inkomenstoeslag Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels individuele  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
studietoeslag Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
tegenprestatie Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
terugvordering en incasso Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels verhaal  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Participatiewet Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels waarschuwing of  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
matiging boete sociale zekerheidswetten Uithoorn 2015  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Beleidsregels Giften 2013  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Beleidsregels kinderopvang obv  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
medische indicatie 2013   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker 

Het uitvoeren van de Beleidsregels  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
krediethypotheek   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Beleidsregels  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
bijzondere bijstand 2012   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker 

  IOAW/IOAZ

Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Vaststellen van het inkomen conform het Algemeen  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
inkomensbesluit socialezekerheidswetten.   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Vaststellen van het vermogen conform de  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Regeling vermogenswaardering Ioaz   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
BBZ 2004

Het uitvoeren van het Besluit bijstandsverlening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het verstrekken van een bedrijfskapitaal,  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur / Het college neemt
waaronder begrepen de vorm en de duur.   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker besluiten over 
     aanvragen om 
     bedrijfskapitaal van 
     meer dan € 25.000,-

  WET SCHULDHULPVERLENING

Het uitvoeren van de Wet schuldhulpverlening College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van het Beleidsplan Schuldhulpverlening  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Het uitvoeren van de Beleidsregels  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Schuldhulpverlening 2013   Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

  WET INBURGERING

Het uitvoeren van de Wet inburgering College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het uitvoeren van de Verordening Wet Inburgering  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Gemeente Uithoorn 2007  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

  ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

De uitoefening van de bevoegdheden o.g.v. de  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur / Het mandaat geldt niet
hoofdstukken 6 en 7 van de Awb  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker voor besluiten in be-
     zwaar- en beroepsfase

Het vertegenwoordigen van de gemeente in  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
beroep en al hetgeen daarbij hoort  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
Vertegenwoordiging van de gemeente bij voeren van  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
in titel 5.2 van de Awb.  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

Handelingen ter voorbereiding van rechtsgedingen,  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
bezwaarprocedures en (hoger) beroepsprocedures  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
  WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

De uitoefening van de bevoegdheden op grond  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
van de Wet openbaarheid van bestuur  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker
 
  WET DWANGSOM EN BEROEP BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN

Het nemen van een dwangsombeschikking o.g.v. de  College Afdelingshoofd Sociale  Coördinator (Allround) adviseur /
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen  Voorzieningen  kwaliteitsmedewerker

 BEKENDMAKINGEN MANDAATVERLENING
Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft op 16 december 2014 besloten de navolgende (onder)mandaten te verlenen:

Vervolg op volgende blz.



Officiële mededelingen en bekendmakingen

 VOOrnemen wijziging bestemmingsplan landelijk gebied 
 VOOr perceel nOOrddammerweg 35 te de kwakel 
 UithOOrn (artikel 3.6 wet rUimtelijke Ordening (wrO))
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammer-
weg te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrari-
sche doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de be-
stemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpwijzigingsbesluit ligt van 24 december 2014 tot en met 4 februari 2015 
ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbesluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing ne-
men over de wijziging van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 23 december 2014

	 Publicatie	beleidsregel:	‘hoogte	dwangsom	en	
	 sanctiestrategie’
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om beleidsregels 
vast te stellen waarin de sanctiestrategie alsmede de hoogte van dwangsommen 
bij veel voorkomende overtredingen is beschreven. Door het vaststellen van richt-
lijnen voor de hoogte van dwangsommen ontstaat duidelijkheid en transparantie 
over de wijze waarop het college handhaaft alsmede over de hoogte van dwang-
sommen in relatie tot de overtreding. In bijzondere situaties kan van deze beleids-
regels worden afgeweken. Tegen het vaststellen van beleidsregels is geen be-
zwaar of beroep mogelijk. 

 Vaststelling beleidsregels jeUgd, wmO, participatiewet 
 en participatieplatfOrm en sOciaal dOmein UithOOrn 2015 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 de-
cember jl. hebben vastgesteld:
- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015;
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015;
- Beleidsregels herziening maatregelen Uithoorn 2015;
- Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015;
- Beleidsregels individuele studietoeslag Uithoorn 2015;
- Beleidsregels tegenprestatie Uithoorn 2015;

- Beleidsregels terugvordering en incasso Participatiewet, IOAW en IOAZ Uit-
hoorn 2015;

- Beleidsregels verhaal Participatiewet Uithoorn 2015;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging Participatiewet, IOAW en IOAZ Uit-

hoorn 2015;
- Beleidsregel Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, 

Jeugdwet) Uithoorn 2015.
De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2015.
De beleidsregels binnen het sociaal domein, die eerder zijn vastgesteld door het 
dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn, per 1 ja-
nuari 2015 over te nemen, waarbij ´dagelijks bestuur´ wordt gewijzigd in ´colle-
ge´ en ´samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn´ dan wel ´G2´ wordt gewij-
zigd in ´gemeente Uithoorn´
- Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013; 
- Beleidsregels Giften 2013; 
- Beleidsregels kinderopvang obv medische indicatie 2013; 
- Beleidsregels krediethypotheek; 
- Beleidsplan Schuldhulpverlening; 
- Voorstel wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand 2012; 
- Beleidsregels re-integratie 2012; 
- Beveiligingsplan 2012 (in afwachting van nieuw plan voor geheel Uithoorn);
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2012; 
- Mandaatbesluit WSNP.

w w w . U i t h O O r n . n l

Vervolg van vorige blz.

Vervolg van de voorpagina.

Die bedanken haar voor de adviezen 
en de klantvriendelijke manier waar-
op zij hen al die jaren heeft geholpen. 

Met plezier gewerkt
Wil heeft zo te merken altijd een 

grote klantenkring aan zich weten 
te binden. Niet in de laatste plaats 
vanwege haar kennis op het gebied 
van drogisterijartikelen. Daar heeft 
zij destijds de nodige opleidingen 
voor gevolgd en met succes afge-
rond. Wil: “Ik heb een geweldige tijd 
bij Stoop meegemaakt en ben altijd 

Wil van Dam-Bakker 
neemt afscheid bij Stoop

Uithoorn - Twee jaar na het optre-
den in december 2012 stond het Al-
phense kamerkoor “Cantabile” weer 
in de Thamerkerk op het concertpo-
dium van de Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU). Het pro-
gramma van dit voortreffelijke koor 
in de eredivisie van de amateursec-
tor stond in het teken van de nade-
rende kerstdagen. De sfeervol aan-
geklede zaal was bijna helemaal vol. 
Zeker is dat de bezoekers met een 
muzikaal voldaan gevoel naar huis 
zijn gegaan.
Dirigent Simon Stelling had met zijn 
koorleden een veelzijdig program-
ma samengesteld dat van durf ge-
tuigde. Er klonken traditionele, goed 
in het gehoor liggende en vlot ge-
zongen carols naast bijvoorbeeld 
een fraai gepolijste Ave Virgo Sanc-
tissima van de zestiende eeuw-
se Spaanse componist Francisco 
Guerrero. En geen koordirigent kan 
de voor amateurkoren zo goed ge-
schreven kerstliedarrangementen 
van John Rutter laten liggen. Dat 
deed dus ook Simon Stelling niet.

Eenvoudig
Maar ook eigentijdse koorcompo-
sities stonden op het programma. 
Heel goed en zuiver zong “Cantabi-
le” het lied “O Magnum Mysterium” 
van de jonge Noorse componist Ola 
Gjeilo. Dat is geen eenvoudige klus 
voor een amateurkoor, met al die 
wringende samenklanken in een 
muzikale taal die zangers slechts 
adequaat kunnen spreken als ze 
goed getrainde oren hebben en 
ook zonder ondersteunend bege-
leidingsinstrument hun tonen zuiver 

kunnen treffen in ingewikkelde ak-
koorden. Dat is “Cantabile”goed ge-
lukt, ook in “Our joyful’st feast” dat 
de Finse componist Rautavaraa (ge-
boren in 1928) toen hij al ver in de 
zeventig was componeerde. Op de 
repetities zal hard zijn gewerkt om 
zo’n professioneel klinkend resul-
taat bij de uitvoering van deze nieu-
we muziek te bereiken.

Piano
De Uithoornse pianist en pianole-
raar Jaco Kruiswijk zorgde aan de 
vleugel voor een bekwaam gewe-
ven pianistisch tapijt waarop het 
koor zich met een safe gevoel kon 
neervlijen. Het door hem solistisch 
als intermezzo fraai gespeelde “De-
cember” van Tsjaikowski paste goed 
in het programma. Dat gold ook 
voor de, met aangename muzikali-
teit gespeelde, “Aria” van Pergolesi 
en de “Vocalise” van Rachmaninov 
waarin cellist Ruud Meester, bege-
leid door Jaco Kruiswijk, liet horen 
dat hij België een mooie cello heeft 
laten bouwen. 

Met een origineel arrangement van 
“We wish You a merry Christmas” 
als toegift werd het concert in vro-
lijke kerstsfeer besloten. Al snel, op 
zondag 11 januari, aanvang 14.30 
uur, volgt het Nieuwjaarsconcert 
van de SCAU. Evenals in het Con-
certgebouw staat dan een houtbla-
zersensemble op het podium, het 
tienkoppige professionele Limburg-
se Helicon-ensemble, onder leiding 
van Björn Bus, met werken van on-
der andere Claude Debussy, Jean 
Francaix en Edward Elgar.

Cantabile: prima 
kamerkoor met durf

 Uithoorn - Afgelopen vrijdag heeft 
een aantal leerlingen van groep 7/8 
de hele schooldag in hun eigen Gla-
zen Huis les gehad om geld in te za-
melen voor Serious Request. Net als 
de dj’s van 3FM hebben zij deze dag 
niet gegeten. De leerlingen heb-
ben 2 weken geleden dit idee be-
dacht en daarna zelfstandig  uitge-

werkt. In de hal van de school wa-
ren kraampjes waar onder andere 
koekjes, smoothies en zelfgemaak-
te boekenleggers door bovenbouw 
leerlingen werden verkocht. Door 
de geweldige inzet van alle leerlin-
gen, leerkrachten en ouders werd in 
een paar uur tijd maar liefst €707,90 
ingezameld!

De Fontein zamelt 707,90 
euro in voor Serious Request

Uithoorn - Traditiegetrouw organi-
seert de Vrijwillige Brandweer Uit-
hoorn elk jaar haar Korpsavond in 
de brandweerkazerne aan de Zij-
delweg. Een avond met een feeste-
lijk tintje waar – voor zover moge-
lijk – alle leden en ‘oud-leden’ van 
de brandweer aanwezig zijn. Dit jaar 
was dat op woensdag 17 december. 
Tijdens die avond wordt terugge-
keken op wat er het afgelopen jaar 
zoal is gebeurd waarbij de brand-
weer betrokken was. Tevens wor-
den plannen en verwachtingen uit-
gesproken voor het komende jaar, 
maar ook mutaties doorgevoerd 
en behaalde certificaten, diploma’s 
en oorkonden aan de verschillen-
de brandweermannen en –vrouwen 
uitgereikt. Daarnaast wordt stilge-
staan bij de viering van langjarige 
jubilea in dienstverlening. Dat ge-
beurde ook deze avond weer. Niet 
zelden wordt een brandweerman 
of –vrouw daarbij ook een Konink-
lijke Onderscheiding opgespeld. De 
avond vindt plaats in een informe-
le en feestelijke sfeer als afsluiting 
van het jaar. Ook deze Korpsvond 
was burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn als gebruikelijk weer van de 

partij. Zij gaf wederom blijk van een 
plezierige en vaak humoristische 
betrokkenheid bij het korps en de-
ze avond. Helemaal bij de uitreiking 
van de verschillende decoraties, di-
ploma’s en certificaten aan de (vrij-
willige) leden van dit sterk gemo-
tiveerde brandweerkorps. Dit keer 
viel ook iemand een Koninklijke On-
derscheiding ten deel. Die kreeg Ni-
co Theuns, voormalig kazernema-
nager. Hij vierde zijn 20-jarig jubile-
um bij de Brandweer van Uithoorn 
en werd benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau. De versier-
selen werden hem namens de Ko-
ning opgespeld door burgemees-
ter Oudshoorn. Martijn Zwang, Roy 
Brinkman, Berend Smit en Adrie Bijl 
werden eveneens gedecoreerd we-
gens hun langdurige inzet.

Wervingscampagne
Nico Theuns, die vorig jaar nog ka-
zernemanager was, heeft het stok-
je overgedragen aan zijn collega 
Wilfred van Randwijk, tot voor kort 
kazernemanager Aalsmeer die nu 
binnen de nieuwe organisatie clus-
termanager is van drie brandweer-
kazernes. Uithoorn valt onder de 

Koninklijke Onderscheiding voor 
brandweerman Nico Theuns

V.l.n.r.: Martijn Zwang, Adrie Bijl, Nico Theuns, burgemeester Dagmar Oudshoorn, Roy Brinkman en Berend Smit

279 uitrukken en werden er ontel-
bare reanimaties verricht, dikwijls in 
samenwerking met de AED groep. 
Komend jaar wordt ook begonnen 
met de aanbesteding van een nieu-
we tankautospuit voor Uithoorn, 
Aalsmeer en Amstelveen. De clus-
termanager eindigde met het korps 
te bedanken voor de getoonde inzet 
het afgelopen jaar dat een van de 
drukste is geweest in de geschie-
denis van de Uithoornse brandweer.

