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Uithoorn - Inwoners van Uithoorn 
met een minimuminkomen krijgen 
geen vrijstelling van hondenbelas-
ting. Dat besloot een meerderheid 
van de gemeenteraad tijdens de be-
raadslagingen over de belasting-
verordeningen in de raadsvergade-
ring van dinsdag 15 december. Het 
CDA had samen met PvdA een mo-
tie ingediend waarbij het college 
werd opgedragen om in navolging 
van veel andere gemeenten de re-
geling voor kwijtschelding van lo-
kale lasten voor minima uit te brei-
den met hondenbelasting voor één 
hond. “Uitgangspunt is dat het hou-
den van een hond een belangrij-
ke bijdrage kan zijn aan het wel-
bevinden en gezondheid van de 
eigenaar(s). De fi nanciële drem-
pels om een hond te houden moe-
ten daarbij zo mogelijk beperkt wor-

den gehouden. Een tweede aspect 
is dat men door het uitlaten van een 
hond onderweg ook sociale con-
tacten kunnen worden opgedaan, 
waardoor vereenzaming mede kan 
worden voorkomen”, lichtte Jordy 
Keimes (CDA) toe.
Volgens Els Gasseling (PvdA) moet 
het toch niet zo moeilijk zijn om 
door middel van een formulier, het-
zij online via de gemeentelijke web-
site, vermindering van de betref-
fende belasting aan te vragen. “Dat 
kan toch vlot worden geregeld?. Het 
gaat om ongeveer 545 mensen in de 
gemeente die vrijstelling van lokale 
lasten hebben. Volgens een lande-
lijke norm zou ongeveer 20 procent 
van hen een hond hebben. Dan gaat 
het om pakweg 9.000 euro”, vertolk-
te Gasseling. Vorige maand was er 
ook al discussie over de hondenbe-

lasting. Daarbij memoreerde Arjan 
Koopmans (Groen Uithoorn), dat er 
door de gemeente 150.000 euro aan 
hondenbelasting wordt geïnd, ter-
wijl er slechts 10.500 euro wordt be-
steed aan voorzieningen voor hon-
den (poepzakjes, afvalbussen etc,). 
Ook nu mengde hij zich in de dis-
cussie en vroeg zich af of de betref-
fende minima ook met deze belas-
ting onder het kwijtscheldingsbe-
sluit vallen. Hij kon zich vinden in de 
motie van CDA en PvdA.

Hap-snap beleid
Elfriede Henraat (DUS!) wilde we-
ten hoe hoog het bedrag is van de 
hondenbelasting en hoeveel geld is 
gemoeid is met het invoeren van de 
kwijtscheldingsregeling. 

Vervolg elders in deze krant.

Minima niet vrij van 
hondenbelasting

Uithoorn - Gemeente Uithoorn 
opende samen met Stichting Leef-
omgeving Schiphol op woensdag 
16 december het eerste deel van 
het natuurpark ‘Het Vrije Noortveen’ 
aan de Iepenlaan waaronder een 
speeltoestel. 

Het speeltoestel werd offi cieel ge-
opend door wethouder Polak, be-
stuurslid de heer Hoffscholte van 
de Stichting Leefomgeving Schip-
hol en door de twee ontwerpsters 
Nicky Pouw en Jasmine Amezia-
ne. Wethouder Polak is enthousiast 
over het speeltoestel: “Ik vind het 
zo leuk dat deze twee jonge mei-
den dit speeltoestel in de vorm van 
een vliegtuig hebben ontworpen en 
dat met hulp van de Stichting Leef-

omgeving Schiphol nu ook echt ge-
realiseerd is.” De Stichting Leefom-
geving Schiphol heeft de inrichting 
van het natuurpark fi nancieel mo-
gelijk gemaakt om zo de kwaliteit 
van de leefomgeving in de Schip-
holregio te verbeteren. De opening 
ging van start in de kookstudio ‘In 
den Ossewaerd’ waar de bewoners 
werden ontvangen met koffi e, thee 
en gebak. Na een praatje van wet-
houder Polak en de heer Hoffschol-
te werd het speeltoestel buiten met 
het doorknippen van een lint ge-
opend en direct in gebruik geno-
men. De opening van het park werd 
afgesloten met een wandeling door 
het natuurpark. Het laatste deel van 
het natuurpark verwacht de ge-
meente in 2017 af te ronden. 

Feestelijke 1e deel natuur-
park ‘Het Vrije Noortveen’

Uithoorn - Voorafgaand aan de 
raadsvergadering dinsdag 15 de-
cember werd een twintigtal inwo-
ners in het gemeentehuis in het 
zonnetje gezet. Vanwege een sa-
menwerking tussen de gemeente-
raad en het Haagse bureau ‘Pro-
Demos’ - ook wel het Huis voor de-
mocratie en rechtsstaat genoemd 
– hadden zij zich een poosje ge-
leden aangemeld voor een cursus 
waar men in vijf lessen alles te ho-
ren kreeg over de staatsinrichting in 
Nederland, hoe de gemeente en de 
gemeenteraad werken, hoe de ge-
meentelijke fi nanciën zijn opge-
bouwd, hoe men kan lobbyen en te 
leren debatteren. De cursus had ten 
doel mensen die er belangstelling 
voor hebben, politiek actief te ma-
ken waarna men zich misschien wel 
geroepen zou voelen om lid te wor-
den van een politieke partij. Wellicht 
met het oogmerk om tegen verkie-
zingstijd op de lijst te worden gezet 
en een raadszetel te ambiëren, dus 
de politiek in te gaan. Tot ieders ver-
rassing bleken er meer cursisten op 
te draven dan gedacht, iets wat als 
zeer welkom werd ervaren. Dat wa-
ren Francisca de Jeer, Corry Feits-
ma, Willem Kornmann, Rob van Gel-
deren, Ingrid Raadschelders, Judith 
Beuse, Nellie Plemper, Ingrid Har-
denberg, Casper van Wijk, Guus 
Kok, Denny van der Vaart, Fieke Ot-
to-Ossekoppele, Gonnie Blauwhof, 
Greet Rahn, Kim van Manen, Johan-
nes Hoonakker, Stephan Krijgsman, 

IJsbert van Hoorn, Jacinta Guppertz 
en Regina Wiebeler.

Toekomstige raadsleden?
Dinsdag 15 december vond de fees-
telijke afsluiting plaats in het ge-
meentehuis en ’s avonds bij de raad. 
Alle deelnemers kregen daar van 
waarnemend burgemeester Corne-
lis Mooij na een korte toespraak een 
fraai certifi caat uitgereikt als bewijs 
van deelname met een bijbehoren-
de bos bloemen. “Politiek is voor ve-
len van ons vaak voornamelijk vrij-
willigerswerk. Het betekent dat, als 
je je daarvoor op geeft, dit veel vrije 
tijd kost. Soms brengt politiek er-
gernis met zich mee, maar ander-
zijds ook prettige momenten als er 
mede dankzij jouw inzet een posi-
tief besluit wordt genomen over een 
zaak die jou zo aan het hart ligt”, al-
dus de burgemeester. “Ik hoop dat 
de cursus die u gevolgd heeft een 
stimulans is om nader kennis te ma-
ken met de politieke partijen in de 
raad. De partijen zullen u graag ont-
vangen. De contacten zijn gelegd. 
Maak er gebruik van zou ik u wil-
len adviseren. Omgekeerd zou ik te-
gen de fracties willen zeggen: ga op 
uw beurt eens praten met de deel-
nemers die enthousiast de moei-
te hebben genomen deze cursus te 
volgen en een blik achter de scher-
men hebben mogen werpen om 
zich in de materie te verdiepen. Wie 
weet zijn er voor u in de toekomst 
goede raadsleden voor uw partij bij.”

Wie of wat is ProDemos?
ProDemos is wat je zou kunnen 
noemen een bureau en bezoekers-
centrum voor hen die geïnteres-
seerd zijn in politiek. Hier krijgt men 
uitleg wat de spelregels zijn van de 
democratie en de rechtsstaat. Men 
laat zien wat je zelf kunt doen om 
invloed uit te oefenen in zowel de 
gemeente, de Provincie als het land 
en Europa. Het Bezoekerscentrum 
van ProDemos staat recht tegen-
over het Binnenhof in Den Haag. 
Vanuit die plek biedt men rondlei-
dingen, educatieve programma’s, 
debatten, exposities, cursussen en 
ook zaalruimte. Jaarlijks ontvangt 
men tienduizenden scholieren, stu-
denten, leden van politieke orga-
nisaties, toeristen en andere geïn-
teresseerden die hier ervaren hoe 
politiek, democratie en rechtsstaat 
functioneren. 
ProDemos werkt samen met ge-
meenten, provincies, rechtbanken 
en onderwijsinstellingen. Met be-
hulp van cursusprogramma’s, be-
geleiders en lesmaterialen wordt 
uitgelegd hoe je bijvoorbeeld ge-
meenteraadslid kunt worden, waar 
de Provincie over gaat, of hoe een 
rechtszaak verloopt. Voor scholen 
zijn er politieke excursies, gastles-
sen, rollenspellen en lesmateriaal 
over actuele onderwerpen op het 
gebied van democratie en rechts-
staat: een schat aan mogelijkheden 
om lessen concreet en levendig te 
maken!

Certifi caat voor politiek 
actieve inwoners

Uithoorn - Dinsdagavond 15 de-
cember was de laatste raadsver-
gadering die waarnemend burge-
meester Cornelis Mooij voorzat. Het 
was maar van korte duur, want in 
tegenstelling tot tot buurgemeen-
te De Ronde Venen, waar de raad 
het tot kwart voor een ’s nachts 
(…) uithield, was men in Uithoorn 
op het gemeentehuis in minder dan 
een uur klaar met de vergadering. 
Daar kwam slechts één onderwerp 
aan de orde, namelijk de discus-
sie om de minima in de gemeen-
te te vrijwaren van hondenbelas-
ting voor één hond… Elders in de-
ze krant leest u daar wat meer over. 
Na sluiting van de vergadering werd 
de waarnemend ‘burg’ door frac-
tievoorzitter Nick Roosendaal van 
de VVD, tevens plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad, 
in de bloemetjes gezet en bedankt 
voor de uitstekende wijze waarop 
hij in de korte periode dat hij bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn had 
vervangen, leiding heeft gegeven 
aan het college en als voorzitter van 
de raad heeft gefunctioneerd. “Uw 
wijsheid en ervaring hebben er ze-
ker toe bijgedragen dat de discus-
sie in deze raad de afgelopen tijd 
ook een andere wending heeft ge-
kregen. Dankzij u hebben wij er als 
raad ook weer van kunnen leren. 
Wij wensen u succes en geluk bij 
het mogelijke vervolg van uw activi-
teiten op het politieke vlak en daar-
buiten”, zo sprak Roosendaal. Cor-
nelis Mooij draagt met ingang van 
18 januari zijn taak weer over aan 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
die van een viermaandelijks verlof 
terugkeert vanwege gezinsuitbrei-
ding.