Trots op het korps
Burgemeester Oudshoorn zei trots 
op het korps te zijn dat 24/7 toch 
maar paraat staat voor de inwoners 
ondanks het tekort aan personeel. 
Zij waardeerde de inzet en de ge-
motiveerdheid van iedereen en zei 
dat symbolisch te willen tonen door 
elk jaar weer aanwezig te zijn op de 
korpsavond. Zij benadrukte dat de 
vrijwillige brandweer een belangrij-
ke bijdrage vormt in het geheel. Het 
wijzen op preventieve brandveilig-
heid vooral bij ouderen door dit als 
een voorlichtingsprogramma uit te 
dragen, is minsten zo’n belangrijke 
taak van het korps. “Veel mensen 
weten niet wat ze moeten doen om 
zich tegen mogelijke brand te be-
veiligen en al helemaal niet bij een 
begin van brand. Door een goede 
voorlichting en preventieve maatre-
gelen in huis te treffen kan vaak er-
ger worden voorkomen. Dit heeft tot 
gevolg dat er veiliger kan worden 
gewoond en je ook minder hoeft uit 
te rukken. Dat is voor alle partijen 
wel zo plezierig,” aldus burgemees-
ter Oudshoorn. Zij onderschreef het 
belang van de Open dag die jaar-
lijks door de brandweer wordt ge-
organiseerd en waarvoor altijd veel 
belangstelling bestaat. Naast het 
plezier is het voor velen ook vaak 
een leermoment hoe de brandweer 
in voorkomende gevallen optreedt 
en wat de betekenis van een brand 
is voor wie het overkomt. De burge-
meester bedankte iedereen voor de 
getoonde inzet en hoopte op weinig 
uitrukken in 2015. Daarna maak-
te zij zich op voor het in een fees-
telijke sfeer uitreiken van diploma’s 
en oorkonden aan de verschillende 
leden van het korps, behorende bij 
opleidingen die door hen met suc-
ces zijn afgerond.
Sinds 2009 is het brandweerkorps 
van Uithoorn onderdeel van het re-
gionale samenwerkingsverband 
Amsterdam-Amstelland, waar-
toe behoren de brandweerkorpsen 
van Uithoorn, Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Diemen en Ou-
der-Amstel. Het korps bestaat uit 
in totaal 1.100 personen, van wie 
ongeveer 300 leden van de Vrij-
willige Brandweer. Men treedt ef-
fectief op bij branden, ongelukken 
en andere calamiteiten. Het korps 
is eveneens voorbereid op het be-
strijden van rampen en het beheer-
sen van grootschalige crisissitua-
ties. Tevens ontpopt de brandweer 
zich ook steeds meer als de redden-
de engel in gevallen waarbij reani-
merend met een AED moet worden 
opgetreden.

cluster Zuidflank, samen met Am-
stelveen en Aalsmeer. Van Rand-
wijk wees in zijn korte voordracht 
op de nieuwe organisatiestruc-
tuur die sinds 1 januari 2014 opgeld 
doet. “Wij zijn pas vier maanden op 
sterkte binnen de cluster. We zijn er 
nog niet maar ik heb wel de indruk 
dat we op de goede weg zijn,” liet 
Van Randwijk weten. “De ontwikke-
lingen binnen de brandweer gaan 
snel en die hebben wij niet altijd zelf 
in de hand. Dat heeft ook gevolgen 
voor de 22.500 brandweervrijwilli-
gers in Nederland. Die zullen vaker 
te maken krijgen met meer regel-
geving, extra oefenbelasting en zo 
meer.” De clustermanager sprak zijn 
zorg uit over het feit dat de sterk-
te van de bemanning in de kazer-
ne van Uithoorn gedurende de dag-
diensten behoorlijk is teruggelopen. 
Niettemin komen er straks twee 
personen bij, waarvan Nico Theuns 
er een is. Hij vond het jammer dat 
het pilotproject SIV (Snel Inzet-
baar Voertuig) dat vorig jaar met 
veel bravoure van start is gegaan, 
noodgedwongen door de korpslei-
ding op ‘hold’ is gezet. Het SIV is 
een voertuig waarmee de brand-
weer met twee personen heel snel 
kan uitrukken om kleine incidenten 
het hoofd te bieden. Daarmee pro-
beert men een snellere uitruktijd te 
realiseren. In Nederland zijn al op 
meerdere plaatsen dergelijke voer-
tuigen ingezet. Het SIV lag echter 
onder vuur omdat het niet goed zou 
functioneren binnen de doelstelling. 
Begin volgend jaar wordt van ho-
ger hand bekeken of men het pro-
ject weer zal oppakken en een vari-
abele voertuigbezetting kan worden 
gerealiseerd. Van Randwijk gaf ook 
aan dat er een intensieve wervings-
campagne wordt opgestart om te 
trachten meer (gemotiveerde) men-
sen bij de vrijwillige brandweer Uit-
hoorn te krijgen. Dat moet ook wel 
want er wordt steeds vaker een be-
roep op de brandweer gedaan. Zo 
waren er dit jaar tot 17 december 

Clustermanager Wilfred van Randwijk

met plezier naar mijn werk gegaan. 
Niet in de laatste plaats omdat ik 
leuke collega’s heb gehad waarmee 
je goed kon samenwerken. Na al 
die jaren ken ik natuurlijk ook heel 
veel klanten van wie ik hoop dat ze 
bij Stoop in de winkel blijven komen 
als ik weg ben. 
Dinsdag 23 december is mijn laat-
ste werkdag hier in de winkel. Het 
zal voor mij wel even wennen zijn 
om daarna niet meer naar de ver-
trouwde stek te hoeven. En ik zal 
mijn collega’s missen met wie ik 

zolang prettig heb samengewerkt. 
Aan de andere kant maak ik weer 
kennis met nieuwe mensen voor 
wie ik iets kan betekenen. Kortom, 
ik heb straks genoeg andere leuke 
dingen om handen, dus vervelen zal 
ik mij echt niet. Langs deze weg wil 
ik alle klanten bedanken die zo vaak 
bij mij om raad kwamen vragen en 
voor hun klandizie. Ik ben blij dat ik 
hen in de meeste gevallen naar te-
vredenheid heb kunnen helpen. Ik 
wens u allen het beste toe voor de 
toekomst!”

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/



Interview Marvin Polak
Participatiewet van start op 1 januari 2015

Veranderingen in de zorg

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

“We hebben de afgelopen 
maanden met man en 
macht gewerkt om ons 
zo goed mogelijk voor 
te bereiden op alle 
veranderingen die op ons 
afkomen in de zorg en 

ondersteuning. En gelukkig kunnen we zeggen dat 
we er klaar voor zijn”, vertelt Marvin Polak. Hij is als 
wethouder in Uithoorn onder andere verantwoordelijk 
voor de invoering van de Participatiewet. “Het 
betekent echter niet dát we ook klaar zijn. Zoals bij 
elke verandering zal wellicht ook hier een aantal 
dingen fout gaan, maar onze organisatie is klein en 
fl exibel genoeg om dat goed op te vangen. We zijn 
een lerende organisatie en we gebruiken het komende 
jaar om alles verder door te ontwikkelen”. 

Achterstand tot arbeidsmarkt
De Participatiewet is bedoeld om mensen die een 
achterstand tot de arbeidsmarkt hebben weer aan 
het werk te helpen. Dat kan op een aantal manieren. 
Bijvoorbeeld door de werkplek zo aan te passen dat 
ook iemand met een beperking daar aan de slag kan. 
Of doordat iemand extra begeleiding krijgt op zijn werk. 

Onrust
De laatste tijd is er onrust ontstaan over de mensen 
die nu via de AM-groep aan het werk zijn. “Ik begrijp 
dat er onrust is”, zegt Marvin, “maar voorop staat 
dat de huidige Wsw-ers hun rechten behouden. Dat 
betekent dat ze gewoon hun inkomen behouden. Ze 
zijn dan niet meer in dienst bij de AM-groep zelf, maar 
de gemeente gaat er alles aan doen om hun banen bij 
reguliere werkgevers in stand te houden. We begrijpen 

dat iedereen zo snel mogelijk wil weten waar hij of zij 
aan toe is, maar we willen dit goed en zorgvuldig doen. 
Daarom nemen de betrokken gemeenten maximaal 
twee jaar de tijd voor de afbouw van de AM-groep”. 

Gemeente helpt bij het vinden van een baan
Mensen die van de gemeente een uitkering 
ontvangen, kunnen voor het vinden van een 
baan terecht bij de gemeente Uithoorn of het 
werkgeversservicepunt Amstel en Venen. Daar 
worden ze geholpen bij het vinden van geschikt werk. 
Ze worden gecoacht en gemotiveerd en ontvangen 
tips om goed te kunnen solliciteren. De wethouder licht 
toe: “We laten in Uithoorn niemand aan zijn lot over. 
Alleen als iemand echt niet wil meewerken en zich niet 
aan zijn afspraken houdt, kan dat gevolgen hebben 
voor de uitkering die iemand krijgt”. 

Wijzigingen in de bijstand door de Participatiewet

Kostendelersnorm
Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in een 
huis wonen, hoe lager de uitkering. Dit heet de 
kostendelersnorm, want kosten kunnen dan met 
elkaar gedeeld worden. Heeft u nu een uitkering en 
woont u samen met andere volwassenen in een huis? 
Dan gaat de regeling in op 1 juli 2015. Voor inwoners 
die in januari 2015 een uitkering aanvragen gaat de 
kostendelersnorm direct in. 

Alleenstaande ouder
Bent u een alleenstaande ouder? Dan gaat per 1 
januari 2015 uw uitkering omlaag. U krijgt vanaf die 
datum dezelfde uitkering als een alleenstaande. 
Ontvangt u kindgebonden budget van de 
Belastingdienst? Dan krijgt u vanaf december een 
hoger bedrag ter compensatie. Ontvangt u dit budget 
niet? Kijk dan op www.toeslagen.nl of u in aanmerking 
komt.

Welke minimaregelingen zijn er in 2015?
De gemeente Uithoorn biedt de volgende 
minimaregelingen:
- De bijzondere bijstand blijft bestaan.
- De langdurigheidstoeslag wordt de individuele 

inkomenstoeslag. Deze regeling is bijna hetzelfde. 
Alleen wordt er in de toekomst ook gekeken naar 
hoeveel iemand eraan doet om weer aan het werk 
te gaan of mee te doen aan de samenleving.

- De individuele studietoeslag. Dit is een toeslag voor 
studenten met een beperking. Voor hen is het soms 
lastig een opleiding te combineren met een bijbaan. 
Om ervoor te zorgen dat zij toch kunnen studeren, 
bestaat deze regeling.

- Bijdrage chronisch zieken en gehandicapten (Wctg) 
komt te vervallen.

- De huidige collectieve zorgverzekering wordt 
opgeheven. Per 1 januari 2015 komt er een nieuwe 
collectieve zorgverzekering, bedoeld voor mensen 
met hoge zorgkosten. Zie hieronder. 

Collectieve zorgverzekering voor inwoners 
met hoge zorgkosten
Iedereen met een minimuminkomen (tot 
130% bijstandsniveau) kan een collectieve 
zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Er is een 
basiszorgverzekering (AV Gemeente Standaard) en 
een aanvullende zorgverzekering (AV Gemeente 
Top). De voordelen voor u zijn:
- De premie voor de basisverzekering is lager dan 

wanneer u zelf een verzekering afsluit.
- Het pakket van de aanvullende verzekering is 

uitgebreid. Hiermee bent u voor veel voorkomende 
kosten verzekerd.

De gemeente Uithoorn heeft besloten om het eigen 
risico mee te verzekeren, omdat uit de praktijk is 
gebleken dat nagenoeg alle deelnemers het eigen 
risico volledig benutten. Dit betekent dat de premie 
weliswaar hoger is, maar doordat uw eigen risico is 
meeverzekerd uw kosten op jaarbasis lager zullen 
zijn.

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u de 
AV Gemeente Standaard vergelijken met de AV 
Gemeente Top. Aan de hand van deze vergelijking 
kunt u besluiten al dan niet over te stappen naar de 
AV Gemeente Top. U kunt ook bellen met Zorg en 
Zekerheid 071-5825825. 

Meer informatie en aanvragen 
Voor meer informatie kunt u terecht tijdens de 
openingstijden van het Loket wonen, welzijn en zorg 
Uithoorn (loket WWZ). Het loket is op maandag, 
woensdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 
uur (in Uithoorn). Telefonisch is het Loket bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 
12.00 uur op telefoonnummer (0297) 513 131.Als u 
de collectieve ziektekostenverzekering wil aanvragen, 
doe dit tijdig. Dit kan uiterlijk tot 1 januari 2015. 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet 
ingevoerd. Dit is een samenvoeging van de 
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale 
Werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wajong. 
Op deze pagina leest u wat de belangrijkste 
veranderingen zijn.

Wie valt er straks onder de 
Participatiewet?
Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar 
die geen volledige arbeidscapaciteit heeft, 
komt onder de Participatiewet te vallen. Alleen 
jonggehandicapten die blijvend niet meer kunnen 
werken, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een 
beroep doen op de Wajong via het UWV. Ontvangt 
u al een Wajong-uitkering van het UWV? Dan 
houdt u deze. Wel gaat het UWV iedereen met een 
Wajong-uitkering herkeuren. Hierover heeft u meer 
informatie van het UWV ontvangen. Instromen 
in de Wsw is niet meer mogelijk. Let op: heeft u 
al een vast arbeidscontract vanuit de Wsw? Dan 
verandert er voor u niets.

Banenafspraak
Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 
ruim 125.000 extra banen komen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen 
bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. 
Dit heet de ‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen 
werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld 
aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding 
of mogelijke subsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks 
salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Wat verandert 
er in de WWB, 
Wsw en Wajong?

Gemeente Uithoorn

Vragen over zorg, werk en 
jeugdhulp in Uithoorn? Maak een 
afspraak met het Sociaal Loket!
Ook in het nieuwe jaar kunt u voor zorg 
en begeleiding altijd terecht bij de voor u 
vertrouwde gezichten als uw huisarts, Vita 
Maatschappelijk werk, MEE of de GGD. 
Met ingang van 5 januari 2015 kunt u ook 
terecht bij het Sociaal Loket Uithoorn. Voor 
al uw vragen over Wmo, Jeugd en Werk 
en Inkomen. Het Sociaal Loket werkt op 
afspraak. U kunt met ons bellen om een 
afspraak te maken. Wij zijn bereikbaar via 
het algemene nummer (0297) 513 111 op 
maandag tot en met donderdag van 8.30-
14.00 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur.