Goede verhoudingen
Mooij prees op zijn beurt de prettige 
verstandhouding binnen het colle-
ge en de raad. “Die zijn hier binnen 
de raad erg goed, ook al bent u het 

vaak niet met elkaar eens. Discus-
sies horen erbij, maar dat gebeurt in 
een goede onderlinge verstandhou-
ding wat enorm helpt bij de uitvoe-
ring van het democratisch proces. 
Dat geldt eveneens voor de verhou-
dingen binnen het college waar ik 
ook mee te maken heb gehad. U 
hebt een deskundig gemeentelijk 
apparaat, waarin momenteel wel 
allerlei wijzingen in plaatsvinden 
maar waar ik met bewondering naar 
heb gekeken. De vier maanden dat 
ik hier tot half januari 2016 heb ge-
zeten zijn mij erg goed bevallen”, al-
dus de waarnemende burgemees-
ter.
Cornelis Mooij nam op 23 septem-
ber tijdelijk het stokje over van bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn. De 
heer Mooij (65) is lid van de VVD en 
was van 2011 tot 2012 ook al waar-
nemend burgemeester van de ge-
meente Waterland en van 2003 tot 
2009 gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland. Hij werd toen 
opgevolgd door Elizabeth Post. 
Mooij is wethouder van de gemeen-
te Haarlem geweest met diverse 
portefeuilles in de perioden 2012 tot 
2014, van 1990 tot 1998 en van 1985 
tot 1986. Daarvóór was hij gemeen-
teraadslid in Haarlem. Vóór zijn po-
litieke tijd was hij van 1976 tot 1985 
wetenschappelijk medewerker aan 
de Universiteit van Amsterdam. Het 
ga hem goed!

Laatste raadsvergadering 
van burgemeester Mooij



De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

procedure 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht. 

digitale Bekendmakingen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/gem_uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

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

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

sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., 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

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

commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

colofon

Gemeente Uithoorn

officiële mededelingen en Bekendmakingen
 ter inZage

Tijdelijk: 
- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 

januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.od-
nzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de gemeente 
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Inzagepe-
riode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afdeling 
Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Inzageperi-
ode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afdeling 
Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Grevelingen 40-42” Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afde-
ling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Beroeps-
periode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied.

- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2015. Ter inzage van 24 de-
cember 2015 t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 513111.

- Bestemmingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 3, Beroepsperiode 24 
december 2015, t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Beroepsperiode 24 decem-
ber 2015 tot en met 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Bestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode van 25 december 2015 tot en met 
4 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 513 111.

 ingediende aanVragen omgeVingsVergunning
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

drijfsruimte. Ontvangen 11 december 2015.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een rookcabine op het dakterras van de tweede verdieping. Ontvangen 15 de-
cember 2015.

 BeslistermiJn aanVraag omgeVingsVergunning Verdagen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
de kwakel
- Drechtdijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van een bestaan-

de watergang en het graven van een nieuwe watergang op het perceel achter 
Drechtdijk 93 te De Kwakel

 ingetrokken aanVragen omgeVingsVergunning
de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 

woningen Deelgebied B6.

 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
- Stelling 2a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. 

afval rond de jaarwisseling
afvalbakken
In de laatste week van december ha-
len wij alle openbare afvalbakken 
weg. De afvalbakken bij winkelcen-
tra zijn als laatste aan de beurt. In de 
eerste week van januari zetten wij 
deze weer terug.

alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Op 31 december sluiten wij van-
af 10.00 uur alle ondergrondse con-
tainers af. Plaatst u alstublieft niets 
naast de containers als deze ge-
sloten zijn. Breng uw afval naar het 
scheidingsdepot. Op 1 januari ope-
nen wij weer alle de containers.

minicontainers 31 december 
Op donderdag 31 december worden 
de containers in Thamerdal, Dorps-
centrum en Meerwijk-Oost geleegd? 
Haal uw container gelijk weer weg 
zodra deze geleegd is. Tussen 18.00 
en 02.00 uur is het namelijk toege-
staan om vuurwerk af te steken.

Vuurwerk zelf opruimen
Na de jaarwisseling ligt er altijd veel 
(vuurwerk)afval op straat. Ieder jaar 

ruimen wij na oud en nieuw de groot-
ste rommel op. In de weken na de 
jaarwisseling vegen wij alles nog 
goed. Gelukkig ruimen ook veel in-
woners van de gemeente zelf hun 
(vuurwerk)afval op. Dat stellen we 
zeer op prijs. Ruimt u vanaf 1 janu-
ari ook zelf uw vuurwerkafval op? Zo 
zorgen we er samen voor dat de stra-
ten weer snel schoon en veilig zijn 
en voorkomen we dat vuurwerkaf-
val zwerfafval wordt. Bij alle verkoop-
punten van vuurwerk in de gemeen-
te worden vuurwerkzakken uitge-
deeld. U kunt deze zakken ook op-
halen tijdens openingstijden op het 
scheidingsdepot. (Maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 9.00 
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 
uur).

laat zien hoe goed je bezig bent, 
tag ons via twitter @gem_uithoorn 
en wij retweeten je foto of post! 
wie weet motiveer je andere men-
sen wel met opruimen.

kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de 
jaarwisseling? Dan kunt u deze op 

 Bezwaar: t/m 19 januari 2016.
- Boterdijk 77, omgevingsvergunning voor het gebruiken van een aantal ruimten 

voor kleinschalige dagrecreatie (theekamer en escaperoom) van de woning. 
 Bezwaar: t/m 26 januari 2016.
- Vuurlijn ter hoogte van de Noorddammerweg, omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van een fi etspad op het dijklichaam aan de. 
 Bezwaar: t/m 24 januari 2016.
- Drechtdijk 21. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Anderz 

voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. 
 Bezwaar t/m 18 januari 2016.
- Kerklaan. Vergunning aan stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organi-

seren van de Kwakelse Avond op 18 december en de Oud & Nieuwviering op 
31 december 2015. Bezwaar t/m 28 januari 2016.

- Poelweg 44a. Vergunning aan Weiveld B.V. voor het exploiteren van huisves-
ting voor arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 25 januari 2016.

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Rode Klaver 79, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 
 Bezwaar: t/m 25 januari 2016.
- Legmeerplein 24. Vergunning aan de exploitant van Napa Thai Takeaway voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 december 2018. 
 Bezwaar t/m 21 januari 2016.
dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Bada Bing 

voor het exploiteren van een horecavergunning en een Drank- en horecaver-
gunning t/m 27 februari 2016. Bezwaar t/m 7 januari 2016.

- Koningin Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Ba-
da Bing voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. Be-
zwaar t/m 7 januari 2016.

- Koningin Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van ca-
fé Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. 
Bezwaar t/m 18 januari 2016.

- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café de Ge-
vel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. Bezwaar 
t/m 21 januari 2016.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Maison Vinocerf voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 december 2018. Bezwaar t/m 28 
januari 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan de exploitant van SAC De 

Scheg voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 december 2018. Be-
zwaar t/m 27 januari 2016.

- Zijdelwaarplein. Wijziging vergunning voor het innemen van een standplaats 
met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese Snacks op 
de dinsdag de gehele dag. Bezwaar t/m 21 januari 2016.

 VoorBereidingsBesluit BedriJVenterrein uithoorn 2015
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 26 november 2015 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 verbeelding met 
nummer NL.IMRO.0451.VBBedrijventerrein-VG04.  
Het voorbereidingsbesluit treedt donderdag 24 december 2015 in werking. Het 
voorbereidingsbesluit en de verbeelding liggen met ingang van donderdag 24 de-
cember 2015 gedurende zes weken tot en met woensdag 3 februari 2015 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeen-
tehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbe-
sluit is ook te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden 
ingesteld.
Uithoorn, 23 december 2015

 Vaststelling Bestemmingsplan legmeer-west, w w w . u i t h o o r n . n l
Vervolg op volgende blz.

openingstijden tijdens 
de feestdagen
De gemeente is gesloten met kerst (25 en 26 december) 
en op nieuwjaarsdag (1 januari). Ook rond de feestdagen 
zijn er gewijzigde openingstijden. 

Burgerzaken 
Donderdag 24 december open tot 12 uur 
Donderdag 31 december open tot 12 uur 

klantcontactcentrum / receptie
Donderdag 24 december open tot 14.00 uur
Donderdag 31 december open tot 14.00 uur 

informatiecentrum dorpscentrum
Het informatiecentrum Dorpscentrum is gesloten van 
maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari 2016.

De gemeente is op 4 januari 2015 geopend vanaf 12.30 uur. Deze dag 
komt het telefonisch spreekuur van het Sociaal Loket te vervallen.

afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig 
online een afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt 
rekening met de afwijkende openingstijden. 

afval
Tijdens de feestdagen kunnen de ophaaldagen van het afval 
afwijken van de afvalkalender. Kijk voor gewijzigde tijden voor 
het ophalen van het afval op www.uithoorn.nl

straat leggen bij de containeropstel-
plaatsen. Dit kunt u doen op de on-
derstaande dagen en plaatsen. Dit is 
gratis en de bomen hoeven niet aan-
gemeld te worden. 
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en 
Kootpark (Laag- en hoogbouw)
Dinsdag 5 en 12 januari
Europafl ats (Hoogbouw)
Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) en 
Bedrijventerrein (Laag- en hoog-
bouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en 
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park 
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender is gewijzigd. Er is 
een nieuwe indeling die eenvoudiger 
is; er zijn maar 4 wijken. Vanaf 24 de-
cember is de nieuwe afvalkalender 
voor 2016 klaar. Iedereen kan een 
kalender ophalen bij het gemeente-
huis of het scheidingsdepot. Online 
bekijken? Check dan www.recycle-
manager.nl en download de app. U 
krijgt automatisch bericht wanneer 
u uw afval buiten moet zetten. Of 

download de afvalkalender op www.
uithoorn.nl. 

app
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 
downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor tex-
tiel en glas zijn. Extra handig: u kunt 
alerts instellen wanneer uw container 
buiten gezet moet worden.

aanbieden minicontainers en 
pmd-zakken
Voor een aantal bewoners veran-
dert de vaste dag waarop gf/restaf-
val en Plastic, metaal en drankpak-
ken (PMD) wordt opgehaald. Zij krij-
gen thuis bericht. Let op, voor ieder-
een geldt dat het tijdstip waarop de 
inzamelwagen langskomt anders 
kan zijn dan vorig jaar. Zet de mini-
containers of zakken met PMD pas 
de avond vóór de ophaaldag buiten. 
Op de ophaaldag zelf kunt u dat doen 
tot 7.30 uur. Elke woensdag halen wij 
het PMD op bij de hoogbouw. 

Vragen
U kunt ons bellen op 0297-513 111. 
Als u vragen of problemen heeft met 
de inzameling.

Inwoners van Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Beemster, Die-
men, Edam-Volendam, Haarlem-
mermeer, Landsmeer, Oostzaan, 
Ouder-Amstel, Purmerend, Uit-
hoorn, Waterland, Wormerland, 
Zaanstad en Zeevang hebben nog 
tot 31 december om hun woonduur 
om te laten zetten in inschrijfduur 
door zich in te schrijven bij Woning-
Net. Zo vergroten zij hun kans op een 
sociale huurwoning, mochten zij die 
in de toekomst nodig hebben. Van-
af dit jaar is vanwege een wetswijzi-
ging de woonduur van inwoners van 
de Stadsregio niet meer bepalend 
voor de toewijzing van een sociale 
huurwoning. Alleen de inschrijfduur 
bij WoningNet telt nog. De Stadsre-
gio, gemeenten en woningcorpora-
ties adviseren daarom alle inwoners 
van de stadsregio deze weken nog-
maals nadrukkelijk om zich vóór 31 
december 2015 in te schrijven, als 
ze hun woonduur naar inschrijfduur 
willen laten omzetten. De Stadsre-

gio, gemeenten en corporaties voe-
ren hiervoor samen campagne.
 
Verlaging verlengingskosten
De extra inschrijvingen leiden er waar-
schijnlijk toe dat de dienstverlening 
van WoningNet kostendekkend wordt. 
Tot dit jaar was dat niet het geval en 
waren de kosten hoger dan de som 
van de inschrijvingsinkomsten. Winst 
maken met WoningNet is niet het doel 
van de corporaties. Na 31 december 
2015 worden daarom de opbrengsten 
van alle nieuwe inschrijvingen afgezet 
tegen de extra kosten die nu worden 
gemaakt. Na deze evaluatie en over-
leg met de Stadsregio besluiten de 
corporaties komend voorjaar welk be-
drag iedereen terugkrijgt, in de vorm 
van een korting op de verlengingskos-
ten. Dit is de meest eerlijke bestem-
ming van de meeropbrengsten en 
komt direct ten goede aan de mensen 
die staan ingeschreven. Meer infor-
matie over de regeling vindt u op www.
woningnetregioamsterdam.nl

Verlengingskosten omlaag
woonduur om laten zetten in 
inschrijfduur nog mogelijk tot 
31 december

onderwijsinformatiemarkt 2016
Op woensdag 13 januari 2016 is 
de jaarlijkse onderwijsinforma-
tiemarkt. De markt is van 18.15 
uur tot 19.45 uur in de aula van 
het Thamen Uithoorn, Den Uyl-
laan 4 te Uithoorn. Scholen van 
voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en 

de Ronde Venen zullen zich pre-
senteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leer-
lingen van groep acht van het ba-
sisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen 
voor het voortgezet onderwijs uit 
de omgeving te bieden hebben. 



Afscheid en nieuw bloed 
bij korpsavond Brandweer
Uithoorn - Traditiegetrouw organi-
seerde de Vrijwillige Brandweer Uit-
hoorn ook dit jaar haar korpsavond. 
Die vindt in een feestelijke en in-
formele sfeer plaats in de brand-
weerkazerne aan de Zijdelweg. Het 
wordt gezien als de afsluiting van 
het jaar waar – voor zover moge-
lijk – alle leden en oud-leden van de 
brandweer aanwezig zijn.
Tevens familieleden van korpsleden 
die een Koninklijke Onderschei-
ding uitgereikt krijgen. Dit jaar was 
de korpsavond op woensdag 16 de-
cember. Tijdens die avond wordt te-
ruggekeken op wat er het afgelo-
pen jaar zoal is gebeurd waarbij de 
brandweer betrokken was. Tevens 
worden plannen en verwachtin-
gen uitgesproken voor het komen-
de jaar, maar ook mutaties doorge-
voerd en behaalde certificaten, di-
ploma’s en oorkonden aan de ver-
schillende brandweermannen en 
-vrouwen uitgereikt.

Daarnaast wordt stilgestaan bij 
de viering van langjarige jubilea in 
dienstverlening. Wilfred van Rand-
wijk, clustermanager Zuidflank, 
waartoe behoren de brandweer-
korpsen van Uithoorn, Aalsmeer en 
Amstelveen, heette alle aanwezi-
gen van harte welkom op de avond. 
Daaronder ook waarnemend brand-
weercommandant Amsterdam-Am-
stelland IJle Stelstra en waarne-
mend burgemeester Cornelis Mooij 
die tot 18 januari a.s. burgemeester 
Dagmar Oudshoorn vervangt.

Meer mensen voor piketdienst
Na zijn welkomtwoord ging Van 
Randwijk kort in op de gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar 2015 
waarbij de brandweer 292 keer 
moest uitrukken bij grote en kleine 
calamiteiten. Soms ter ondersteu-
ning van andere korpsen in de om-
geving. In 2015 is er veel gebeurd, 
zowel organisatorisch als op het ge-
bied van repressie (actie onderne-
men bij calamiteiten). Maar ook ont-
wikkelingen die toekomstbepalend 
zijn voor de kazerne en de direc-
te omgeving. Positief daarbij is dat 
de dagdienst voor het eerst in tijden 
volledig bemand is door de heren 
Nico Theuns en Blaszyk Bartosz. Sa-
men vervullen zij de taken van pre-
ventie, preparatie en repressie. Pre-
ventie is daarbij een groot goed. Zo 
zijn er dit jaar 172 woningbezoeken 
uitgevoerd om voorlichting te ge-
ven over brandveilig wonen. Nieuw 
in het beleid is dat bij uitrukken vier 
brandweermensen zullen opdraven 
in plaats van zes. Het is nog een pi-
lot en de praktijk moet uitwijzen 
of het functioneert. Van Randwijk 
prees de inzet van de professionele 
bezetting, maar schatte de inzet van 
de vrijwilligers minstens zo hoog in. 
Hij uitte zijn waardering voor een ie-
der die zich van zijn en haar beste 
kant heeft laten zien bij de verschil-
lende kleine en grote incidenten het 
afgelopen jaar (waaronder de ont-
ruiming van de VU bij de waterover-
last). Hij gaf voorts aan dat komend 
jaar de piketdienst in het weekend 

Nieuwe aspirant manschappen komen het korps versterken: Glenn van Dam, Maarten Everts, Sjoerd van den Helder, 
Wiebe Posthuma en Tom Stronkhorst

De gedecoreerden: v.l.n.r.: Adrie Bijl, Erwin Schut, Guus van Asselen, burge-
meester Cornelis Mooij en Eric Kenter

Zij namen afscheid van het korps: v.l.n.r.: Guus van Asselen, Roema van Ams, 
Wendy Jutte, Eric Kenter en Mark Burggraaf

wordt uitgebreid tot zes personen. 
De brandweerkazerne is flink on-
der handen genomen en er is air-
co geïnstalleerd. Er is veel gespon-
sord in materialen door lokale on-
dernemers maar ook de eigen men-
sen hebben hun schouders eronder 
gezet. “De kracht van deze kazerne 
uit zich in het feit dat die op orde is, 
het materieel goed inzetbaar en di-
vers is met goed geoefende en ge-
motiveerde manschappen. Een ka-
zerne waar de samenleving van Uit-
hoorn en De Kwakel volgend jaar 
absoluut weer op kan rekenen als 
de nood aan de man komt. Namen 
de korpsleiding wil ik een ieder be-
danken die hierbij betrokken is,” al-
dus Van Randwijk.

Koninklijke Onderscheiding
Hoewel de instroom van nieuw 
bloed in de gelederen van het korps 
nog niet als spectaculair kan worden 
gezien, was de clustermanager heel 
blij met de aanstelling in tijdelijke 
dienst van vijf aspirant manschap-
pen, t.w. Glenn van Dam, Maarten 
Everts, Sjoerd van den Helder, Wie-
be Posthuma en Tom Stronkhorst. 
De bezetting van het korps in Uit-
hoorn komt daarmee op 31, waar 42 
de norm zou moeten zijn. Er zijn dus 
nog steeds vrijwilligers nodig en die 
kunnen zich aanmelden of belang-
stellend eerst een keer ‘meelopen’. 
Nico Theuns zal u graag ontvangen 
en te woord staan. Helaas moest 
er ook afscheid worden genomen 
van enkele vaste korpsleden, zo-

Operationele dienstverlener kazerne Uithoorn Nico Theuns (li.) met waarne-
mend brandweercommandant Amsterdam-Amstelland IJle Stelstra en clus-
termanager Zuidflank Wilfred van Randwijk (re.)

w w w . u i t h o o r n . n l

 de toekomst, fase 3
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 15 de-
cember 2015 het bestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 als ver-
vat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDeToekomst-VG01 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.
toelichting
Aan de westzijde van Uithoorn, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer, is het ge-
bied Legmeer-West gelegen. De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen dat een 
deel van dit gebied wordt ontwikkeld als woonlocatie. Hiervoor is in 2005 het be-
stemmingsplan Legmeer-West opgesteld. Het gehele plangebied wordt in verschil-
lende fases gebouwd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar wonin-
gen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Onder-
tussen is een groot deel van het gebied uitgewerkt. Ook voor onderhavig plange-
bied is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Door de veranderde markt is het 
stedenbouwkundig plan aangepast en is het aantal woningen dat wordt ontwikkeld 
meer dan binnen de uitwerkingsregels is toegestaan. Vandaar dat voor dit plange-
bied een bestemmingsplan wordt opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in oktober/november 2015 ter inzage gelegen. 
Hierop zijn geen zienswijzen ingebracht.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
24 december 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daar-
naast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de web-
site van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 december 2015 tot en met 3 febru-
ari 2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot 
de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep in-
stellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Bekendmaking Van de huisVestingsVerordening gemeente 
 uithoorn 2016 en de Beleidsregels woonruimteVerdeling 
 gemeente uithoorn 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 15 decem-
ber 2015 de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 heeft vastgesteld.
Per 1 januari 2016 treedt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 
in werking. De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013, 
laatst gewijzigd per 1 juli 2015, komt per 1 januari 2016 te vervallen. In de Huisves-
tingsverordening wordt uitwerking gegeven aan de Huisvestingswet 2014 en zijn re-
gels opgesteld over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de wo-
ningvoorraad. Onder de regels voor woonruimteverdeling vallen ook de toewijzing 
van sociale huurwoningen en verlenen van woonurgentie.
De gemeenten die onderdeel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam werken van-
af 1 januari 2016 elk met een eigen verordening, maar deze zijn wel inhoudelijk af-
gestemd en in lijn met de laatste regionale verordening. De bestaande praktijk van 
het toewijzen van sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam blijft daarmee 
ongewijzigd. Het aanbod van sociale huurwoningen wordt nog altijd op de websi-
te van WoningNet (www.woningnet.nl) bekend gemaakt. Burgemeester en wethou-

ders hebben op 2 december 2015 besloten om de uitvoering van de verordening, 
voor zover het besluiten op aanvragen voor huisvestingsvergunningen betreft, te 
mandateren aan de in Uithoorn actieve woningcorporaties, te weten Eigen Haard 
en Woonzorg Nederland.
De Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 wordt op 28 december 2015 
gepubliceerd in het Gemeenteblad via de website www.officielebekendmakingen.
nl. De nieuwe verordening is in te zien in het gemeentehuis of via de website van 
de gemeente www.uithoorn.nl.