De afdeling is vanaf 5 januari te bereiken 
via het algemene nummer van de gemeente 
Uithoorn: (0297) 513 111. Wilt u liever 
langskomen? Dat kan ook. Maak dan 
eerst telefonisch een afspraak met een 
medewerker van het Sociaal Loket. Het 
Sociaal Loket is bereikbaar op maandag t/m 
donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur en 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Let op: Op 5 januari 2015 opent het Sociaal 
Loket om 10.00 uur.

Foto’s: Zorg in Beeld/Frank Muller.
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De ‘Bolle’ word AnderZ
De Kwakel - Sinds eind vorige 
maand word er in het Café aan de 
Drechtdijk hard gewerkt om voor 
het einde van deze maand haar 
deuren opnieuw te openen. 
Alles word AnderZ... Of toch niet? 
Het interieur van het café heeft een 
opfris beurt gehad zodat er weer 
volop gefeest kan worden, darters, 
biljard clubs, klaverjassers? Ieder-
een is weer van harte welkom. 
Buiten het gebruikelijke biertje wat 
gedronken kan worden is de crew 
van Café AnderZ druk bezig met 

een evenementen agenda. Denk 
hierbij aan een maandelijkse bingo, 
bandjes avond, high tea/high Beer/
Wine, de club van AnderZ en veel 
meer leuke ideeën die de komende 
tijd uitgewerkt gaan worden.
Het Café zal 5 dagen In de week ge-
opend zijn Verstuurd vanaf mijn iP-
hone
We starten dinsdag 30 december 
met een Try Out avond om vervol-
gens in het nieuwe jaar er vol tegen-
aan te gaan. Café AnderZ, Drecht-
dijk 21 - de Kwakel

Het nieuwe jaar CREA-tief starten
Uithoorn - In januari 2015 gaan er 
weer enkele kortlopende cursus-
sen van start bij de Stichting CREA 
in het meer dan 100 jaar oude mo-
nument: het Fort aan de Drecht in 
Uithoorn. 

De cursus Portrettekenen/schilde-
ren start op 8 januari met een se-
rie van 12 lessen. Deze cursus is ge-
schikt voor beginners en gevorder-
den, iedereen wordt op zijn eigen 
niveau begeleid. Eerst gaan we in 
op de basisprincipes van een por-
tret: hoe is een gezicht ingedeeld, 
welke  “beginnersfouten” moet je 
vermijden, hoe zet je een portret op? 
Verder gaan we goed kijken naar 
verhoudingen, richtingen, licht/don-
ker en de karakteristieken van de 
geportretteerde. je leert ook hoe je 
hiervoor je teken-of schildersma-
terialen het beste kunt gebruiken. 
We zullen vooral werken naar foto’s, 
maar soms ook naar “levend model”.
Neem zelf de materialen mee waar-
mee je wilt (leren) werken. Dit kan 
zijn; houtskool, inkt of acrylverf, pa-
pier of doek. Of overleg eerst met de 
docent.
Ook voor de Basiscursus Fotogra-
fie , die gegeven wordt op woens-
dagavonden 1x per 14 dagen, kunt 
u nog inschrijven. De cursus gaat 
op 7 januari van start. .Deze cur-

sus is bedoeld voor mensen die 
een handmatig instelbare came-
ra bezitten, maar deze voorname-
lijk op de automatische stand laten 
staan en daar graag verandering in 
willen brengen. In deze cursus ma-
ken we kennis met de verschillen-
de functies van de camera, zoals di-
afragma, sluitertijd, belichting, ob-
jectieven en hoe deze te gebruiken 
in verschillende takken van de foto-
grafie zoals; portret, landschap, ver-
halend. Gevoel voor fotografie wordt 
ontwikkeld door te leren kijken. Er 
wordt daarbij aandacht besteed 
aan compositie aan de hand van de 
functies van de camera en de beel-
dende betekenis daarvan worden 
opdrachten gegeven die thuis wor-
den uitgevoerd en waarvan de re-
sultaten in de les worden bespro-
ken. Het bespreken van elkaars fo-
to’s is een wezenlijk onderdeel van 
de les, want je leert veel van het kij-
ken naar foto’s van anderen.
Instromen kan verder nog op: Kera-
miek op donderdagochtend, Beeld-
houwen op dinsdagavond.
Voor de jeugd vanaf 8 jaar: potten-
bakken op zaterdag, of tekenen/
schilderen op woensdagmiddag, zie 
foto van de enthousiaste jeugd.
Voor verdere informatie zie onze 
website: www.crea-uithoorn.com of 
bel : 06-47849113

Prijswinnaars bouwzegel-
actie w.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 20 december 
vond weer de wekelijkse prijsuitrei-
king plaats van de bouwzegelac-
tie van winkelcentrum Zijdelwaard. 
Dit keer met een grote prijs, nl een 
elektrische fiets t.w.v. € 1.600,- met 
medewerking van van der Schaft 
Tweewielers uit Uithoorn. Mevrouw 
L. de Vries uit Uithoorn was de ge-
lukkige die de fiets won. Omdat zij al 
jarenlang wegens een aandoening 
niet op een gewone fiets kan rijden 
heeft de winkeliersvereniging Zij-
delwaard de elektrische fiets omge-
ruild voor een fiets met drie wielen. 
Met deze fiets is mevrouw de Vries 
weer mobiel en zij was er dan ook 
erg blij mee! De heer A.J. Snel kwam 
het Zijdelwaardpakket met artikelen 
en waardebonnen van Zijdelwaard-
ondernemers t.w.v 100,- samen met 
zijn dochter in ontvangst nemen. 
Ook zij hebben dus een leuke kerst!
De prijzen werden uitgereikt door 
Kees van Wijngaarden van restau-
rant Perloplaza. 
De actiebussen in het winkelcen-
trum worden steeds voller. Er wor-

den wekelijks nog steeds veel 
spaarkaarten ingeleverd. De winke-
liersvereniging heeft daarom beslo-
ten om de bouwzegelactie te verlen-
gen tot en met februari volgend jaar! 
Ook dan zullen er wekelijks mooie 
prijzen worden uitgedeeld! 
Voor elke 10 euro die u besteedt 
in de winkels van Zijdelwaard ont-
vangt u een zegel in de vorm van 
een bouwsteen (met een maximum 
van 10 zegels per aankoop). Deze 
zegels kunt u op de speciale spaar-
kaart plakken. De spaarkaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-win-
keliers. De spaarkaart is vol met 15 
zegels. De volle spaarkaart kunt u in 
de actie bus in het winkelcentrum 
deponeren. Elke week wordt er een 
prijswinnaar uit de inzenders ge-
trokken. Er zijn wekelijks mooie prij-
zen te winnen! 
Zaterdag 28 december is de laatste 
prijsuitreiking van dit jaar en wordt 
een reischeque ter waarde van 450,- 
uitgedeeld!. Bouw ook mee aan een 
nieuw Zijdelwaard en spaar bouw-
zegels!

Clienten en begeleiding Dagopvang de 
Nostalgie genieten!
Regio - Afgelopen zondag werden 
begeleiders en clienten van Dag-
opvang de Nostalgie, uitgenodigd 

om te komen eten bij restaurant 
de Uithoek van Hotel Hengelsport 
in Uithoorn. In totaal 18 man, kwa-

men binnen bij Hotel Hengelsport: 
het eten washeerlijk en de bedie-
ning netjes en erg aardig! Met dank 

aan Ton en Lydia van Hotel Hengel-
sport, ook weer mensen met een 
goed hart voor de medemens! Bij de 
beursvloer van mei jl. hadden ze een 
rondleiding gematcht met Van der 
Wilt Gerbera`s. Daar zijn ze geweest 
met hun clienten en genoten van 
de prachtige bloemen en prachtige 
kleuren.. Na een lekker kopje koffie 
of chocolade melk ( warm), kregen 
de clienten een boeketje gerbera`s 
mee en konden wij weer op de 
Nostalgie aan, wat een leuke och-
tend! Iedereen die weet, als je een 
match maakt op de beursvloer, dat 
daar een tegenprestatie tegenover 
moet staan. Dus 2 weken na deze 
rondleiding door de gerbera`s, gin-
gen zij nu de ramen lappen voor de 
gerbera`s. De kantine, het kantoor 
en de ramen van de schuur, binnen 
en buiten, glommen tegen de klip-
pen op toen zij met ze klaar waren. 
Weer een lekker bakje koffie, wiener 
melange of cappuccino, en met wat 
lekkers erbij, was deze match ook 
weer gelukt! 

Herinrichting N196 in Uithoorn 
voorlopig niet aan de orde

Uithoorn - De plannen van de ge-
meente Uithoorn om het stuk-
je N196 tussen de Irenebrug en de 
Laan van Meerwijk op korte termijn 
te herinrichten, is voorlopig even 
van de baan. Omdat de Provincie en 
de gemeente het nog niet eens zijn 
geworden over de condities voor de 
overdracht van de provinciale weg, 
heeft het aanhouden van het zo-
genoemde ‘onttrekkingsbesluit’ op 
dit moment geen zin. Een ‘onttrek-
kingsbesluit’ houdt in dat na over-
dracht van een provinciale weg aan 
de gemeente die kan besluiten de 
weg niet meer voor doorgaand ver-
keer beschikbaar te stellen. Vervol-
gens kan de weg op een andere ma-
nier worden ingericht of zelfs ver-
wijderd. Zoals uiteindelijk op termijn 
wel de bedoeling is bij het ‘aan el-
kaar bouwen’ van het dorpscentrum 
van Uithoorn. Het doel wat daarbij 
voorop staat is om de leefbaarheid 
en de veiligheid van de inwoners te 
vergroten en te garanderen.

Stopgezet
“Wij hebben het proces stopgezet 
en zullen nu dus ook geen voor-
stel aan de gemeenteraad doen om 
hierover een besluit te nemen. De 
gemeenteraad is pas bevoegd een 
onttrekkingsbesluit te nemen op het 
moment dat de weg in eigendom is 
van de gemeente.
En dat is nog steeds niet het geval. 
Een en ander heeft onder meer te 
maken met de condities waaronder 
wij de weg van de provincie Noord-
Holland overgedragen krijgen. De 
weg kent achterstallig onderhoud 
en het is even de vraag hoe het her-
stel daarvan financieel wordt ge-
regeld. Het is een provinciale weg 
waar de provincie verantwoordelijk 
voor is. Als wij de weg in de huidi-
ge staat overgedragen krijgen draait 
de gemeente voor de totale kosten-
post op en dat willen we natuurlijk 
niet,” aldus wethouder Marvin Polak 
(Ruimtelijke Ontwikkeling en Ver-
keer).

Bezwaarschriften
De wethouder benadrukt dat de 
grote hoeveelheid zienswijzen (lees: 
bezwaarschriften) die zijn ingediend 
tegen het onttrekkingsbesluit niets 
te maken heeft met de beslissing dit 
voorlopig niet door te laten gaan. De 
wens om doorgaand verkeer uit het 
centrum van Uithoorn te weren blijft 
onveranderd. Echter de huidige om-

standigheden vragen om een gewij-
zigde koers om dit te bereiken. De 
wethouder geeft aan dat alle indie-
ners van zienswijzen persoonlijk een 
brief krijgen met uitgebreide infor-
matie over het niet meer doorgaan 
van het onttrekkingsbesluit en wat 
nu het vervolgproces is.

Nieuw inrichtingsplan
Met het onttrekkingsbesluit beoogt 
het college dus een andere invulling 
van het stuk N196 tussen de Irene-
brug en de Laan van Meerwijk waar-
bij de verkeerssituatie verandert in 
het centrum van Uithoorn. Zoals 
een tijdelijke en op langere termijn 
definitieve parkeergelegenheid die 
vanuit alle windrichtingen bereik-
baar is en vervolgens ook aan ver-
schillende zijden kan worden verla-
ten. Doorgaand auto- en vrachtver-
keer wordt daarin geweerd. Echter, 
uit de ingediende zienswijzen blijkt 
dat grofweg 80 procent betrekking 
heeft op vragen over de vormgeving 
en inrichting van de definitieve situ-
atie. Vragen die nu nog niet goed te 
beantwoorden zijn omdat de plan-
nen voor het dorpscentrum op dit 
moment ontwikkeld worden en er 
nog geen compleet inrichtingsplan 
is. Daarom heeft het college beslo-
ten de noodzakelijke besluiten over 
de verkeerssituatie in de definitieve 

situatie gelijktijdig met een nieuw 
inrichtingsplan gecombineerd te 
presenteren. Dat zal voor meer dui-
delijkheid zorgen. Daar kunnen be-
langhebbenden dan op reageren. 
Volgens de wethouder zal dat om-
streeks medio komend jaar zijn. 
Daarna wordt ook een nieuw be-
stemmingsplan in procedure ge-
bracht.

Tijdelijke inrichting 
Voor de tijdelijke inrichting worden 
nieuwe besluiten over de verkeers-
situatie voorbereid die alleen van 
toepassing zijn op deze (her)inrich-
ting van de N196 – zoals veelvuldig 
in deze krant is beschreven - en niet 
op de toekomstige ontwikkeling! 
Het staat er dus los van! Maar ook 
in de tijdelijke situatie wordt door-
gaand verkeer uit het centrum ge-
weerd. Deze besluiten (met bijbe-
horende procedures) worden ge-
nomen zodra de N196 eigendom is 
van de gemeente. Maar dat moment 
hangt af hoe snel (of hoe langzaam) 
de onderhandelingen verlopen tus-
sen de provincie Noord-Holland en 
de gemeente Uithoorn. Wethouder 
Polak kon daar nog geen datum bij 
plaatsen. Nadat de weg is overge-
dragen kan de N196 pas een tijde-
lijke inrichting krijgen totdat wordt 
begonnen met de ontwikkeling van 

het nieuwe winkelcentrum. De ge-
meente had het voornemen deze tij-
delijke inrichting van de N196 ge-
lijktijdig te realiseren met het groot 
onderhoud aan de Prinses Irene-
brug, maar dit is volgens de wet-
houder niet meer haalbaar. De pro-
vincie heeft het onderhoud gepland 
in februari/maart van 2015.