 start inspraak Voor VoorontwerpBestemmingsplan 
 “Jaagpad 5”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het inge-
diende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en op 
het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen. 
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Jaagpad 5” ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 24 december 2015 tot en met donderdag 7 januari 2016 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ie-
der een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De 
raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.
Uithoorn, 23 december 2015

	 Ter	inzage	legging	UiTwerkingsplan	‘park	krayenhoff,	
	 deelgebied	b6’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om voor deelgebied B6 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan, met planidentifi-
catiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB6-VG01 vast te stellen. 
toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad 
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onder-
havig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ is in het bestemmingsplan een 
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Het gaat hier om het gebied direct naast het 
gezondheidscentrum.
Door de tijd heen is gebleken dat de woningen die waren voorzien in dit deelgebied 
niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. Reden waarom een nieu-
we ‘Stedenbouwkundig plan 2015’ is opgesteld. Dit plan gaat uit van een verkave-
ling gebaseerd op de woningen die goed aansluiten bij de wensen van de woon-
consumenten in Uithoorn. De nieuwe verkaveling (met 10 woningen) sluit aan bij 
de gerealiseerde bebouwing en legt een link met het gezondheidscentrum. Binnen 
het uitwerkingsplan wordt de gewijzigde stedenbouwkundig opzet planologisch mo-
gelijk gemaakt. 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpuitwerkingsplan zijn 
zienswijzen ontvangen. Deze geven geen aanleiding om het plan te wijzigen. Het 
plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. 
terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 24 december 
2015 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 december 2015 tot en met 3 febru-
ari 2016) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen 
die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die 

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wen-
den en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in 
het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Vaststelling Bestemmingsplan VuurliJn 56

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestem-
mingsplan Vuurlijn 56 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuur-
lijn56-VG01 vast te stellen.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ‘Bestemmingsplan Vuur-
lijn 56’ liggen met ingang van vrijdag 25 december 2015 gedurende zes weken ter 
inzage tot en met donderdag 4 februari 2016. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis 
en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als 
het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastge-
stelde plan ten opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Bekendmaking BelastingVerordeningen 2016
 
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 15 december 2015 heeft be-
sloten tot vaststelling van: 
-  Verordening Forensenbelasting 2016
-  Verordening Grafrechten 2016
-  Verordening Hondenbelasting 2016
-  Verordening Liggelden 2016
-  Verordening Marktgelden 2016
-  Verordening Afvalstoffenheffing 2016
-  Verordening Precariobelasting 2016
-  Verordening Rioolaansluitrecht 2016
-  Verordening Onroerende zaakbelastingen 2016
-  Verordening Rioolheffing 2016
-  Verordening Algemene Rechten 2016 
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. De verordeningen zijn vanaf 
1 januari 2016 digitaal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

officiële mededelingen en Bekendmakingen
Vervolg van vorige blz.

als Roena van Ams, Guus van As-
selen, Mark Burggraaf, Wendy Jut-
te en last but not least Eric Ken-
ter die om uiteenlopende redenen 
hun activiteiten bij het korps be-
eindigen. Zij gaan met eervol ont-
slag. Niet zelden wordt tijdens de 
korpsavond een brandweerman of –
vrouw een Koninklijke Onderschei-
ding opgespeld. Dat vond ook deze 
avond plaats. Die eer viel dit keer te 
beurt aan brandweerman Eric Ken-
ter die vanwege zijn 20-jarig dienst-
verband werd benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Waarnemend burgemeester Corne-
lis Mooij speldde hem de bijbeho-
rende versierselen namens de Ko-
ning op. Adrie Bijl, Guus van Asse-
len en Erwin Schuit werden even-
eens gedecoreerd wegens hun 
langdurige inzet. Voor Adrie Bijl is 
dat zelfs al 35 jaar!

Nuttig instrument
Ondanks dat hij ‘waarnemend’ was 
en weinig ervaring heeft met dit 
brandweerkorps, hield Mooij in zijn 
korte voordracht een goed verhaal 
welk een nuttig en beslist noodza-
kelijk instrument de brandweer is, 
welke organisatie er achter staat, 
hoeveel oefening het kost om op 
peil te blijven en het vakmanschap 
wat gevraagd wordt van de korpsle-
den. Niet in de laatste plaats de in-
zet die ook de vrijwilligers ten toon 
spreiden. Mooij putte voorts uit ei-
gen ervaringen omdat zijn grootva-
der commandant was van de be-
drijfsbrandweer bij het bedrijf waar 
hij toen werkte. Vervolgens hield hij 
zich samen met Wilfred van Rand-
wijk en Nico Theuns bezig met het 
naar voren roepen van nog twee 
korpsleden, te weten Harm Weering 
en Jaap Roelofs die beiden werden 
bevorderd tot bevelvoerder. Eerder 
waren alle namen de revue al ge-
passeerd, decoraties en certifica-
ten uitgereikt, manschappen ver-
welkomd en afscheid genomen. Tot 
slot werd in een informele sfeer on-
der het genot van een hapje en een 
drankje nog gezellig met elkaar na-
gepraat. Sinds 2009 is het brand-
weerkorps van Uithoorn onderdeel 
van het regionale samenwerkings-
verband Amsterdam-Amstelland. 
Men treedt effectief op bij bran-
den, ongelukken en andere calami-
teiten. Het korps is eveneens voor-
bereid op het bestrijden van ram-
pen en het beheersen van groot-
schalige crisissituaties. Tevens ont-
popt de brandweer zich ook steeds 
meer als de reddende engel in ge-
vallen waarbij reanimerend met een 
AED moet worden opgetreden.
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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

128e 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

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
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Babbel – en breiclub
De dames (heren zijn natuurlijk 
ook van harte welkom) komen 
iedere maandag tussen 10.00 – 
12.00 uur bij elkaar o.l.v. Loes, 
gezamenlijk koffie drinken en 
een stukje breien. Er wordt ge-
breid voor het goede doel. U be-
taalt 1,- per keer, dit is exclusief 
koffie / thee.
Heeft u nog wol over, dan bent u 
welkom om dit langs te komen 
brengen.

Zilveronline cursus
Wilt u met de i-Pad leren om-
gaan? Dan kunt u zich aanmel-
den voor de 8-weekse cursus 
vanaf 18 februari 2016
Elke donderdag ochtend van 
10.00-12.00 uur. Kosten 85,00. 
Heeft u nog geen i-Pad dan 
kunt u deze bij ons tegen een 
vergoeding ook lenen. 

Koffie-speciaal
Doel van deze activiteit is ou-
deren, onder het genot van een 
kopje koffie (of thee), in ge-
legenheid te stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leef-
tijdsgenoten. De groep komt 
wekelijks (vanaf 7 januari 2016) 
bijeen op donderdag van 10.15 
– 11.30 uur, 4 vrijwilligers be-
geleiden deze groep. Kosten: 
2,- inclusief een kopje koffie). 
In overleg met de deelnemers 
komen speciale onderwerpen 
aanbod of wordt er een spreker 
uitgenodigd.

De Bilderdijkhof is 
gesloten van 25 december 
t/m 1 januari.

Mijmeringen
De kranten-
bezorger
Deze week zullen weer vele krantenbe-
zorgers langs de deuren gaan met een 
kaartje met hierop de goede wensen voor het nieuwe jaar. Het kaartje 
is natuurlijk maar een symbolisch, beleefd gebaar vanuit de organisa-
tie die de distributie regelt. Voor de krantenbezorger is dit kaartje ech-
ter symbool voor de belangrijkste week van het jaar. De week waar-
in er geld mag worden opgehaald en hiermee verdient hij of zij om-
gerekend 3 tot soms wel 6 maanden verdiensten. Ja, het is echt waar. 
De meeste van ons zijn zo gul om de krantenbezorger een goede fooi 
te geven als dank voor het bezorgen van de krant, week in en week 
uit, door weer en wind. En met onze gulle gaven ontvangen zij dan in 
een keer een bedrag waarvoor ze anders minstens 3 maanden lang de 
krant moeten bezorgen. 

Dankbaar
Ik was altijd erg blij met onze krantenbezorger van de Nieuwe Meerbo-
de. Stipt elke woensdag lag de krant in de bus. U begrijpt dat ik toch al-
tijd weer nieuwsgierig ben of en hoe mijn stukje in de krant staat. Maar 
niet alleen hierom was ik blij met de krantenbezorger. Toevallig is het 
ook mijn grote neef en kwam hij altijd de laatste krant bij ons brengen 
om vervolgens even een bakkie thee te drinken, even bij te kletsen of 
om te spelen met zijn kleine neefjes. Het moment van de krant die in 
de brievenbus ligt is voor mij omringd met warme gevoelens en dank-
baarheid. Hoe stoer is het dat de krant waarvoor je zelf schrijft, bezorgd 
wordt door je grote neef en dat het moment van bezorging vele jaren 
een intens gezellig moment was.

Helaas
Die tijden zijn voorbij. Hij is gestopt met dit bijbaantje. En dus zal ik dit 
erg gaan missen. Geen bekend gezicht meer die de krant rondbrengt, 
geen vaste theepauze meer op de woensdagmiddag. Zo gaat het in het 
leven. Je ziet een situatie van een kant, maar er zijn altijd nog vele an-
dere kanten aan een verhaal. 

Fijne feestdagen
De krant is meer dan alleen wat woorden en advertenties op papier. 
Van begin tot eind zit er een hoop werk, energie en gemeenschapszin 
in en zonder de krantenbezorger komt het niet op de plaats van be-
stemming. Ik wens alle krantenbezorgers die hun werk dit jaar heb-
ben gedaan een mooie opbrengst toe. Niet alleen in geld, maar ook in 
een vriendelijk woord. Voor alle lezers, hele fijne kerstdagen gewenst!