Afweging
In die tussentijd zou door partijen 
gewerkt kunnen worden aan een 
oplossing voor het landbouwver-
keer dat op de een of andere ma-
nier vice versa toch de Amstel moet 
kunnen oversteken. Veruit de mak-
kelijkste manier is gebruik te ma-
ken van het aquaduct, maar dat 
kent geen genade in de ogen van 
de provincie. Echter, vaak rijden 
landbouwvoertuigen heen en weer 
over de ‘oude’ N201 tussen Vinke-
veen en Uithoorn en verder richting 
De Kwakel. Dat mag dan wel? Over 
de Irenebrug ook, maar onder de 
Amstel door via het aquaduct mag 
dan weer niet… “Ik vind het jammer 
dat die oplossing er nog steeds niet 
is en die zal toch een keer op ta-
fel moeten komen. Aan de andere 
kant ben ik van mening dat de leef-
baarheid en de veiligheid van ons 
dorpscentrum zwaarder wegen dan 
de passage van enkele landbouw-
voertuigen per dag door het dorps-
centrum en over de Irenebrug. Men 
heeft weliswaar een punt, dat wel, 
maar ik word geacht een afweging 
te maken in het algemeen belang 
en dat is voor onze inwoners,” laat 
de wethouder weten. “Wij zijn nog 
altijd van mening dat wij geen en-
kele passage van de realisatieover-
komst overtreden. Het centrum van 
Uithoorn blijft vanuit alle windrich-
tingen te allen tijd bereikbaar. Zelfs 
kan men via een nog uit te wer-
ken constructie verder het dorp in 
of naar de achterliggende woonwij-
ken komen. Er wordt niets afgeslo-
ten. De toegang tot bestemmings-
verkeer is en blijft gewaarborgd
 Alleen voor het doorgaand verkeer 
is het niet meer interessant om de 
route over de Irenebrug te nemen. 
Dat gaat via het aquaduct en even-
tueel de Amsterdamse weg. Het is 
mij nog niet bekend wat de reactie 
van de gemeente De Ronde Venen 
zal zijn nu wij het proces van het 
onttrekkingsbesluit hebben stop-
gezet en wat voor verdere stap-
pen men eventueel gaat onderne-
men.” Aldus wethouder Marvin Po-
lak. Wordt vervolgd dus.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplagE: 14.400

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
The Christmas 
spirit
Vorige week schreef ik al dat in de de-
cembermaand er van oudsher veel aan-
dacht is voor alle goede doelen, maar dat ik vooral hoop dat mensen 
hun ogen openen voor al het leed wat ook dichtbij huis is. Het blijft een 
onmogelijke discussie waar je nou geld aan zou moeten doneren, om-
dat er zoveel hulp nodig is op de hele wereld. Dan is het ook mooi dat 
iedereen zijn eigen goede doel uitkiest en datgene steunt wat je zelf 
belangrijk vindt.

Serious request
Zoals elk jaar heeft 3FM de traditie om voor de kerstdagen hun seri-
ous request te organiseren. Dit doen zijn in samenwerking met het Ro-
de Kruis. Elk jaar wordt er gekeken naar een probleem, thema of ramp 
waar men de aandacht aan wil geven. Elk jaar kan dit op zeer veel me-
dia aandacht rekenen en zie je hoe groot en klein zijn best doet om een 
bedrag bij elkaar te halen en te kunnen doneren in het glazen huis. Het 
is een decemberuitje geworden om het glazen huis te bezoeken en je 
envelopje met geld daar af te geven. Je kunt daar cynisch op reage-
ren en zegen dat het maar een media hype is of dat er waarschijnlijk 
wel veel geld aan de strijkstok zal blijven hangen. Maar dat is niet wat 
ik wil geloven. December is geloven in het goede van de mens en ver-
binding voelen met elkaar en delen. Ik was dan ook erg blij om te le-
zen dat van elke euro die gedoneerd wordt, gemiddeld 97 cent naar de 
stille ramp gaat die centraal staat tijdens de actie. Het Rode Kruis moet 
kosten maken om aandacht te vragen voor de stille ramp maar wil dit 
beperken tot een absoluut minimum. Dat moet lukken met de radio-
zender als partner in deze.

Stille ramp
Wereldwijd wordt een op de vijf vrouwen verkracht, gedwongen tot 
seks of op andere wijze seksueel misbruikt in haar leven,. In conflict-
gebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar omdat seksueel geweld als een 
vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en 
vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische ge-
zondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en socia-
le impact. Seksueel misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. 
Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel 
van de vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat 
juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor wederop-
bouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zor-
gen voor de gemeenschap en de familie. Kortom, dit jaar is er aandacht 
voor deze meisjes en vrouwen (bron: seriousrequest.3fm.nl)

Voedselbank
Als je dit zo leest, is het goed dat mensen zich bekommeren om het 
(onzichtbare) leed ver weg. Maar toch wil ik weer even terug naar ons 
eigen kleine kikkerlandje. De laatste tijd zijn er regelmatig acties in 
de supermarkten voor de voedselbank. Dit houdt vaak in dat mensen 
in de winkel spullen kunnen kopen en dit dan doneren bij de vrijwilli-
gers van de voedselbank. Ik vraag me persoonlijk dan altijd af wat de 
supermarkt in kwestie doet voor het goede doel. Is het alleen het toe-
staan van vrijwilligers in de winkel? Of doneren ze ook iets? Dat moet 
toch allemaal veel makkelijker kunnen? In de tijd dat ik als studente 
in de supermarkt werkte, werd er aan het einde van de week best veel 
weggegooid. Voedsel wat op zich nog prima was, maar waar bijvoor-
beeld een houdbaarheidsdatum op stond en niet meer voor de verkoop 
gebruikt kon worden. Moet er op dat gebied nou niet eens goede af-
spraken worden gemaakt? We weten allemaal dat we te veel weggooi-
en aan voedsel wat we hebben, en dat geldt niet alleen voor voedsel, 
maar eveneens voor kleding, meubilair, speelgoed, etc. Het is niet voor 
niks dat tweedehandswinkels en Marktplaats floreren in deze tijd. Als 
we op deze manier onze rijkdom eens gaan delen?

Kerstwens
Laten we gewoon allemaal kijken wat we kunnen doen om te delen. 
Niet enkel in materiele zaken, maar juist ook het immateriële. Wij men-
sen hebben allemaal hetzelfde nodig, en het belangrijkste is (als je 
buik is gevuld en je een dak boven je hoofd hebt) :gezien worden, er-
bij horen, onderdeel zijn van een groep (familie), liefde en vriendschap 
kunnen delen en er niet alleen voor hoeven te staan. Mijn kerstwens 
voor iedereen is dan ook:

Als je eenzaam bent, wens ik je liefde. Als je je down voelt, wens ik je 
vreugde. Als je bezorgd bent, wens ik je vrede. Als je je leeg voelt, wens 
ik je hoop. Zalig kerstfeest.
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We hebben of krijgen er allemaal 
mee te maken: klimaatverande-
ring: vaker zwaardere regens, 
zwaardere stormen of orkanen, 
smeltende polen waardoor er 
nog meer CO2 in de atmosfeer 
komt, een stijging van de zee-
spiegel, droogte met woestijn-
vorming, extreem weer en ga zo 
maar door. Volgens mij liggen er 
maar weinig mensen echt wak-
ker van. Integendeel! We genie-
ten in Nederland van de warme-
re zomers en nemen de onstui-
mige tropische buien op de koop 
toe. We maken ons voorlopig ook 
niet echt druk om de verwachte 
stijging van de zeespiegel. Kli-
maatverandering is immers van 
alle tijden? Nou dan!
De zeespiegel in Nederland is 
met 20 cm gestegen, het klimaat 
is 1.5 graad warmer geworden. 
Het KNMI verwacht voor Ne-
derland aan het einde van de-
ze eeuw een stijging van de zee-
spiegel met 85 cm. (Bron Stich-
ting Natuur en Milieu) Kende 
Nederland enkele tientallen ja-
ren geleden nog elke 5 jaar een 
strenge winter (elfstedentocht!), 
de verwachting is nu dat zich 
hooguit een keer in de 10 jaar 
een strenge winter zal voorzien. 
Heel jammer voor het schaatsen 
op natuurijs. Dat zit toch echt in 
de Nederlandse genen! 
In de Noordpool dienen zich 
steeds meer klimaatvluchtelin-
gen aan. De bekendste is na-
tuurlijk de ijsbeer maar ook de 
vele duizenden walrussen zijn 
inmiddels het land op gevlucht 
omdat er geen ijs is om op de 
rusten. Walrussen kunnen niet 
aan een stuk door zwemmen en 
moeten rusten op ijsschotsen 
die de uitvalsbasis vormen voor 
hun duik naar voedsel. Te ver-
wachten valt dat ook andere die-
ren dan de ijsberen en walrus-
sen het moeilijker krijgen in de 
polen. Juist in de Noordpool ver-
anderen de ecosystemen in een 
hoger tempo dan elders op aar-
de met alle gevolgen van dien 
voor de rest van de planeet. Het 
eens zo maagdelijke Poolgebied 
wordt minstens één keer per jaar 
getroffen door enorme wolken 

vervuiling afkomstig uit Europa, 
Azië en Amerika.
De oceanen nemen tot nu toe 
heel veel warmte op , vooral in 
de bovenste lagen, waardoor de 
temperatuurstijging op aarde 
lijkt mee te vallen. Maar we mo-
gen daarbij de zeespiegelstijging 
niet onderschatten. Behalve door 
de opwarming als gevolg van de 
menselijke activiteiten spelen 
ook natuurlijke processen die 
opwarming veroorzaken een rol. 
Daardoor kunnen klimaat scep-
tici zeggen “klimaatverandering 
is van alle tijden”. Tot 1950 wa-
ren het vooral de natuurlijke oor-
zaken die de klimaatverandering 
veroorzaakten. Na 1950 nam de 
invloed van de mens op de kli-
maatverandering in hoog tempo 
toe als gevolg van de toename 
van de uitstoot van CO2 als ge-
volg van de verbranding van ko-
len, olie, gas en de ontbossing.
Wat kunnen wij doen? Neem 
voor korte afstanden vaker de 
fiets; draag in de winter warme 
kleding en zet de verwarming 
een graadje lager, eet minder 
vlees, kies voor ecologische va-
kanties ,natuur- en milieuvrien-
delijk dus, denk eens na over 
zonnepanelen, het is leuk om je 
eigen energie op te wekken en 
ook nog goed voor uw porte-
monnee. 
Zeg het Wereld Natuur Fonds na: 
geef de aarde door!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Lekker warm!...?

Uithoorn - In Nederland krijgen 
300 mensen per week een hartin-
farct buiten het ziekenhuis, waarbij 
ze moeten worden gereanimeerd. 
De overlevingskans is ongeveer 10-
15%. Hoe eerder je begint met re-
animeren hoe hoger de overlevings-
kans. Wordt een AED (= Automati-
sche Externe Defibrillator) gebruikt, 
dan stijgt de overlevingskans. Dit 
kan oplopen tot een overlevings-
kans van 70 – 75%. JIJ kan iemand 
een kans geven! Volg de cursus re-
animatie / AED en leer hoe jij het 
verschil kunt maken. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier op on-
ze website www.ehbo-uithoorn.nl. 
De eerstvolgende cursus bestaat 
uit twee avonden van 2 1/2 uur en 
wordt gegeven op 27 januari en 3 
februari 2015. Deze opleiding kost 
€ 50,- p.p.. De cursusavonden wor-
den gehouden in Activiteitencen-
trum De Scheg, Arthur van Schen-
dellaan 100a, te Uithoorn. Neem 
voor meer informatie contact op 
met onze secretaris Ria van Geem: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net of 
0297-560160.

Weet jij wat je 
moet doen als elke 
seconde telt?

Uithoorn - Na het grote concert 
in november is het KnA-orkest van 
Muziekvereniging KnA weer druk 
aan het studeren voor het volgen-
de concert. 31 januari zal het KnA-
orkest onder leiding van Gerhart 
Drijvers een concert geven samen 
met Kinderkoor Xing onder leiding 
van Ireen van Bijnen. Dit concert zal 
plaatsvinden in de Schutse in Uit-
hoorn. Muziek maken is leuk omdat 
je het met zoveel mensen doet, maar 
het is nog leuker om het hele proces 
met u te delen. Op dit moment zijn 
het KnA-orkest en Xing elke week 
apart van elkaar druk aan het oefe-
nen op de muziekstukken. De druk 
loopt al aardig op, het concert staat 
voor de deur. Voor het midwinter-
concert zijn mooie, winterse stuk-
ken uitgekozen om gespeeld te 
worden door het KnA-orkest. Denkt 
u bijvoorbeeld aan: Loch Ness, No-
ah’s Ark en Pinocchio.

Belangrijk
Het is belangrijk dat het orkest goed 
op elkaar ingespeeld is en het mu-
ziekstuk zo goed mogelijk beheerst. 
Daar is de wekelijkse repetitie voor 
nodig, maar helaas is dat niet ge-
noeg. Het thuis oefenen is heel be-
langrijk. Soms is het lastig om daar 
thuis tijd voor te maken. Maar toch 
merk je wel erg veel verschil als je 
bij de repetitie aankomt. In elk mu-
ziekstuk zitten wel moeilijke loop-
jes die af en toe niet lukken. Daar-
om moet voor het concert goed ge-
oefend worden. Wij willen name-
lijk onze mooiste klanken aan u la-
ten horen.
In de komende weken nemen wij u 
mee in onze repetities en vertellen 
wij u meer over het KnA-orkest en 
Kinderkoor Xing. Leef met ons mee 
en zie het eindresultaat op zaterdag 
31 januari om 20.00 uur in de Schut-
se in Uithoorn.

Een muzikale winteravond

Uithoorn - Afgelopen donderdag 
18 december j.l. vierden ca. 150 le-
den van de Ouderen Bonden AN-
BO/KBO Uithoorn hun jaarlijkse 
Kerstbijeenkomst. Dit jaar voor de 
20-ste keer. In het sfeervol aange-
klede Party Centrum Colijn werden 
de gasten onthaald op een uitste-
kend verzorgde High Tea. Het ge-
heel omlijst met het optreden van 
de gitarist Johan Kruizinga, die 
Kerstsongs afwisselde met onver-
getelijke Nederlandse Evergreens. 
In het programma waren een drie-
tal voordrachten met een link naar 
de Kerstgedachte opgenomen. Eea. 
verzorgd door idem zoveel leden. 
Een middag om met elkaar te pra-
ten, genieten van de aandacht en 
verwent worden. Ergo om op terug 
te kijken. Ook dankzij de inzet van 
de mannen/vrouwen van Colijn Par-
ty Centrum. Chapeau! 

Ouderenbond viert 
Kerstbijeenkomst

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:
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beetje 

crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Gevonden: 
- Uithoorn, Pr.Christinalaan: Grijs  poesje met lichte cyperse strepen, 

witte voetjes en een wit befje. Heeft 2 dagen met een bandje van 
de dierenambulance om gelopen.

- Mijdrecht, Marijkelaan: Cypers bruin poesje, erg mager erg hon-
gerig.

- Waverveen bij het pontje: Noorse boskat silver Tabby. Is gechipt 
maar staat op naam van de oude eigenaar.

- Mijdrecht, ringdijk 2e bedijking: Kat wit met grijze vlekken.

Op 17 december was de tweede 
Wereldkeuken. Het was weer een 
zeer geslaagde avond, met een vol 
Buurtnest en natuurlijk lekker eten.. 
Bewoners hebben genoten van ge-
rechten uit de Indiase, Algerijnse 
Italiaanse en Surinaamse keukens.

Volgende kookavond van de We-
reldkeuken is op 21 Januari 2015. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar wereldkeukeneuro-
parei@gmail.com. Iedereen fijne 
feestdagen en tot de volgende keer, 
op 21 januari. 

Weer een geslaagde kookavond 
van de Wereldkeuken Europarei
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Gasten Zonnebloem weer 
verwend
Uithoorn - Evenals andere jaren 
had de RIKI Stichting weer gezorgd 
voor Kerstpakketten voor alle gas-
ten van de afdeling. Ruim twintig 
vrijwilligers hadden zich opgegeven 
om de pakketten bij de gasten aan 
te bieden. En traditiegetrouw hiel-
pen ook leerlingen en leerkrach-
ten van de Praktijkschool mee om 
de pakketten bij alle gasten van on-
ze afdeling te bezorgen. De reacties 
van de gasten die de pakketten in 
ontvangst namen waren overwel-

digend. Bij een van de gasten wer-
den alle leerlingen uitgenodigd bin-
nen te komen om het pakket bij de 
kerstboom aan te bieden. Er is toen 
binnen bij de kerstboom een foto 
van de gast met kerstpakket en de 
kinderen gemaakt. Eigenlijk is het 
een voorrecht om vrijwilliger bij De 
Zonnebloem te zijn en op deze ma-
nier een bijdrage te kunnen leve-
ren aan het welzijn van medemen-
sen die het door een beperking wat 
moeilijk hebben. 

Golden Flame vuurwerk
Maak dit jaar kans op 3 
mooie prijzen
Mijdrecht - Vanaf het begin dat 
we vuurwerk verkopen, verkopen 
wij het PYROSTAR assortiment. De-
ze collectie is 6 jaar geleden gelan-
ceerd in België en vanwege het da-
verende succes ook te koop bij ons 
in Mijdrecht. Vorig jaar zijn we al 
gestart met diverse artikelen uit de 
MAGNUM/VC serie & de DRAGON 
serie en dit jaar breiden we ons as-
sortiment uit met VITALLI & Timmy 
Thunder fop- en schetsvuurwerk. 
Bent u op zoek naar mooie flower-
beds, pijlen of een compleet pakket, 
kom dan kijken in onze winkel aan 
de Genieweg 26 of kijk op www.gol-
denflame.nl.

U kunt in onze winkel bestellen en 
contant of per pin betalen. Ook be-
staat de mogelijkheid via internet te 
bestellen en te betalen via Ideal, Vi-
sa of overboeking per bank. Naast 
de artikelen die in onze folder staan 
kunt u in onze webshop nog meer 
artikelen vinden. Tot en met 28 de-
cember kunt u via internet bestel-
len met 10% korting. In onze winkel 
kunt u t/m 27 december, tijdens on-
ze reguliere openingstijden, profite-
ren van deze korting. Het voordeel 
van vooraf bestellen is dat je zeker 
krijgt wat je besteld hebt en je pro-
fiteert van 10% korting. Tijdens de 
verkoopdagen bestaat de mogelijk-
heid dat een artikel tijdelijk uitver-
kocht kan zijn.

Nieuwe producten
Nieuw binnen ons assortiment zijn 
diverse siervuurwerkpakketjes voor 
jong en uit. Tevens hebben we een 
aantal mooie nieuwe cakes in ons 
assortiment. Naast de wensballon 
hebben we ook Neon sterretjes en 
Love Sparkles. Dit zijn sterretjes in 

de vorm van een hartje waarmee we 
Orange Babies ondersteunen. Kijk 
voor meer informatie op www.oran-
gebabies.com. In de online web-
shop kunt u van verschillende arti-
kelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo 
krijgt u een goede indruk van de di-
verse aangeboden producten welke 
van hoogwaardige kwaliteit zijn. On-
ze locatie is zeer gemakkelijk te be-
reiken. Het industrieterrein ligt aan 
de industrieweg en het biedt vol-
doende parkeergelegenheid.

Maak kans op een mooi 
vuurwerkpakket
Dit jaar verloten we geen 1000,-
Natuurlijk kunt bij ons wel weer iets 
winnen op het moment dat u bij ons 
vuurwerk besteld. Bij de afhaalbalie 
staat een glazen Kerstboom, gevuld 
met dummyrotjes. Per bestelling bo-
ven de 25,- mag er 1 maal geraden 
worden hoeveel rotjes/vuurwerk er 
in de glazen kersboom zit. Degene 
die er het dichts bij zitten worden 
om 16.00 uur op 31-12-2014 gebeld 
en kunnen een mooi vuurwerk pak-
ket komen halen:

1ste prijs Magnum Event pakket 
t.w.v. 249,95
2e prijs Magnum Firebox
t.w.v. 125,00
3e prijs Dragon Box t.w.v. 75,00

Daarnaast kunt u onze showroom 
tijdens de verkoopdagen dit jaar 
genieten van diverse hapjes zoals 
Thaise Loempia’s en broodjes war-
me worst. 

Openingstijden verkoopdagen 
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Vandaag Surinaams!
Nieuw op het Haitsmaplein
Mijdrecht - Sinds kort is er een 
nieuw afhaalcentrum in overheer-
lijk Surinaams eten gevestigd op 
het Haitsmaplein nummer 25, naast 
Bike OK en schuin tegenover de in-
gang van winkelcentrum De Lin-
deboom. Wie van Surinaams eten 
houdt kan hier volop terecht. Maar 
ook liefhebbers van Oosterse ge-
rechten zijn van harte welkom bij 
‘Vandaag Surinaams’. In dat ge-
val eet u vandaag geen Surinaams, 
maar Oosters …dus. Het afhaalcen-
trum is gehuisvest in de locatie waar 
eerder ‘Puur’ zat. Nu zwaait Marcel 
van den Heuvel er de pollepel en 
doet dat samen met zijn partner Syl-
via Parto. Er is een complete menul-
ijst voor degenen die zich willen ori-
enteren. Kijk daarvoor op de web-
site HYPERLINK “http://www.van-
daag-surinaams.nl” www.vandaag-
surinaams.nl. Alle gerechten wor-

den in de eigen keuken bereid.
De keuken ziet er bij nadere be-
schouwing schoon en goed geoutil-
leerd uit. Alles is in roestvast staal 
uitgevoerd. Behalve etenswaren 
worden er ook (fris)drankjes aan-
geboden. Er kan zowel telefonisch 
(0297-269281) als online besteld 
worden. Wie dat wenst kan de be-
stellingen ook thuisbezorgd krijgen. 
Er is een aanbod voor zowel ontbijt, 
lunch als diner. Verder is er een as-
sortiment vers belegde broodjes en 
een compleet programma aan Ro-
ti gerechten. Vandaag Surinaams 
heeft eveneens een serie kleine ge-
rechten en snacks op de menu-
kaart staan. Ook is er een vegeta-
risch aanbod.

“Een jaar geleden zijn we op de Nij-
verheidsweg met deze specialiteiten 
in de vorm van een catering en een 

bezorgservice begonnen. Dat liep zo 
goed dat we zijn gaan uitkijken naar 
een tweede vestiging waar mensen 
ook eten kunnen afhalen. En dat is 
hier,” vertelt Marcel die te kennen 
geeft dat hij een goedlopend soort-
gelijk bedrijf heeft in Amsterdam en 
al 15 jaar dit vak uitoefent. Omdat 
zijn roots in Suriname liggen weet 
hij als geen ander wat lekker Suri-
naams eten is. Liefhebbers daarvan 
zullen bij hem best aan hun trekken 
komen, net zoals degenen die ver-
zot zijn op eten uit de Indische keu-
ken. Ook daar kan Marcel in voor-
zien. “Tijdens de feestdagen zijn we 
gesloten, maar op Nieuwjaarsdag 
zijn we wel open van 16.00 tot 20.00 
uur en is iedereen van harte wel-
kom. Tussentijds en daarna natuur-
lijk ook,” laat Marcel weten. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur; 

Jolanda Brandse naar 
knappe 2e plaats op NK
De Kwakel - Jolanda Brandse uit 
De Kwakel heeft een formidabel bil-
jart-jaar achter de rug. Na de voor-
rondes voor de persoonlijke kam-
pioenschappen mocht zij eerder 
dit jaar uitkomen voor de Disc-
tricsfinales Libre-Klein 5e klasse 
van Veen&Rijnstreek, wat de hoog-
ste plek op het erepodium oplever-
de. Dit bracht haar tot de geweste-
lijke finales in Gouda waar de hon-
ger nog altijd niet gestild bleek en 
zelfs hier toernooiwinst op het menu 
stond. En dan sta je zomaar op het 
Nederlands Kampioenschap, wel-
ke op 20 en 21 December in Alme-
re werd gehouden. De Kwakelse be-
gon de eerste toernooidag als een 
bezetene en zette met geconcen-
treerd spel haar eerste drie partij-
en in winst om. De vierde partij was 
echter voor de boven zichzelf uitstij-
gende heer Kleinhaarhuis uit Hen-
gelo, waardoor de dag werd afge-
sloten met een mooie 2e plaats op 
de tussenstand. Op dag 2 bleek Jo-

landa weer over de grootste groep 
supporters te beschikken. De vele 
meegereisde Kwakelse fans werden 
getrakteerd op spannende partijen.
Ondanks de toenemende spanning 
bleek Jolanda over stalen zenuwen 
te beschikken en liet niets heel van 
de nog overgebleven concurrentie. 
Doordat de eerste 2 partijen werden 
gewonnen bleef er in de laatste par-
tij een heuse finale over tegen de op 
dat moment nog ongeslagen Yme 
Bruinsma uit Friesland.
Omdat de 2e plaats Jolanda inmid-
dels niet meer kon ontgaan was ze 
erop gebrand de druk bij de 18- ja-
rige Fries neer te leggen.
Hij onderstreepte echter nog maar 
eens zijn ongeslagen status waar-
mee de terechte nummers 1 en 2 
van het NK op de eindstand konden 
worden genoteerd.
De kerstdagen kan Jolanda beste-
den aan het zoeken van een plekje 
voor haar zilveren eremetaal in haar 
toch al volle prijzenkast.

Nieuwe winnaars 
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen doe je bij Slim-
ness Mijdrecht. Hier zijn de win-
naars Stefhanie en Wendy van de 
ochtend en avondgroep weer het le-
vende bewijs van. Stefhanie verloor 
12,4 kilo en Wendy 14,4 kilo tijdens 
de cursus van 10 weken afvallen in 
groepsverband. Alle andere resulta-

ten van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website. De cur-
sussen die 7 januari beginnen zitten 
al vol. 8 april starten er weer nieuwe 
groepen wees er snel bij! Geef je op 
via de website www.slimness.nl ga 
naar afvallen in groepsverband en 
vul daar het aanvraagformulier in.

Je doet er niets aan…

Uithoorn - Je doet er niets aan. 
Dat hoor je de mensen steeds vaker 
zeggen. Een voorbeeld is het pand 
van JC The Mix dat nu een jaar leeg-
staat. Het pand is vervuild, verpau-
pert in rap tempo en is een prooi 
voor vandalen. Een beslissing van 
de gemeente in de bezuinigingsron-
de. Je doet er niets aan..Een alter-
natief plan om de jongeren een on-
derkomen te bieden wordt onmo-
gelijk gemaakt doordat de gemeen-
te een commerciële huur vraagt 
voor het pand en daarbij ook nog 
schermt met allerlei restricties. Je 
doet er niets aan… Ook over de toe-
komst en de bestemming van de lo-
catie doet de gemeente geheimzin-
nig, terwijl we wel weten dat sloop 
voor de hand ligt met de komst van 
de Vinckebuurt. Het pand staat te 
koop, maar een koper is op deze 
manier lastig te vinden! Achterka-
mertjespolitiek, je doet er niets aan..
Het lijkt beter om het pand te ge-
bruiken  totdat er  concrete ande-
re plannen zijn. Voorlopig staat het 
pand aan de van Seumerenlaan dus 
al een jaar leeg en kost het geld. 
Belastinggeld. Er zijn inmiddels ge-
noeg voorbeelden te noemen waar-
uit blijkt dat de ‘helderheid van za-
ken’, een belofte van de nieuwe ge-
meenteraad, bij lange na niet wordt 
nageleefd…Je doet er niets aan…

Enige hoop voor de ‘jongeren op 
straat’ is het nieuw te bouwen cul-
tuurcluster. Wellicht kunnen ze daar 
straks lekker chillen en hun ding 
doen. Aangezien de gemeente ab-
soluut geen subsidie verstrekt aan 
het cluster hebben we  daar een 
hard hoofd in! We wachten af….

www.lijfengezondheid.nl

Oefening voor invloed
op gedachten.
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Vrijdag 19 december:
Op naar ‘Serious Request 2014 in Haarlem!