Telefooncirkel bij Inner Art
Uithoorn - Dinsdag 15 decem-
ber vond weer de jaarlijkse bijeen-
komst plaats van de Contactcirkel 
van het Rode Kruis, afdeling Uit-
hoorn De Kwakel. Ditmaal was ge-
kozen voor de Zorgboerderij Inner-
Art in De Kwakel, waar zowel de 
vrijwilligers als de deelnemers bij el-
kaar kwamen in een sfeervolle en-
tourage. De Contactcirkel, beter be-
kend als de Telefooncirkel is een 
activiteit van het Rode Kruis waar-
bij een groep alleenstaande en zelf-
standig wonende deelnemers elkaar 
dagelijks belt. De cirkel wordt ge-
start door een vrijwillig(st)er en ook 
weer afgesloten. Op deze manier is 
er een goede controle of alles bij en 
met de deelnemers in orde is. Indien 
de cirkel wordt onderbroken neemt 
de verantwoordelijke vrijwillig(st)er 
de nodige maatregelen teneinde te 
achterhalen wat er aan de hand is 
en onderneemt dan ook de nodige 
actie. In Uithoorn / De Kwakel zijn 
thans 3 cirkels actief.

Familiesfeer
Zorgboerderij en Atelier Innert-Art 
is ook geen onbekende. Hier vin-
den vele activiteiten plaats voor en 
door deelnemers uit alle doelgroe-

pen met name met een verstan-
delijke of lichte psychische beper-
king. Jong en oud, ieder met hun ei-
gen beperking zijn op de boerderij 
aanwezig en in een grote “families-
feer” leert iedereen van elkaar en is 
de één de ander tot steun of voor-
beeld. De Contactcirkel koos dit jaar 
voor een samenzijn bij Inner-Art, 
met koffie en voortreffelijke huis-
gebakken appeltaart. Na een ge-
zellig onderonsje waarbij de nieuw-
komers in de cirkel welkom werden 
geheten werd er weer over van al-
les (na)gepraat. Vervolgens werd er 
een rondje over het terrein gelopen 
waarbij met name het museum erg 
veel belangstelling kreeg. Maar ook 
in de winkel werd uitgebreid rond-
gekeken. Na een paar uur gezellig-
heid werd er door iedereen hartelijk 
afscheid genomen en keerde men 
huiswaarts. En nu maar bedenken 
wat we eind volgend jaar zullen or-
ganiseren! Indien u nadere info over 
de Contactcirkel wilt kunt u contact 
opnemen met de coördinatoren van 
de Contactcirkel: Tine Banning tel. 
562200 of Ida Veen tel. 560206. Voor 
nadere info over Inner-Art kunt u 
het beste even op de site kijken: ht-
tp://www.inner-art.nl/Welkom.html

Orkest van De Kwakel
Swingend en verrassend 
kerstconcert
De Kwakel - In een volle zaal in het 
dorpshuis heeft Tavenu afgelopen 
zaterdagavond een swingend kerst-
concert gegeven. Het begon met 
een verassende opkomst met en-
kele traditionele kerstliedjes. Na het 
mooie When a child is born ging het 
orkest over op de modernere swin-
gende kerstmuziek. Hoewel het in-
studeren soms lastig was voor de 
muzikanten, werd deze muziek door 
het publiek zeer op prijs gesteld. 
Het jongste lid van het orkest, Xan-
dor de Jong, speelde heel gedurfd 
een trombonesolo in het stuk Tric-
ky Trombone. Dirigent Leo Huis had 
de hele opzet van het concert be-
dacht en ook gezorgd voor toepas-
selijke teksten op rijm. 

Als speciale gasten zongen Marie-
ke en Matt. Zij brachten swingende 
kerstnummers op een mooie en ori-
ginele manier ten gehore, wat zeer 
gewaardeerd werd door publiek en 
muzikanten. Tavenu kan terugkijken 
op een heel geslaagde avond.

Vooruitkijken doet het Orkest van 
de Kwakel ook en nodigt muzikan-
ten uit om mee te gaan spelen voor 
2 speciale concerten in mei en juni 
van 2016. Bespeel je een instrument 
en heb je zin om eens in een orkest 
mee te spelen, dan is dit je kans om 
het te proberen. Vanaf januari repe-
teert het orkest weer iedere dinsdag 
tussen 20.00 uur en 22.15 uur in het 
dorpshuis in de Kwakel.

KnA eert vrijwilliger 
Nel Kruyswijk
Uithoorn - Een vereniging kan niet 
zonder vrijwilligers.  Dat geldt voor 
veel verenigingen en zo ook voor 
muziekvereniging KnA. Afgelopen 
zondag werd daarom Nel Kruys-
wijk verrast met het certificaat van 
bijzondere verdiensten voor het feit 
dat ze al 25 jaar vrijwilliger is bij 
KnA. 
Nel speelt zelf geen muziekinstru-
ment en daarom is het een nog gro-
tere verdienste dat ze zich zo inzet 
voor de vereniging. Iedere week is 
ze nog te vinden achter de bar in het 
KnA gebouw, waar ze de muzikan-
ten voorziet van een hapje en een 
drankje. Maar ook tijdens de KnA 
concerten laat ze zich zien. Ze helpt 
ook daar met diverse zaken en al-
hoewel haar leeftijd dichter bij de 90 
dan de 80 jaar is (van een echte da-

me verraad je de leeftijd natuurlijk 
niet), laat ze nooit verstek gaan. 

Aan de bak
Op de foto krijgt Nel het ere cer-
tificaat uitgereikt door de voorzit-
ter van KnA, Marco Lesmeister. De 
uitreiking van het certificaat werd 
gedaan op de jaarlijkse kerstmid-
dag van KnA. Na de kerst- en oud 
en nieuw periode kan Nel weer aan 
de bak, want op zaterdagavond 16 
januari organiseert KnA een reünie 
voor alle oud leden van KnA vanwe-
ge haar 100 jarig bestaan. De week 
daarna een jubileumconcert in de 
schutse waar veel herkenbare mu-
ziek uit de KnA historie zal worden 
gespeeld. Voor beide gelegenheden 
kunt u zich aanmelden via kna.reu-
nie@gmail.com.

Salon de promotion bij Nieuwendijk
Uithoorn - Nieuwendijk sluit het 
jaar weer feestelijk af met het inruil-
spektakel Salon de Promotion. Wie 
voor 3 januari 2016 zijn huidige au-
to voor een nieuwe Renault inruilt, 
ontvangt tot maar liefst 3.500,- extra 
inruilvoordeel. 
Deze inruilactie sluit aan op de 
‘Oud wordt Nieuw’-campagne van 
Renault en Radio 538. Daarnaast 
krijgt u alleen tijdens de actiepe-
riode een exclusieve preview van 
de nieuwe Renault Mégane en de 
Renault Talisman, in de vestiging 
Aalsmeer. ‘December is al duur ge-
noeg. Daarom ontvangt de koper 
van een nieuwe Renault bij ons tij-
delijk extra inruilvoordeel. Het aan-
bod geldt voor alle nieuwe Renault 
modellen en het extra inruilvoordeel 
komt boven op de inruilprijs’, al-
dus Kees Nieuwendijk. ‘Wie wil we-
ten hoeveel zijn huidige auto waard 
is, kan dat eenvoudig berekenen 
op www.renault.nl. Het loont ech-
ter om bij ons langs te komen voor 
de definitieve inruilwaarde, want tij-
dens Salon de Promotion zijn we ex-
tra gul’.

puter of wat dan ook inruilen voor 
een nieuw exemplaar. Radio 538 se-
lecteert de mooiste, bijzonderste en 
leukste verhalen en wie het bijzon-
derste product en het leukste ver-
haal heeft, wint een nieuwe Renault 
Clio!

Zondag 27 december geopend
Op zondag 27 december zijn 
de Nieuwendijk vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden extra 
geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
De verkoopadviseurs staan voor el-
ke bezoeker klaar om uitleg te geven 
over deze zeer voordelige actieperio-
de. Of om u een kijkje te laten nemen 
in de nieuwe Mégane en Talisman! 

de rechterkoplamp stuk. Er is mel-
ding gedaan bij de politie en agen-
ten zijn gaan kijken. De auto is niet 
meer aangetroffen. Mogelijk heb-
ben de drie jongeren te maken met 
de woninginbraak. Er loopt een on-
derzoek. 

Hennepplantage 
ontmanteld
Uithoorn - Op maandag 21 de-
cember heeft de politie op de On-
dernemersweg een hennepplanta-
ge ontdekt en ontmanteld. Er zijn 
meer dan 400 planten aangetrof-
fen. De hennep is vernietigd en al-
le apparatuur is in beslag genomen. 
In de kwekerij waren twee mannen 
aan het werk. Zij zijn aangehouden 
en meegenomen voor verhoor. Het 
gaat om een 49 jarige man uit Uit-
hoorn en een 28 jarige man uit Ku-
delstaart.

Sieraden weg na 
woninginbraak
Uithoorn - In de nacht van donder-
dag 17 op vrijdag 18 december is in-
gebroken in een woning in de Tes-
selschadelaan. De bewoners ont-
dekten bij thuiskomst dat het cilin-
derslot uit de deur was geboord. De 
dieven hadden de gordijnen dicht 
gegaan en de kerstverlichting uit. 
Het gehele huis is doorzocht. Ont-
vreemd zijn sieraden, een laptop en 
kerstpakketten.
Rond één uur in de nacht heeft 
een bewoner in de straat een grijze 
Volkswagen, type Golf of Polo, stap-
voets door de straat zien rijden. In 
de auto zaten drie jongeren met een 
getinte huidskleur. Van de auto was 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Win een nieuwe RenaultClio
Met Salon de Promotion haakt 
Renault in op de Radio 538-actie 
‘Oud wordt Nieuw’. 
Tijdens de laatste elf dagen van het 
jaar kunnen luisteraars van Radio 
538 hun oude bank, televisie, com-
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Voedselbank zoekt groter 
vervoer
Uithoorn - Doordat de voedselbank 
steeds meer aanmeldingen krijgt 
stijgt ook het aantal voedselpakket-
ten dat wekelijks uitgereikt wordt. 
Dit houd weer in dat de bus met 
aanhangwagen eigenlijk te klein 
begint te worden. Kortom we zijn 
op zoek naar een grotere bus en/of 
grotere aanhangwagen.

Huidige transportmiddelen
November 2013 is de voedselbank 
begonnen met 12 voedselpakket-
ten. Inmiddels schommelt het aan-
tal rond de 70 voedselpakketten. 
Sinds november 2013 stelt isolatie 
bedrijf Röling uit Vrouwenakker be-
langeloos een bus ter beschikking 
waarmee iedere week de voedsel-
pakketten uit de centrale opslag in 
de Haarlemmermeer worden opge-
haald. Omdat in de loop van de tijd 
deze bus te klein werd mogen we 
van sportvereniging de Legmeervo-
gels een aanhangwagen gebruiken.
Hier zijn we als voedselbank bijzon-
der blij mee.

Wekelijkse route
Iedere week halen vrijwilligers de 
bus bij Röling op, vervolgens wordt 
daarmee de aanhangwagen bij de 
legmeervogels opgehaald. Daar-
na gaan de vrijwilligers bij bedrij-
ven langs die voedsel doneren. Ver-
volgens gaat men naar de centra-
le opslag bij voedselbank Haarlem-
mermeer om daar de basis voedsel-
pakketten en eventueel extra voed-
sel op te halen. Nadat de bus en de 
aanhangwagen propvol zitten gaat 
de rit naar de uitgifte locatie van 
voedselbank Uithoorn – De Kwakel.
Daar worden de bus en de aan-
hangwagen gelost door vrijwilligers 
van Ons Tweede Thuis die bij de 
Morgenster werkzaam zijn. 
Hierna brengen de chauffeurs de 
bus en de aanhangwagen weer te-
rug. De lege kratten worden door 
een andere vrijwilliger de volgende 
dag weer teruggebracht naar voed-
selbank Haarlemmermeer
In de uitgifte locatie worden de 
voedselpakketten door de uitgifte 
groep samengesteld om ze daarna 

vanaf 16:30 uit te reiken aan de cli-
enten

Voedseldonaties
In de eerste helft van 2015 kwa-
men reguliere voedseldonaties bij 
de voedselbank alleen binnen van-
uit supermarktacties. In de tweede 
helft van jaar doneren steeds meer 
bedrijven wekelijks voedsel aan de 
voedselbank. Bakkerijen doneren 
brood, kwekers doneren groenten 
en ook bloemen, groenteverhande-
laars leveren groenten. Als voedsel-
bank hebben de voedseldonaties in 
de 2e helft van 2015 met 45% zien 
stijgen. Hier zijn we als voedselbank 
natuurlijk erg blij mee.
Echter, als het aantal benodig-
de voedselpakketten afzetten te-
gen het aantal voedselpakketten 
dat door Uithoorn-De Kwakel gedo-
neerd wordt komen we in principe 
nog 50% tekort.
Deze 50% wordt tot nu toe aange-
vuld door voedselbanken Noord-
Holland en Haarlemmermeer.
In 2016 gaat voedselbank er aan 
werken om de voedseldonaties in 
hoeveelheid te laten toenemen.

Roep om groter vervoer.
Uit het bovenstaand mag blijken dat 
het vervoer steeds intensiever/gro-
ter/meer wordt. Tot nu toe kan de 
voedselbank de vraag en aanbod 
redelijk verwerken met de bestaan-
de transportmiddelen. Maar tijdens 
de laatste vergadering hoorden wij 
de kreet: “de bus zit vol, help!”. In de 
afdelingen Intake en Uitgifte zijn in-
zichten voor 2016 ontstaan die de 
kreet onderbouwden.’ De voedsel-
bank vraagt om een grotere trans-
portbus, omdat wij dan onze wei-
nige ‘spaarcenten’ niet hoeven in 
te zetten. Deze spaarcenten ko-
men van structurele en ook inci-
dentele donateurs. De Voedsel-
bank is hen allemaal daarvoor bui-
tengewoon dankbaar, want zon-
der geld, kan je niets beginnen. Ook 
geen Voedselbank! Reactie hiervoor 
graag per email kenbaar maken aan 
bestuur@voedselbankuithoorn.nl
Wij kijken er reikhalzend naar uit.

VakantieExperts Zijdelwaardplein klaar 
voor nieuw vakantieseizoen
Uithoorn - Met het nieuwe vakan-
tieseizoen van 2016 voor de deur 
en de Vakantiebeurs in de Utrecht-
se Jaarbeurs vanaf 13 tot en met 
17 januari op komst, kunnen Deni-
se, Martine, Maureen en Emilia er 
bij VakantieXperts (VX) Zijdelwaard 
er weer volop tegenaan. Het reisbu-
reau waar u in alle rust en met ple-
zier uw vakantie met een van de da-
mes kunt bespreken, is kortgeleden 
bovendien fl ink onder handen ge-
nomen, een stukje verbouwd en op-
nieuw ingericht. Het heeft een fris-
se uitstraling gekregen. Alleen moe-
ten de herkenbare beeldmerken van 
VakantieXperts nog boven de deur 
in de gevel worden aangebracht. 
Sommige nieuwe klanten kunnen 
de ‘vakantiewinkel’ daardoor nog 
maar moeilijk vinden in het over-
dekte stuk passage wat vroeger De 
Zijdelrij was. “Er was eerder spra-
ke van dat we naar een andere lo-

catie zouden verhuizen in het win-
kelcentrum, maar daar is vanaf ge-
zien. We hebben nu weliswaar een 
kleinere, maar vooral knusse ruim-
te met nieuw meubilair, zoals open 
en lichte bureaus, tafeltjes en stoe-
len in plaats van een balie. Het doet 
vriendelijker en meer uitnodigend 
aan. Kortom, wij zitten nog steeds 
op dezelfde plaats in het winkel-
centrum waar we altijd al waren, 
met Intersport Duo, Shoeby en Ten 
Hoopen als buren, alleen is de Zij-
delrij nu overdekt. We zijn er eerlijk 
gezegd ook blij mee dat we op on-
ze oude stek mogen blijven,” ver-
telt vestigingsmanager Denise. Bij 
de verbouwing is ook voorzien in 
een magazijn waar alle documen-
tatie en folders liggen opgeslagen. 
Maar dat is mooi uit het zicht gela-
ten. Alleen wat er aan (nieuwe) ca-
talogi nodig en zinvol is, staat keurig 
en ‘op maat’ in rekken aan de muur. 

Het geheel doet opgeruimd en toe-
gankelijk aan.

Met een plan naar VX
Weliswaar staat de feestmaand de-
cember voor de deur, maar toch zijn 
er al veel mensen die aan een mooie 
vakantie in 2016 denken. Kort of 
lang, het maakt niet uit. Winterspor-
ters zullen zich focussen op de win-
termaanden, maar zonaanbidders 
kiezen weer voor veel zonovergoten 
dagen in landen waar de zon volop 
schijnt en het aangenaam vertoe-
ven is. Ook degenen die verre reizen 
naar andere werelddelen voor ogen 
hebben, hebben daar al ideeën over. 
Stapt u eens binnen bij VakantieX-
perts in het winkelcentrum. Binnen 
wordt u geconfronteerd met een 
ongelofelijk aanbod aan reizen die 
u over de hele wereld kunt maken. 
Van vliegvakanties tot autovakan-
ties en van natuur- en cultuurva-
kanties tot cruisen. Single, met het 
gezin of voor groepen. Het is han-
dig als u eerst zelf een globaal plan 
maakt waar u naartoe wilt. Daarmee 
gaat u naar VakantieXperts en over-
legt dat met een van de dames. Zij 
gaan ermee aan de slag voor u. Dat 
kan goed uitpakken want zij hebben 
de kennis en ervaring om het plan 
helemaal top voor u in of aan te vul-
len met de beste hotels, de mooiste 
bezienswaardigheden en reisinfor-
matie ter plaatse. Bovendien kun-
nen zij voor een compleet reispak-
ket zorgen dat aan al uw wensen 
voldoet. Vervolgens wordt een of-
ferte uitgebracht. Vanzelfsprekend 
zijn er altijd aanpassingen mogelijk.

Ontzorgen
“Omgekeerd kan ook. Wie bij ons 

komt en zegt wat het budget is en 
welke vakantie men daarvoor in ge-
dachten heeft, zoeken we dat uit. 
Niet zelden leidt dat tot verrassen-
de vakantiemogelijkheden. Het is 
daarom altijd zinvol even met ons 
te overleggen,” aldus Denise. “Want 
vrijwel altijd komen we eruit. We 
proberen onze klanten in ons reis-
bureau al het vakantiegevoel te ge-
ven. Veel aanvragen voor een zo-
mervakantie komen begin van het 
nieuwe jaar bij ons binnen. En je 
hoeft er niet meteen op uit. Via e-
mail aangeven wat je wilt en ver-
volgens een afspraak maken is ge-
makkelijker. Dat geeft ons de gele-
genheid een passend pakket samen 
te stellen. Al met al denken we mee 
en proberen in overleg een optima-
le vakantie te regelen. Daarnaast 
zorgen wij voor een totaalpakket, 
waaronder het boeken van excur-
sies, taxitransfers, autohuur, verze-
keringen enzovoort. Zodanig, dat 
men zelf nergens meer iets hoeft 
te ondernemen. Eigenlijk ‘ontzor-
gen’ wij als reisbureau zou je kun-
nen zeggen.”
VakantieXperts maakt gebruik van 
het aanbod van alle gerenommeer-
de touroperators en cruiserederijen, 
hotelketens en autoverhuurbedrij-
ven. Al met al is er een omvangrijk 
aanbod aan vakantiemogelijkhe-
den, waaraan nu ook SCR is toege-
voegd. Dat zijn cultuurreizen. Ove-
rigens wordt alleen zaken gedaan 
met organisaties die aangesloten 
zijn bij ANVR/SGR. VakantieXperts 
heeft ook een eigen website waar 
men tevens op kan boeken: www.
vx.nl/zijdelwaard. Denise en/of haar 
collega’s zorgen dan voor de afhan-
deling. Maar het liefst zien zij u aan 
tafel voor een persoonlijk gesprek. 
Vaak levert dat ook meer inzichten 
op die een meerwaarde kunnen zijn. 
Kortom, aan de tafel begint uw va-
kantie! Bij VakantieXperts maken ze 
er dan voor u wat moois van.

Golden Flame vuurwerk
Maak dit jaar kans op 
GRATIS vuurwerk
Regio - De voorverkoop van Gol-
den Flame Vuurwerk is weer ge-
start! Onze merken Pyrostar, Mag-
num Series en Black Dragon staan 
garant voor mooi, betaalbaar vuur-
werk van hoogwaardige kwaliteit. 
Dit jaar hebben we zeer veel nieu-
we artikelen in ons assortiment. Van 
vrijwel alle cakes zijn fi lmpjes te be-
kijken in onze webshop. Ook heb-
ben we de alom bekende Thunder-
king Meter weer in ons pakket; dit 
artikel is vooral bij de jeugd een zeer 
populair item. Tot en met 28-12-
2015 profi teert u naast alle aanbie-
dingen van 10% voorverkoopkorting 
op het assortiment. Bent u op zoek 
naar mooie fl owerbeds, pijlen of een 
compleet pakket, kom dan kijken in 
onze winkel aan de Genieweg 26 of 
kijk op www.goldenfl ame.nl
Onze locatie is zeer gemakkelijk te 
bereiken. Het industrieterrein ligt 
aan de industrieweg en het biedt 
voldoende parkeergelegenheid.