Uithoorn - Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo 
ver! Na weken geld inzamelen voor Serious Request 
gingen Kendra en Abdi uit groep 6, Raisa en Ilyas uit 
groep 7, Lynn en Dave uit groep 8 en juf Sonja, juf Na-
dia, juf Simone en juf Meggie op weg naar Haarlem!

Hoe is het allemaal zo gekomen?
In september, tijdens een van onze eerste bijeenkom-
sten van de Leerlingendenktank Vuurvogel, is het idee 
geboren. Ze hadden vernomen dat het Glazen Huis van 
Serious Request dit jaar op de Grote Markt in Haarlem 
zou staan. Omdat ze het belangrijk vinden dat de kin-
deren deel uit maken van de maatschappij, ze werken 
immers aan burgerschapsvorming op school, leek dit 
een leerzame en mooie ervaring. Ze hebben toen de 
actie ‘Serious Request’ besproken en ook het doel van 
de actie met elkaar doorgenomen. Dit jaar heeft 3FM 
samen met het Rode Kruis gekozen voor de stille ramp 
‘Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel 
geweld in confl ictgebieden’. Een stille ramp die miljoe-
nen meisjes en vrouwen treft en beschadigd. 3FM wil 
deze vrouwen en meisjes ‘n stem geven. 

Heftig
Een heel heftig thema natuurlijk voor kinderen van de 
basisschool. Hoe konden ze dit nu bespreken in alle 
groepen van de Vuurvogel? De leerlingendenktank had 
een idee en heeft een voorstel gemaakt over hoe ze 
dit konden aanpakken. In de hoogste groepen wilden 
ze ‘echt’ praten over dit thema en in de groepen 1 t/m 
6 hebben ze het thema aangepast. Ook leek het hen 
een goed idee een spreker uit te nodigen van het Ro-
de Kruis. Zij verzorgden namelijk voor de gehele basis-
school gratis gastlessen met betrekking tot dit thema. 
Na dit alles besproken te hebben, zijn al de plannen 
en acties in een draaiboek gezet. Dit boekwerk is ge-
presenteerd aan alle leerlingen en aan de rest van het 
team van de Vuurvogel. Iedereen stond meteen achter 
de plannen van de leerlingendenktank 
en zo zijn ze zo’n twee weken voor het sinterklaasfeest 
gestart met de acties voor Serious Request 2014!

Wat hebben we allemaal gedaan?
Allereerst hebben ze zo’n 4 weken lang fl essen met 
statiegeld gespaard! Deze actie leverde bijna �100,- 
op.  Rond de sinttijd hebben ze pepernoten verkocht 
op school en ook is er een actie ‘pepernoten raden’ 
georganiseerd. Deze pepernoten (en ook de choco-
mel voor de kerstmarkt) zijn gesponsord door Albert 
Heijn Zijdelwaard! Ook hebben de kinderen van groep 
7 een sponsorloop gehouden en hebben ze met de he-
le school ( kinderen, ouders en team) een kerstmarkt 
georganiseerd.  Samen met alle groepen hebben we 
spullen hiervoor gemaakt. Deze zijn tijdens de ‘Vuur-
VogelKerstmarkt’ verkocht. Ook hebben ze activiteiten 
bedacht voor de Kerstmarkt, zoals de ‘levende’ juke-
box met alle juffen en meesters. Tevens  hebben en-
kele juffen gebakken, gekookt en smoothies gemaakt 
voor het goede doel. Deze laatste actie is mede mo-
gelijk gemaakt door Groentewinkel ‘De Goudreinet’ in 
Zijdelwaard. Zij hebben alle groente en fruit gratis aan 
ons gedoneerd!! 
Wat ook ze ook super vonden was dat elke groep een 
lied heeft ingeoefend voor het kerstkoor. Deze werden 
elke dag voorgedragen aan de ouders van de school. 
Tijdens de kerstweken stond er ook een wensboom in 
de hal. Voor �0,20 kon je een ster kopen. Deze mocht je 
in de boom hangen en dan mocht je een wens doen! 
Als laatste is er nog door twee juffen op Facebook een 
actie geplaatst: zij boden een ‘aan huis klaargemaakt 
drie gangen diner’ aan… de hoogste bieder bood maar 
liefst �200,- en hebben enkele leerlingen een donatie-
bus gemaakt om geld op te halen in de buurt.

Haarlem
En toen was het ineens donderdag 18 december. Na-
tuurlijk moesten er nog wat dingen gebeuren de laatste 
dag voordat ze op weg zouden gaan naar Haarlem. Ze 
maakten een  spanbord (ja, u leest het goed!) nog even 
extra mooi, ze trokken de Vuurvogelknuffel het schools-
hirt aan, maakten een gelamineerde cheque zodat die 
,die morgen op de Grote Markt aan de DJ’s kon wor-
den overhandigd en natuurlijk moest ook het geld ge-
teld worden!
Na drie keer tellen wisten ze het zeker! Met elkaar heb-
ben ze �1039,93 opgehaald voor Serious Request 2014! 
Wat een fantastisch bedrag!! Graag willen wz iedereen 
dan ook heel hartelijk danken voor de grandioze inzet 
en de bijdrage!
 
Op weg naar Haarlem!
En toen was het eindelijk zo ver! Vrijdagochtend 19 de-
cember om 8.45u verzamelden ze op school! Nog even 
een laatste check! Hadden ze alle spullen bij zich? 
Check: donatiegeld, cheque, spanbord, Vuurvogelknuf-
fel, kinderen, juffen, telefoonlijst en natuurlijk een ap-
paraat (smartphone, fototoestel of zo) om foto’s te ma-
ken! 
Iets na 9.15u vertrokken ze richting Haarlem! Daar aan-
gekomen hebben ze de auto’s geparkeerd en zijn ze op 
weg gegaan naar het Glazen Huis. 
Er heerste een fantastische stemming op weg naar de 
Grote Markt en iedereen had wel een klein kriebeltje in 
zijn of haar buik!  Na een korte wandeling van tien mi-
nuten bereikten ze het Glazen Huis. Het was nog niet 
zo druk op de markt! Dit bood de afvaardiging van de 
Vuurvogel  de gelegenheid hun donatie ‘live’ te over-
handigen aan de DJ’s en wie weet misschien nog even 
op tv te komen. Beide zijn gelukt! Ook zijn ze zelfs een 
paar keer geïnterviewd, een keer zelfs met een camera 
tijdens het wachten in de rij. 

En toen kwam het moment…
Ineens stonden ze oog in oog met DJ Gerard Ekdom! 
Een kort praatje met hem, een vette duim omhoog van 
hem, een foto met hem, allemaal op tv en…………..
De  cheque aan de muur in het Glazen huis!!! Yeahh wat 
was dit leuk zeg!

Na een heerlijke chocomel en nog wat ‘chillen’ op het 
plein zijn ze weer naar huis gegaan! Ze vonden het echt 
een fantastische ervaring en hebben er ook super veel 
van geleerd!  

Nogmaals iedereen bedankt die ons geholpen 
heeft 





 
18   Nieuwe Meerbode  •  23 december 2014

Activiteiten in kerstvakantie 
in zwembad en sporthal

Jaarafsluiting Petanque bij 
Boule Union Thamen

Feestelijke jaarafsluiting 
bij kaartclub B.V.K.

Hertha F3 speelt 
laatste wedstrijd 

Mike Kouwenhoven wint 
donateur damtoernooi

Nieuwjaarsduik bij Michiel de Ruyter

KDO wint unieke avond 
Quakeltoernooi van regioclubs

Aalsmeer - De kerstvakantie staat 
voor de deur en dat betekent dat er 
weer volop activiteiten zijn in Zwem-
bad De Waterlelie en sporthal De 
Proosdijhal. Zo zijn er extra veel mo-
menten waarop je kunt vrijzwemmen 
en in de sporthal wordt een Lucht-
kussenspektakel georganiseerd.

Luchtkussenspektakel
Maandag 29 december vindt een 
groot Luchtkussenspektakel plaats 
in De Proosdijhal in Kudelstaart. De 
hele zaal staat vol gebouwd met al-
lerlei springkussens, er is specia-
le verlichting en er klinkt gezelli-
ge muziek. Kinderen kunnen heer-
lijk komen springen tussen 10.00 en 
17.00 uur voor €5,00. Kaarten zijn aan 
de deur te koop. Het luchtkussen-
spektakel wordt mede mogelijk ge-
maakt door: Jafrem verhuur, PAR-
AV, Sportservice Haarlemmermeer, 
De Binding en ESA bv.

Vrijzwemmen & banenzwemmen
In de kerstvakantie (zaterdag 20 de-
cember t/m zondag 4 januari) zijn er 
extra veel momenten waarop ieder-
een kan komen vrijzwemmen (lek-
ker spelen in het water). Er worden 

dan spellen georganiseerd, er klinkt 
gezellige muziek en natuurlijk lig-
gen er speelmaterialen in het water. 
Recreatief zwemmen kan op: zater-
dag: 13.00-14.30 uur, zondag: 10.00-
13.00 uur, maandag en dinsdag: 
10.30-14.30 uur, woensdag 10.30-
15.45 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur. 
De entree voor het vrijzwemmen is 
voor kinderen €3,95, voor volwasse-
nen €4,70 (prijspeil 2014).
Ook de tijden voor het banenzwem-
men zijn aangepast: zaterdag: 10.00-
14.30 uur, zondag: 10.00-13.00 uur, 
maandag 09.00-18.00 en 19.30-
21.30 uur, dinsdag 07.00-15.45 en 
19.30-21.30 uur, woensdag 09.00-
13.00 uur en vrijdag 09.00-18.00 uur. 
Een los bad kost €4,70 per persoon 
(prijzen 2014), er zijn ook 10- of 
25-badenkaarten verkrijgbaar. 

Op eerste kerstdag (donderdag 25 
december), tweede kerstdag (vrijdag 
26 december) en Nieuwjaarsdag 
(donderdag 1 januari) is het zwem-
bad gesloten. Op woensdag 24 en 
31 december sluit het zwembad om 
18.00 uur. Meer informatie over de 
activiteiten en openingstijden vindt u 
op: www.esa-aalsmeer.nl.

Uithoorn - Op de derde zondag van 
december sluit de vereniging Boule 
Union Thamen het verenigingsjaar af 
met het Slottoernooi. Tijdens dit toer-
nooi worden weer drie partijen me-
lée gespeeld en daarna is er een the-
mamaaltijd voor de leden. Dit jaar was 
het thema Cubaanse keuken en de le-
den kregen door een groepje hobby-
kokkinnen bijzondere en vooral heer-
lijke gerechten voor geschoteld. Maar 
voordat het zover was werden er dus 
eerst drie partijen petanque gespeeld. 
De temperatuur viel toch wat tegen en 
daarom werden de tweede en derde 
partij op tijd gespeeld. Met 25 deelne-
mers was het toernooi weer goed bezet, 
zeker als men in ogenschouw dat vijf 
spelers uit de kerngroep de keuken en 
de wedstrijdleiding bemanden. De uit-
slag gaf een verrassend beeld en toon-
de aan dat training het spelpeil ver-
hoogd. De overwinning ging naar Jan-
ny van Kooten (tweedejaars speelster) 
met driemaal winst en een puntensal-
do van +30. Zij werd gevolgd door Jo-
han Groot (3 +22) en Henk Heemskerk 
(3 +16). Elf spelers en speelster won-
nen twee partijen, zeven deelnemers 

wonnen één partij terwijl vier deelne-
mers niet de zoete smaak van een over-
winning mochten proeven. Na de prijs-
uitreiking werd er genoten van de ge-
noemde maaltijd en werden de club-
kampioenen 2014 geëerd. 

De Clubkampioenen zijn:
Clubkampioen doubletten: Ria van Beek en 
Hans v/d Wal;
Clubkampioen tête-à-tête: Ria van Beek;
Clubkampioen tireren: Ina Hoekstra;
Clubkampioen pointeren: Michiel Buchner;
Winnaar Jokercompetitie: Henk van Rekum;
Winnaar clubranglijst: Ina Hoekstra.

De spelers van Boule Union Thamen 
maken zich nu op voor de deelna-
me aan de Wintercompetities triplet-
ten van afdeling 09 van de NJBB, die 
in januari van start gaan. Het volgen-
de clubevenement is het Kouwe Klau-
wentoernooi op zondagmiddag 25 ja-
nuari 2015 op de accommodatie aan 
de Vuurlijn. Fijne Kerst en een goed 
2015 en kom eens een balletje gooien.
Zie voor meer informatie www.but-
hamen.nl of bel Henk van Rekum, 
02970565377.