Gratis vuurwerk
Natuurlijk kunt bij ons wederom iets 
winnen op het moment dat u bij ons 
vuurwerk besteld. Tijdens de 3 ver-
koopdagen wordt elke 100ste klant 
verrast met gratis vuurwerk. Dit kan 
variëren van een leuk siervuurwerk-
pakket, een mooie cake of een knal-
pakket. Dit wordt naar de wens van 
de klant ingevuld. 
Voor meer acties, houdt onze web-
site www.goldenfl ame.nl of onze fa-
cebookpagina https://www.face-
book.com/VuurwerkGoldenFlame/ 
in de gaten.
Onze reguliere openingstijden zijn 
van maandag t/m vrijdag 7.00 tot 
16.00 uur, donderdag 24 december 
2015 zijn we geopend van 7.00 tot 
13.00 uur. 

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

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Bedankt Jumbo
Uithoorn - Op vrijdag 18 decem-
ber is mijn handtas weggenomen 
bij de zij ingang van Jumbo tijdens 
het inladen van de boodschappen 
in de auto. De persoon die de tas 
meenam gooide deze op zijn ach-
terbank van zijn auto die iets ver-
dop stond, deed zijn deuren dicht, 
en vervolgde zijn weg voor bood-
schappen. Door oplettendheid van 
derde (die dit zagen gebeuren), 
is dit direct aangegeven bij Jum-
bo medewerkers, die op hun beurt 
de politie waarschuwde, deze wa-
ren snel ter plaatse en hebben de 

persoon opgewacht en aangehou-
den toen deze terugkeerde bij zijn 
de auto. De aanwezige beveiliging-
camera’s hebben de beelden van 
deze gang van zaken weten vast te 
leggen . De handtas kon daardoor 
binnen 6 uur door de politie wor-
den terug gegeven. 
Met grote dank aan de oplettend-
heid en de snelle handeling van 
Jumbo medewerkers en de poli-
tie van Uithoorn die ook later per-
soonlijk de tas kwamen afgeven.

Mevrouw L duijn-Koopmans

Geachte geïnteresseerde lezer
Mijn naam is Thomas van Schep-
pingen en ik ben wonende in Uit-
hoorn. Ik ben student aan de Ho-
geschool van Amsterdam bij de 
studie Sport, Management & On-
dernemen. Samen met mijn pro-
jectgroep heb ik de opdracht ge-
kregen om een intern evenement 
te organiseren voor andere klas-
sen. Ons evenement betreft een 
schaatsevenement op 13 janua-
ri 2016 op de prachtige banen van 
Flevonice te Biddinghuizen. De 
deelnemers zullen zich gaan be-
zighouden met een mini-Elfste-
dentocht op de driekilometerbaan, 
Jeu de Curling (Jeu de Boules) en 
een wedstrijdelement waar zij di-
verse korte afstanden zullen gaan 
rijden tegen elkaar met natuur-
lijk een winnaar als uitkomst. Van-
uit school krijgen wij een minimaal 
startbudget om het ons natuurlijk 
niet te makkelijk te maken. Op de-
ze manier worden wij geprikkeld 
om het beste uit onszelf te halen 
wat betreft onze management-
vaardigheden. En daarom pro-
beer ik u via deze weg te bena-
deren! Op dit moment missen wij 
nog enkele honderden euro’s om 
ons evenement echt tot een suc-
ces te kunnen maken. Wat zou het 
fantastisch zijn als u hier de mis-
sende schakel in kan spelen! Wat 
kunnen wij u bieden in ruil voor uw 
sponsoring? In ruil voor uw steun 

aan ons evenement verkrijgt uw 
naamsbekendheid in Uithoorn en 
omgeving. U komt positief in de 
Nieuwe Meerbode waarbij u gra-
tis publiciteit genereert. Daar-
naast is social media uiteraard een 
krachtig podium om u te promo-
ten. Dit kan door middel van onze 
en uw eigen podium. En als laat-
ste krijgt u natuurlijk een goed ge-
voel van de wetenschap dat u stu-
denten heel erg op weg helpt met 
het bereiken van hun doel tijdens 
hun studie. Aan het sponsoren van 
ons evenement zijn geen minima-
le bedragen verbonden. De spon-
soring is geheel vrijblijvend. Wij 
zijn zeer verheugd wanneer u be-
reid bent om als medefi nancier op 
te treden en ons evenement deels 
te sponsoren.
Meer informatie over ons als (fi c-
tief) bedrijf en ons evenement kunt 
u hier vinden: https://www.face-
book.com/iSkateeventorganisatie-
bureau/

Bent u als particulier of misschien 
persoonlijk geïnspireerd geraakt 
door dit verhaal? Dan verneem ik 
graag van u via onderstaande con-
tactgegevens! thomas.van.schep-
pingen@hva.nl (alternatief: tho-
masvanscheppingen@live.nl)
06-39302043

Thomas van Scheppingen

Torenuurwerk Amstelhoek, 
na jaren weer bij de tijd
Amstelhoek - Op vrijdag 17 de-
cember is het gelukt om in Am-
stelhoek het torenuurwerk van de 
Kruiskerk uit 1926, na intensief 
reparatiewerk, opnieuw in wer-
king te stellen. Hiervoor is de syn-
chroonmotor, het hart van het uur-
werk, uit elkaar gehaald, schoon-
gemaakt en hersteld door deskun-
dig elektrotechnicus, dhr. G.J. Ei-
genhuis. Na deze ingreep draaide 
het uurwerk na vele jaren weer zijn 
vertrouwde rondjes. Helaas bleek 
vervolgens ook de elektromotor 
van het slagwerk defect, waardoor 
de hoorbare uurmelding uitbleef. 
Ook hier brachten de vaardighe-
den van dhr. Eigenhuis de oplos-
sing: in het binnenwerk werd  een 
gesmolten koperwikkeling van een 
spoel door hem ontdekt en gere-
pareerd.
Een spannend moment toen de na 
herplaatsing van beide motoren, in 
combinatie met wat olie en vet op 
de assen van het raderwerk, op-
nieuw de stroomvoorziening werd 
aangezet. Als kleine jongens zo blij 
waren we met wat we zagen en 
hoorden. Het resultaat mag er zijn, 
de torenklok is hersteld en hervat 
zijn functie zoals voorheen! Om het 
dorp aan de Amstel weer te laten 
wennen is om de belhamer die de 

uren slaat een sok van de doch-
ter des eigenaars getrokken. De 
renovatiewerkzaamheden vinden 
plaats mede in verband met de 
start van de geplande verkoop van 
deze Rijksmonumentale kerk. Zo-
doende maakt deze lang versto-
ken tijdmelding vlak voor de Kerst 
weer een bescheiden entree in het 
meest noordwestelijk deel van de 
provincie Utrecht. 

Jaap van Bentum
uit de Amstelhoek

Warme herinneringen aan 
mijn moeder
Regio - Van de Vinkeveense Carla 
Westerbeek-Sikkes, schrijfster van 
het nostalgische boek ‘Zand, Zeep 
en Soda verhalen’, verscheen on-
langs ‘Tien zoetjes in de koffi e’, met 
als ondertitel ‘de laatste jaren met 
mijn moeder’. 

In dit boek schrijft Carla over haar 
gevoelens in de periode dat haar 
moeder ging dementeren. Met val-
len en opstaan leert zij daar mee om 
te gaan. Niet tegenspreken maar 
meepraten. Dan was het weer goed. 
Dan hoefde haar moeder niet aan 
zichzelf te twijfelen. 

Carla en haar zus Conny nemen hun 
moeder mee op ‘herinneringsreis’. 
Hopelijk komen de mooie herinne-
ringen van vroeger dan weer boven.
Er is wél een probleem. Ma wil naar 
Egmond aan Zee waar ze veertig 
jaar lang een zomerhuisje in de dui-
nen heeft gehad.

Ze begint meteen haar badpak te 
zoeken. Maar hoe leg je je moeder 
nou uit dat het zomerhuisje ruim 
tien jaar geleden is afgebroken en 
haar badpak allang is weggegooid? 
Ook het zoeken naar een geschikt 
verzorgingshuis loopt niet op rolle-

tjes want ze keurt alles af. Hoe los-
sen wij dit nou weer op? Gelukkig 
kom je met humor een heel eind. 
Carla heeft onlangs haar honderd-
ste lezing gegeven over haar boek 
‘Zand, Zeep en Soda verhalen’.

Ter ere daarvan wil ze belangeloos, 
op een nog nader te bepalen da-
tum, een lezing geven in een zorg-
centrum in Vinkeveen.
Dan neemt zij de aanwezigen mee 
terug naar de vakanties en het huis-
houden van de vijftig en zestiger ja-
ren. De tijd van eenvoud en saam-
horigheid. 
 
Haar boeken zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandels Mondria en Primera in 
Mijdrecht en The Read Shop in Vin-
keveen, of via de website: www.car-
lawesterbeek-sikkes.nl
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Minima niet vrij van 
hondenbelasting
Vervolg van de voorpagina.

Nick Roosendaal (VVD) gaf aan dat 
het gaat om 7,50 euro per hond per 
maand. Hij vroeg zich af of kwijt-
schelding zou helpen, gelet op de 
andere kosten als aanschaffings-
kosten, verblijfskosten, accessoires, 
voer en dierenartskosten die een 
hond ook met zich meebrengt. (De 
totale kosten voor een hond zijn niet 
gering. Kijk voor uw beeldvorming 
bijvoorbeeld maar eens op de web-
site www.hondenpuppies.nl. Red.). 
“Om vereenzaming tegen te gaan 
zou je vrijwilligersorganisaties kun-
nen inzetten, waarbij die 7,50 euro 
dan beter aan hen gedoneerd kan 
worden. Bovendien zijn er ook men-
sen zonder hond die lijden aan een-
zaamheid,” aldus Roosendaal die 
het voorstel een ‘hap-snap’ beleid 
noemde dat niets oplost. 