De Kwakel - De kerstdrive van de 
BVK op donderdag 18 december is, 
evenals in de voorgaande jaren, in 
een ontspannen sfeer in een feeste-
lijk versierd Dorpshuis De Quakel ge-
speeld. De leden werden aan het be-
gin van de avond getrakteerd op kof-
fie en de onvermijdelijke (maar daar-
om niet minder lekkere) slagroom-
soesjes, in de loop van de avond op 
wat hartige hapjes en aan het slot van 
de avond met een kerstbrood of een 
fles wijn en wat er zoal meer op de 
prijzentafel stond uitgestald. Voorzit-
ter Elly van Nieuwkoop blikte in haar 
openingswoordje kort terug op het 
afgelopen jaar met zijn leuke en ook 
zijn minder leuke momenten, bedank-
te de diverse vrijwilligers voor hun in-
zet voor de BVK en overhandigde een 
welverdiende attentie aan Dorpshuis-
beheerder Piet Kas en zijn medewer-
kers voor hun prettige ‘bediening’ 
. Daarna memoreerde zij nog even 
dat Lous Bakker deze dag de res-
pectabele leeftijd van 88 jaar had be-
reikt, waarop de zaal (d.w.z. de men-
sen in de zaal!) een spontaan ‘Lang 
zal hij leven’ inzette. Vervolgens wer-
den de spellen uitgedeeld en werd 
met de ‘top-integrale’ kerstdrive ge-
start. In alle lijnen werden dus dezelf-
de spellen gespeeld, waarbij de ‘ster-
ke’ paren consequent de Nood-Zuid 
plaatsen innamen en de ‘minder ster-
ke’ paren de Oost-West plaatsen. De 
spellen waren dus van tevoren gesor-
teerd door een van de leden van de 
wedstrijdcommissie, die daar een he-
le klus aan gehad zal hebben. 23 ta-
fels met elk 4 spellen met elk 52 kaar-
ten. Een simpel rekensommetje leert 

dan dat hij 4784 x een kaart in het 
juiste vakje moest doen en dat is hem 
nog gelukt ook. Bravo Hans. Een der-
gelijke top-integrale opzet zorgt vaak 
voor verrassende uitslagen, want het 
zijn lang niet altijd de ‘A’ paren die het 
beste scoren en dat blijkt ook wel uit 
de uitslag, want in de top 10 zaten 5 
paren die ‘normaal’ in de B of C lijn 
uitkomen en in de top 3 zelfs 2.
 
Winnaars
Winnaars van de Kerstdrive 2014 wer-
den Nel Bakker en Hans Wagenvoort 
met een score van 65,25%. Die wilden 
natuurlijk nog even in de schijnwer-
pers staan aan de vooravond van hun 
vertrek naar Zuid Afrika. Pas medio 
februari zien we hen weer terug. De 
2e plaats was voor Jannie en Nico Ko-
ning, die in een ver verleden de kerst-
drive al eens hadden gewonnen en 
dus waarschijnlijk wel elke week zo’n 
soort wedstrijd willen spelen. Hun 
score bedroeg 64,2% Hilly Cammelot 
en Mieneke Jongsma completeerden 
de top 3 met 59,09%. De nummers 2 
en 3 troefden dus alle gerenommeer-
de A en B spelers af.Klasse! De rest 
van de top 10 zag er als volgt uit: 4 
Rita en Wim Ritzen (58,24%) 5 Toos 
Boerlage en Annie Lauwers (57,95%), 
6 Ria Broers en Loes Schijf (57,58%), 
7 Truus en Piet Langelaan (57,29%) 
8 Piet-Hein Backers en Huub Kamp 
(57,01%) 9 Ruud Doeswijk en Huub 
Zandvliet (56,72%) en 10 Mayke Dek-
ker en Trudy Fernhout met 55,97%. 
Het bleef na de prijsuitreiking nog 
lang onrustig maar gezellig en pas 
rond 00.30 uur vertrokken de laatste 
bridgers huiswaarts.

Uithoorn - De Legmeervogels kwa-
men in Vinkeveen de wedstrijd te-
gen de F3 van Hertha spelen. On-
danks dat Hertha zijn best deed te-
gen de spelers uit Uithoorn én de 

De Kwakel - Zaterdagmiddag 
was de kerstambiance van ’t Fort 
De Kwakel het toneel van de strijd 
tussen de donateurs van damclub 
Kunst & Genoegen. Jammer ge-
noeg kwam er maar één damster-
tje opdagen waardoor er geen com-
petitie was voor de jeugd. Of Peter 
den Haan had aan moeten schui-
ven, hij was immers jeugdlid van 
K&G, maar dat was vijftig jaar ge-
leden. Het was weer even wennen 
voor Peter achter het bord, nu ook 
nog een klok erbij en in de veron-
derstelling dat damslag voor gaat. 
Maar Peter zou tijdens het toernooi 
groeien, na de voorrondes belandde 
hij in de B-groep. De sterkste dam-
mers van de voorrondes zouden in 
de A-groep uit gaan maken wie de 
kampioen zou worden. Dit draaide 
uiteindelijk uit in een allesbeslissen-
de partij tussen Eric van Breukelen 
en Mike Kouwenhoven. Eric is in-
middels de Joop Zoetemelk van dit 
toernooi geworden, ook deze mid-
dag deed hij die naam weer eer 
aan. In een mooie partij, de dam-
club waardig, greep ‘Joop’ in het 
eindspel mis waardoor Mike met de 
eer ging strijken en zich een jaar de 
best dammende donateur mag noe-
men. In de B-groep was in de laat-

ste ronde de spanning nog om te 
snijden. Bij winst van Paul den Haan 
op Martijn Baars zouden drie dam-
mer als eerste eindigen en zouden 
nog snellere partijen, vluggertjes, de 
uitkomst moeten bieden. Maar Paul 
wist niet te winnen, Martijn won en 
won daardoor ook de beker van de 
B-groep. Hij mocht daarmee thuis 
komen, verleden jaar ging zijn doch-
tertje immers met een jeugdbeker 
aan de haal. Peter den Haan wist 
middels een zege op Karel de Blieck 
een fraaie tweede plaats te behalen. 
De donateurs hebben hartstochte-
lijk geknokt, geen partij eindigde in 
remise. Een geslaagd toernooi , al 
mistte K&G wel een paar biljartende 
donateurs, een paar sterke namen 
uit Kudelstaart , en de drie gebroe-
ders vd Belt die bijna al de twin-
tig jaren meededen. Gezellig werd 
er nog nagedamd aan de bar van ’t 
Fort , met de inmiddels ook aange-
schoven wielrennende donateurtak 
van K&G die altijd de finales op ko-
men luisteren. Het zou nog een lan-
ge nacht worden, even de blindsi-
multaan van Ton Sijbrands, bijna 48 
uur, afgekeken. Maandagavond zijn 
de ogen weer opengesperd als de 
dammers van K&G hun competitie 
afwerken. 

Uithoorn - Komend jaar zal er op 1 
januari weer een nieuwjaarsduik bij 
U.R.K.V. Michiel de Ruyter worden 
georganiseerd. Dit jaar zijn er ook 
weer wat prijzen te verdienen voor 
de deelnemers die in het meest ori-
ginele kostuum te water gaan. Het 
thema voor dit jaar is daarbij zeer 
breed, namelijk “ludiek en origineel”. 
Daar kun je dus alle kanten mee op. 
De deelname staat open voor ieder-
een. Dus wilt je dit jaar het nieuwe 
jaar op een frisse manier inluiden 

dan ben je van harte welkom 1 ja-
nuari 2015 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 nieuwjaarduik. 
Deelname kost 2,50 euro, inclusief 
consumptie en de inmiddels beken-
de nieuwjaarsduikmuts. Uiteraard 
kun je via voorinschrijving nu al een 
plek reserveren. Stuur dan een mail-
tje naar secretaris@mdr.nu

De Kwakel - Een unieke avond tij-
dens de 29ste editie van het Quakel-
toernooi met zes regioclubs: KDO, 
RKDES, Legmeervogels, Aalsmeer 
zondag, Argon en Kickers’69 die 
streden om één plek in de finale op 
zaterdag 7 februari 2014. Kickers’69 
uit Leimuiden speelde de eerste 
wedstrijd tegen Legmeervogels. In 
het laatste deel van de wedstrijd be-
sliste Legmeervogels deze en won 
met 1-3. Argon, koploper tweede 
klasse zaterdag, kwam in de wed-
strijd daarna binnen 10 seconde op 
1-0 voorsprong tegen FC Aalsmeer 
na fout inspelen van een verdediger. 
FC Aalsmeer liet zich niet kennen 
maar verloor de wedstrijd uiteinde-
lijk wel met 2-5. Mitchel Smits, Bart 
van der Tol en Rick Kruit bezorgde 
KDO in de volgende wedstrijd tegen 
RKDES een 3-0 overwinning. Deze 
doelpunten werden allen in de laat-
ste vier minuten van deze wedstrijd 
gemaakt.

Voorsprong
Het technisch begaafde Argon wist 
door middel van individuele ac-
ties op een 2-0 voorsprong te ko-
men. Een hoogtepunt was het doel-
punt van Riad Lillipaly welke fraai 
in de kruising belande. Nadat RK-
DES vlak voor tijd op 2-1 kwam, ge-
beurde in de laatste seconde iets 
ongelooflijks. Door middel van een 
leep balletje eindigde de wedstrijd 
namelijk in 2-2. De wedstrijd die 
volgde was de derby tussen KDO 
en Legmeervogels. Legmeervogels 
kwam snel op 1-0 waarna Matthijs 
van Rijn de 1-1 maakte. Een gewel-

dige wedstrijd ontplooide zich met 
strijd en passie. De wedstrijd werd 
in zeer goede banen geleid door 
topklasse scheidsrechter Henk de 
Graaf. Joris Kortenhorst maakte uit 
een vrije trap de 2-1. Argon verloor 
de volgende wedstrijd met 2-3 te-
gen Kickers’69. Kickers’69, een leuk 
en enthousiast team, was overigens 
vooral in de counters vlijmscherp. 

Finale
Kickers’69 (3 wedstrijden, 6 punten) 
en RKDES (3 wedstrijden, 4 punten) 
moesten winnen om nog kans te 
maken op de finaleplaats. Uiteinde-
lijk eindigde deze wedstrijd met 1-1. 
Hierdoor had KDO aan een over-
winning tegen het sterke Argon ge-
noeg om deze avond te winnen. Na-
dat KDO op 1-0 was gekomen was 
het een sterke Argon spits die uit 
een mooie actie scoorde, 1-1. Diver-
se tikkie tak doelpunten en een ac-
tie van Rick Kruit vanaf de midden-
lijn zorgde voor een 4-1 overwinning 
van KDO. Hierdoor zien we hen te-
rug op 7 februari 2015 tijdens de fi-
naleavond. Na afloop in de kanti-
ne is er nog lang na gesproken over 
deze fantastische avond. Een ieder 
vond het bijzonder om eens tegen 
elkaar in de zaal te voetballen en 
het niveau lag erg hoog. Op zater-
dag 10 januari 2015 gaat het Qua-
keltoernooi weer door met de 3de 
herenavond. De volgende teams 
strijden dan tegen elkaar: Slotstad-
boys, FC Wilnis, Dennis en de aan-
nemers, Team de Scheg, Ajaxied 2 
en Begonia´s. Een ieder is hier na-
tuurlijk weer van harte welkom. 

Eric van Breukelen moet het hoofd buigen voor Mike Kouwenhoven.

wind, mocht het voor hen niet tot 
een goal leiden. De Legmeervogels 
gingen naar huis met de overwin-
ning. Toch gingen de Vinkeveners 
niet met lege handen naar huis. Ie-
dere speler ontving een rapport 
van hun coach Toine Linders. Hier-
in stonden mooie complimenten 
en tips beschreven, waarmee ze in 
2015 weer verder kunnen

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Bridgeclub De Legmeer 
luidt het jaar uit
Uithoorn - De verandering van loca-
tie was wel de meest in het oog sprin-
gende gebeurtenis van 2014. Na jaren 
spelen in De Scheg werd Dans & Par-
ty Centrum Colijn verkozen, een be-
slissing die het bestuur waarschijn-
lijk wel enige slapeloze nachten heeft 
bezorgd. Maar het pakte geweldig 
uit, de plek is prima en er wordt zeer 
veel aandacht besteed aan de inrich-
ting en verzorging van de bridgende 
mens! Traditiegetrouw was de laatste 
wedstrijd een top integraal gebeu-
ren zodat de diverse lijnen, met in to-
taal 46 paren, eens lekker door elkaar 
werden gehusseld in de einduitslag. 
Noblesse oblige en André van Herel 
& Cora de Vroom hielden zich daar 
keurig aan door met 63,92% een ie-
der de baas te zijn. Marjan & Jan Wille 
daar en tegen smaken zelden het ge-
noegen om in de top mee te draaien 
(62,97%), zo ook Rob Bakker & An-
ja de Kruijf die met een zestiger van 
60,51% dus alle coryfeeën achter zich 
lieten, goed gedaan. Van die geves-
tigden bridgers scoorden Joop van 
Delft & Frans Kaandorp 59,94% als 

vierde en voldeden zo dus aan hun en 
onze verwachtingen. Lenie Pfeiffer & 
Tina Wagenaar volgden op een mooie 
vijfde plaats met 58,43% en Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders toonden hun klasse als zes-
de met 57,20%. Corrie Olijhoek & Ria 
Wezenberg, nog op het laatst opge-
trommeld, hikten noch verschrikten 
en kwamen met 56,91% als zevende 
over de finish. Heleen & Mees van der 
Roest continueerden hun progres-
sie van de laatste weken en werden 
nu achtste met 56,82% gevolgd door 
Renske & Kees Visser die als negen-
de op 55,59% uitkwamen. Het bes-
te paar van het jaar, Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister, haalde nog net 
de top tien met 55,21%, maar lieten 
natuurlijk zo wel nog 36 paren ach-
ter zich. Wilt u ook eens ondergaan 
hoe spannend bridgen kan zijn, kom 
dan in 2015 spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur bij Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen 
het secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl , telefoon 0297 567458.

Tommy Oude Elferink wint in 
Spaarnwoude
Uithoorn - Zondag 21 december 
gingen de UWTC crossers enigs-
zins gespannen richting de baan 
van Wheelerplanet. De laatste keer 
(in 2012) dat hier de Amsterdamse 
Cross Competitie is verreden zorgde 
de vele modder op het parcours voor 
heel veel kapotte fietsen. En met de 
regen van de afgelopen dagen was 
de verwachting weer veel modder…
Dat viel erg mee met die modder. De 
Kampioen kwam met een aangepast 
parcours waarop flink snelheid ge-
maakt kon worden. Drie UWTC le-
den mochten bloemen in ontvangst 
nemen. Mees van Smoorenburg reed 

sterk en pakte een 2e plaats bij de 
jongste jeugd. 
Bij de nieuwelingen een 3e plaats 
voor Menno van Capel en bij de 
40- reed Tommy Oude Elferink on-
bedreigd naar de winst. Hierachter 
reed Bart de Veer naar de 4e plaats. 
Jauko Hartveldt had een super start 
bij de 40+ en ging als derde renner 
het veld in, maar Jauko moest later 
toch een paar plaatsen prijs geven. 
Met nog 2 wedstrijden te gaan in de 
competitie staan er 3 UWTC-leden 
zo hoog in het tussenklassement dat 
ze kans maken op in de top-3 te ein-
digen in het eindklassement. Dit zijn 

Tommy Oude Elferink, Menno van 
Capel en Bart de Veer.

Strandrace Noordwijk 
Op 14 december heeft UWTC-lid Je-
roen Breewel een hele sterke stran-
drace gereden. De wedstrijd over 52 
km ging van Noordwijk naar IJmui-
den en weer terug naar Noordwijk. 
In een veld met veel topnamen en 
ruim 180 deelnemers wist Jeroen de 
7e plaats voor zich op te eisen. 

Kerstcross bij UWTC
Vrijdag 26 december organiseert de 
UWTC een kerstcross op de baan 
rondom sportpark Randhoorn. In-
schrijven vanaf 09.45 uur, de start is 
om 10.30 uur. Naast een helm is ook 

een basislicentie van de KNWU ver-
plicht.

Fortcross
Zondag 11 januari zal de laatste 
wedstrijd van de clubcross compe-
titie van UWTC worden verreden op 
fort de Kwakel. Starttijd 10.30 uur. 
Op zondag 18 januari staat ter afslui-
ting van het veldritseizoen de fort-
cross nog op het programma. 

Deze wedstrijd op fort de Kwakel 
trekt altijd veel deelnemers en be-
zoekers. 
De exacte starttijden van de verschil-
lende categorieën volgen nog, houdt 
u hiervoor de website van de UWTC 
in de gaten. www.uwtc.nl/wielren
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ZZP-vereniging sluit jaar 
in stijl af
De Ronde Venen - De Rondeveen-
se ZZP-vereniging hield donder-
dag haar kerstviering in De Boei in 
Vinkeveen. De vereniging is er on-
der andere om als ZZP-ers elkaar 
te helpen en van elkaar te leren, en 
daarom was er een beurs georgani-
seerd, waarop zeven leden aan hun 
collega’s hun product of dienst pre-
senteerden. 
Dat gebeurde in de hal, zodat men-
sen, die langsliepen voor hun sport 
of festiviteit, ook even konden kij-
ken. Er was een gevarieerd pro-
gramma, door leden met heel ge-
richte specialismen. De avond be-
gon in de IT-hoek, met het oplossen 
van IT-problemen, digitale kantoor-
inrichting, en het maken van een 
toegankelijke huisstijl in Word-do-
cumenten. Vervolgens kwam een 
geheel ander onderwerp aan de 

beurt, stoelmassage voor bedrijven 
en particulieren. Twee leden lieten 
daarna zien hoe zij ondernemingen 
helpen met inzicht in hun bedrijfs-
voering en met winstlekkage in het 
MKB. De beurs werd besloten met 
ervaringsleren voor teams, waar de 
aanwezige leden zelf ook nog even 
als groep konden acteren, onder lei-
ding van hun collega.
De avond werd positief gewaar-
deerd, een illustratie van de vele 
specialismen die in De Ronde Venen 
vlak bij huis zijn te vinden, en een 
nadere kennismaking van de leden 
met elkaar. Daarnaast werd natuur-
lijk het glas geheven op een goed en 
productief 2015.

Wie meer wil weten over de ZZP-
vereniging kan dat vinden op zzp-
derondevenen.nl.

Vreedzame kerstsfeer op 
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op woensdag twee 
maal naar school? Dat is ongebrui-
kelijk! Het was vorige week dan ook 
wel een heel bijzondere woensdag, 
voor de kinderen van de Sint Jo-
zefschool… In de mooiste kleding 
kwamen de kinderen ’s avonds te-
rug naar school. Daar konden zij ge-
nieten van een gezamenlijk kerstdi-
ner. Zoals een goed gebruik bin-
nen het leerprogramma van de-
ze Vreedzame School, droeg ieder-
een een steentje bij aan de feeste-
lijke bijeenkomst. De één had kom-
kommertjes en tomaatjes meegeno-
men, de andere worstjes, cakejes of 

koek. In prachtig versierde klasloka-
len genoten de kinderen van al dat 
lekkers en de fi jne kerstsfeer. On-
dertussen verzamelden de ouders 
zich in de gymzaal van de school. 
Daar werden gehaktballen, erwten-
soep en kippenpootjes geserveerd. 
Plotseling riep een aantal kinderen 
dat de ouders snel naar het kleine-
re schoolplein moesten komen. Ver-
rast en een beetje bezorgd gingen 
de volwassenen naar de aangewe-
zen plek. Daar stonden alle leerlin-
gen klaar om de ouders te verblij-
den met een prachtig gezongen 
kerstlied.

Hulp bij 
stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 5 januari a.s. bent u weer van 
harte welkom in de “Oudheidka-
mer” in verenigingsgebouw de Boei 
in Vinkeveen met uw vragen over 
genealogie.
De leden van de werkgroep GENE-
ALOGIE binnen onze Historische 
Vereniging willen u weer graag van 
dienst zijn om richting te geven in de 
zoektocht naar het verleden van uw 
dierbaren. Wij weten ons daarbij al-
tijd weer gesteund door een groepje 
vaste bezoekers, die dan hun steen-

tje bijdragen door de overdracht van 
hun kennis en ervaringen met stam-
boomonderzoek.
U bent vanaf 19.30 uur weer van 
harte welkom op onze eerste Help-
desk-avond van het nieuwe jaar. Het 
enthousiasme voor deze avonden is 
echter van dien aard dat wij u willen 
vragen om uw komst van te voren 
even te melden. Dit vanwege een 
beperkt aantal computers en om zo 
teleurstelling te kunnen voorkomen. 
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@
gmail.com

ShowKidz weer geslaagd
Mijdrecht - Woensdag 17 decem-
ber vond in clubgebouw De No-
tenkraker aan de Windmolen in 
Mijdrecht onder grote belangstel-
ling de laatste les van de VIOS 
ShowKidz 2014 plaats. En het was 
een geslaagd feestje.
De afgelopen maanden hebben zes 
enthousiaste meisjes diverse dans-
jes en ook al een aantal twirltech-
nieken geleerd. Elke week werd er 
met veel plezier geoefend. En niet 
alleen tijdens de les. Thuis lag de 
baton ook binnen handbereik om de 
geleerde twirls onder de knie te krij-
gen. In een prachtig pakje en met 
een “big smile” op het gezicht lie-
ten Britt, Jadie, Dewi, Zora, Rianne 
en Senna aan alle papa’s, mama’s 

en andere belangstellenden zien 
wat ze al kunnen. Er werd gemar-
cheerd, gedanst en getwirld. De da-
metjes kregen een mooie oorkonde 
als aandenken aan de lessen Show-
Kidz. Drie meisjes hebben zich na 
dit project aangemeld als lid van VI-
OS. Zij worden TwirlKidz en gaan 
nog meer dansjes en kunstjes met 
de baton leren.
Lijkt het jou ook leuk te leren dan-
sen, twirlen en nieuwe vriendinne-
tjes te maken? Jullie zijn van har-
te welkom om een les mee te doen! 
Voor informatie kijk je op de websi-
te www.vios-mijdrecht.nl of mail je 
naar twirlsters@vios-mijdrecht.nl. 
Je kunt ook bellen met Chantal van 
Ballegooij 0297 272 862.

Serious Request actie RTV 
Ronde Venen
Mijdrecht - RTV Ronde Venen was 
het afgelopen weekend in de weer 
in het glazen huisje aan het Raad-
huisplein in Mijdrecht voor de 50 
uur durende radiomarathon voor 
Serious Request. Vrijdagmiddag 
om 15.00 uur gaf de burgemees-
ter het startsein. Helaas werkte het 
weer niet echt mee. Storm en regen 
maakt dan bijna geen mens zich 
buiten waagde. Twee dj’s, Lennart 
Boele en Nicolai Brannan gingen 
proberen vijftig uur, onafgebroken 
radio te maken zonder te kunnen 
slapen. Het moesten vijftig drukke 
uren worden voor de heren. Helaas 
zag het er niet erg druk uit. Om het 

glazenhuis was de meeste tijd geen 
mens te zien. Zo nu dan kwam er 
bezoek binnen en werd er opgetre-
den in het glazenhuis, maar verder 
liet het publiek het afweten. 
Het mag een wonder heten dat 
de twee jongens het wakker hiel-
den. Geen gillende menigte buiten, 
geen contact met mensen van bui-
ten, want die waren er niet..De ac-
tie liep tot zondagmiddag 17.00 uur. 
Ook toen was er geen publiek. Maar 
de jongemannen hebben het vol-
bracht en al met al heeft deze vijftig 
uur toch nog 3700 euro opgebracht. 
Dit wordt deze week gebracht naar 
het glazen huis in Haarlem.

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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Nieuwe afvalkalender
De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag ontving ik de nieuwe af-
valkalender 2015.Daar stond de 
mededeling dat het papier nog 
maar één keer per 4 weken wordt 
opgehaald. Had het geen betere 
keuze geweest om het plastic een 
maal per maand op te halen? De 
papier container is vaak na twee 
weken al behoorlijk zwaar laat 
staan na vier weken. Men moet 
toch vaak een aardig stukje lo-

pen met de container om hem 
aan de straat te zetten.  T.z.t moe-
ten wij met ons overige vuil ook 
al aan de wandel om het in een 
vuil container te deponeren het-
geen voor oudere inwoners ook 
al een probleem kan geven dat 
geldt ook voor groot vuil. Helaas 
wordt daar vaak niet zo goed over 
na gedacht,

Mevr. A. Vrijvogel

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?

Nieuwe winnaars 
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen doe je bij Slim-
ness Mijdrecht. Hier zijn de win-
naars Stefhanie en Wendy van de 
ochtend en avondgroep weer het le-
vende bewijs van. Stefhanie verloor 
12,4 kilo en Wendy 14,4 kilo tijdens 
de cursus van 10 weken afvallen in 
groepsverband. Alle andere resulta-

ten van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website. De cur-
sussen die 7 januari beginnen zitten 
al vol. 8 april starten er weer nieuwe 
groepen wees er snel bij! Geef je op 
via de website www.slimness.nl ga 
naar afvallen in groepsverband en 
vul daar het aanvraagformulier in.

Vandaag Surinaams!
Nieuw op het Haitsmaplein
Mijdrecht - Sinds kort is er een 
nieuw afhaalcentrum in overheer-
lijk Surinaams eten gevestigd op 
het Haitsmaplein nummer 25, naast 
Bike OK en schuin tegenover de in-
gang van winkelcentrum De Lin-
deboom. Wie van Surinaams eten 
houdt kan hier volop terecht. Maar 
ook liefhebbers van Oosterse ge-
rechten zijn van harte welkom bij 
‘Vandaag Surinaams’. In dat ge-
val eet u vandaag geen Surinaams, 
maar Oosters …dus. Het afhaalcen-
trum is gehuisvest in de locatie waar 
eerder ‘Puur’ zat. Nu zwaait Marcel 
van den Heuvel er de pollepel en 
doet dat samen met zijn partner Syl-
via Parto. Er is een complete menul-
ijst voor degenen die zich willen ori-
enteren. Kijk daarvoor op de web-
site HYPERLINK “http://www.van-
daag-surinaams.nl” www.vandaag-
surinaams.nl. Alle gerechten wor-
den in de eigen keuken bereid.
De keuken ziet er bij nadere be-
schouwing schoon en goed geoutil-
leerd uit. Alles is in roestvast staal 
uitgevoerd. Behalve etenswaren 
worden er ook (fris)drankjes aan-
geboden. Er kan zowel telefonisch 
(0297-269281) als online besteld 
worden. Wie dat wenst kan de be-
stellingen ook thuisbezorgd krijgen. 
Er is een aanbod voor zowel ontbijt, 
lunch als diner. Verder is er een as-
sortiment vers belegde broodjes en 

een compleet programma aan Ro-
ti gerechten. Vandaag Surinaams 
heeft eveneens een serie kleine ge-
rechten en snacks op de menu-
kaart staan. Ook is er een vegeta-
risch aanbod.

“Een jaar geleden zijn we op de Nij-
verheidsweg met deze specialiteiten 
in de vorm van een catering en een 
bezorgservice begonnen. Dat liep zo 
goed dat we zijn gaan uitkijken naar 
een tweede vestiging waar mensen 
ook eten kunnen afhalen. En dat is 
hier,” vertelt Marcel die te kennen 
geeft dat hij een goedlopend soort-
gelijk bedrijf heeft in Amsterdam en 
al 15 jaar dit vak uitoefent. Omdat 
zijn roots in Suriname liggen weet 
hij als geen ander wat lekker Suri-
naams eten is. Liefhebbers daarvan 
zullen bij hem best aan hun trekken 
komen, net zoals degenen die ver-
zot zijn op eten uit de Indische keu-
ken. Ook daar kan Marcel in voor-
zien. “Tijdens de feestdagen zijn we 
gesloten, maar op Nieuwjaarsdag 
zijn we wel open van 16.00 tot 20.00 
uur en is iedereen van harte wel-
kom. Tussentijds en daarna natuur-
lijk ook,” laat Marcel weten. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur; 
zondag en maandag van 16.00 tot 
20.00 uur. Ook via Facebook en 
Twitter bereikbaar. Smakelijk eten!

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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