Hij wilde het vraagstuk van de een-
zaamheid in een breder verband be-
spreken binnen het kader van het 
armoedebeleid en zag niets in de 
motie. Brenda Elgersma (Ons Uit-
hoorn) vroeg zich af of het mogelijk 
is de hondenbelasting voor de mi-
nima alsnog onder het kwijtschel-
dingsbeleid te laten vallen. Herman 
Bezuijen (Gemeentebelangen) vond 
dat mensen een vrije keuze heb-
ben om een hond te hebben en dus 
ook bewust kiezen om de belasting 
daarvoor te betalen. “Als ze de las-
ten voor het hebben van een hond 
niet kunnen opbrengen hoeft de 
gemeenschap daar niet voor op te 
draaien. Want wat is dan de volgen-
de stap? Het kwijtscheldingsbeleid 
gaat over gemeentelijke belastingen 
die men verplicht is te betalen. Mi-
nima kunnen daarvoor worden ge-
compenseerd door het niet hoeven 
betalen daarvan. Daar hoort hon-

denbelasting niet bij,” memoreerde 
Bezuijen die zei de motie niet te zul-
len steunen.

Gewoon invullen en klaar
Wethouder Bouma liet weten dat 
het in tegenstelling tot de cijfers van 
Els Gasseling om ongeveer twin-
tig mensen gaat waarbij het bedrag 
rond 1.700 euro beloopt. Het zou te 
veel administratiekosten vergen om 
de kwijtschelding in gang te zetten 
en bij te houden, te toetsen enzo-
voort. Kortom, weinig kans van sla-
gen. De indieners van de motie za-
gen dat toch anders: gewoon een 
vrijstellingsformuliertje invullen en 
klaar. Het hoeft geen duizenden eu-
ro’s te kosten, de organisatie ie er 
en het kan gehele geautomatiseerd 
verlopen. In alle andere gemeenten 
rond de regio is dat al lang mogelijk. 
De wethouder gaf aan dat het niet 
via de belastingdienst kan. De soci-
ale dienst zal het moeten uitzoeken 
en die moet het weer aan de belas-
tingdienst melden. Dat brengt ho-
gere kosten met zich mee. Dus nee. 
Er werd in tweede termijn nog wat 
na gediscussieerd, maar uiteinde-
lijk haalde de motie het niet bij de 
stemming: CDA, PvdA en Groen Uit-
hoorn waren voor; de coalitiepar-
tijen VVD, Gemeentebelangen en 
DUS! stemden samen met Ons Uit-
hoorn tegen en dat was de meer-
derheid. De Belastingverordeningen 
voor 2016, zoals die staan vermeld 
in de Programmabegroting 2016, 
werden met algemene stemmen 
aangenomen, daaronder ook de 
hondenbelasting. Het was de laatste 
raadsvergadering van dit jaar on-
der leiding van waarnemend burge-
meester Mooij. Hij stopt met ingang 
van 18 januari. Dan is burgemeester 
Dagmar Oudshoorn weer terug van 
haar verlof.

Dirk Plasmeijer overhandigt het 3e exemplaar van ‘Ut Quakeltje’ aan Rini en 
Joop Winter. (foto: Thera Winter)

Schillenboer Jan Winter 
voorop ‘Ut Quakeltje’
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu besteedt aandacht aan 
het leven van Jan Winter in haar pa-
pieren verschijningsvorm ‘Ut Qua-
keltje’ 2015.  Een blad voor dona-
teurs en sponsors dat één maal per 
jaar verschijnt en dat een aantal 
dorpse onderwerpen belicht. In de-
ze 3e editie komen verder o.m. aan 
bod: 70 jaar bevrijding in De Kwa-
kel, schillenboer Jan Winter, KDO 
en DWS 70 jarig bestaan en de 
EHBO vereniging St. Vincentius met 
hun 60-jarig bestaan. Het 1e exem-
plaar werd dit jaar door Dirk Plas-
meijer overhandigt aan twee kinde-
ren van Jan Winter, dochter Rini en 
zoon Joop.

Nieuwe Website in 2016
Overigens is de Kwakelse website 

compleet gemoderniseerd met de 
nieuwste mediasnufjes. De website 
gaat op 4 januari 2016  geheel ver-
nieuwd online. Ook kunt u weer zelf 
uw bericht of een leuke reactie ach-
terlaten in het Gastenboek, dit stel-
len wij als stichting zeer op prijs of 
uw evenement aanmelden in de Ac-
tiviteiten Agenda. 
Het bestuur van Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu wil graag alle dona-
teurs, sponsors, de redactie van de 
Nieuwe Meerbode en de vrijwilli-
gers bedanken voor hun bijdrage 
en het beschikbaar stellen van oude 
foto’s, films en informatie en wenst 
iedereen een gezond en voorspoe-
dig 2016 toe!
Kijk in het nieuwe jaar naar onze 
nieuwe website uitstraling:  
www.de-kwakel.com

Crown Theaterkaartjes 
onder de kerstboom
Regio - Het marketingteam, on-
der leiding van directeur Peter van 
Eick, is druk doende om Crown The-
ater Aalsmeer nog steeds goed op 
de kaart te zetten. Het jubileumsei-
zoen is naar tevredenheid van start 
gegaan. Een aantal uitverkochte za-
len en spontane reacties van bezoe-
kers is waarvoor zij het doen, samen 
met de zeventig overige vrijwilligers. 
De tweede theaterbrochure is net 
verspreid en daarin staan prachti-
ge producties die aan het einde van 
dit jaar én begin volgend jaar op de 
planken staan. Ook staan er voorde-
lig geprijsde acties in de mooi vorm-
gegeven folder. Wat dacht u van het 
‘Familiepakket’ of ‘Crown Ladies’? 
Bij deze pakketten kunt u vanaf 4 
kaartjes genieten van maar liefst 
15% korting. Ook zijn er verschillen-
de arrangementen te boeken, waar-
onder een dinerarrangement bij 
restaurant Eetze en theatermenu’s 
bij diverse lokale restaurants. “We 
zitten zeker niet stil en verzinnen in 
de tweewekelijkse meetings gunsti-
ge aanbiedingen en leuke evene-
menten, onder het mom van ‘ieder 
wat wils’. Een ultiem avondje uit is 
wat wij het publiek gunnen.” Aldus 
een van de leden van het enthousi-
aste marketingteam. 

Wintercircus voor blinden 
en slechtzienden
Zo staat er deze kerstvakantie nog 
genoeg op het programma: aan-
staande maandag komt het Win-
tercircus van Martin Hanson naar 
Aalsmeer, een circustheater met in-
ternationale topartiesten, prachti-
ge acrobatiek, jongleren, humor en 
dressuur (geen wilde dieren). De 
muzikale omlijsting is van een live 
band en de circusacts zijn geïnte-
greerd in een stoer verhaal waarin 
het decor een actieve rol speelt. Dit 
circus is anders, origineel en nieuw. 

Er wordt driemaal opgetreden waar-
van een maal een show voor blin-
den en slechtzienden. Een ervaring 
op zich voor deze doelgroep. En so-
wieso voor jong en oud. Ook spe-
len de meiden van Raak!, bekend 
van televisie, de familievoorstelling 
‘de Magische Schoentjes’, waarin 
Roos, Daan en Sharon terechtko-
men in een magische sprookjeswe-
reld. Een avontuur voor de kleintjes 
vanaf drie jaar. Ook in het nieuwe 
jaar biedt Crown Theater Aalsmeer 
veel diversiteit: Cabaret, vrouwen-

voorstellingen zoals ‘Opvliegers’, 
‘Chakra’s & Chardonnay’ en ‘Non-
sens’, muzikale producties als ‘Chez 
Brood’ en ‘Love.. The Beatles’ en 
mooie kindervoorstellingen waar-
in we er een van uitlichten, te we-
ten Suske & Wiske, de musical. Wie 
kent de personages niet uit de strip-
verhalen? Naast Suske, Wiske, Tante 
Sidonia, Lambik en Jerom is er een 
grote rol weggelegd  voor de Ring-
meester die wordt gespeeld door 
musicalicoon Ben Cramer. Cramer 
speelde vele rollen in grote musi-
cals en weet ook in deze voorstel-
ling weer een uniek karakter neer te 
zetten. ‘Het is natuurlijk uniek als je 
met zo’n mooi product aan de slag 
mag, je ziet een strip tot leven ko-
men. Ik kan niet wachten om pu-
bliek te ontvangen en het gelach in 
de zaal te horen’ aldus de zanger 
die in deze musical zingt over een 
clown, een onderwerp wat hem niet 
vreemd is. De speeldata van al bo-
vengenoemde voorstellingen én uit-
gebreide informatie hierover kunt u 
vinden op de website van het the-
ater: www.crowntheateraalsmeer.
nl. Tevens werken de marketingte-
amleden aan een up-to-date Face-
bookpagina en hebben zij een Twit-
ter- en Instagramaccount. Op deze 
social media zijn regelmatig kaartjes 
te winnen of overige acties te vin-
den. Volg hen!

Verkooppunten 
Er wordt nog wel eens geklaagd 
over het feit dat niet iedere dag de 
kassa is geopend van het theater. 
Daar kan het Crown Theater helaas 
weinig aan doen. Een uur voor aan-
vang van iedere voorstelling kun-
nen er echter kaartjes worden aan-
geschaft voor álle komende pro-
ducties. Ook kunt u toegangskaar-
ten kopen bij de volgende verkoop-
punten: Espago (Ophelialaan 105 te 
Aalsmeer),  Boekhandel Boekhuis 
(Zijdstraat 12 te Aalsmeer), Primera 
(Winkelcentrum Nieuw Oosteinde, 
Poldermeesterplein 5 te Aalsmeer), 
Ten Hoope Boek en Kantoor (Win-
kelcentrum Zijdelwaard, Zijdelrij 8 
te Uithoorn), Marskramer (Einstein-
straat 119 te Kudelstaart) en Ge-
makswinkel (Nokweg 3 te Leimui-
den) Bovendien: Koop in de decem-
ber feestmaand uw Crown Theater 
kaart(en) bij één van deze verkoop-
punten en ontvang er een cadeau-
verpakking bij! Leuk voor onder de 
kerstboom.

Met duizenden tegelijk, vliegen 
de kleine zwanen eind september 
naar Nederland. Ze komen uit de 
toendra’s in het Arctische deel 
van Rusland en Siberië. De len-
te en de zomer hebben helemaal 
in het teken van de voortplanting 
gestaan. Nu wordt het in het ho-
ge noorden te koud en het voed-
sel raakt op. De jonge zwaantjes  
zijn inmiddels groot genoeg om 
mee op trektocht te gaan. Ze vlie-
gen in familieverband binnen de-
ze enorme groep. Van de wereld-
populatie kleine zwanen overwin-
tert 65% in Nederland. Na een 
beperkt aantal tussenstops op 
bekende plaatsen in de Baltische 
staten, bereiken ze een van hun 
favoriete bestemmingen: het Lau-
wersmeer. Ze weten van eerde-
re bezoeken, of van hun ouders, 
dat daar  lekker voedsel te ha-
len is; kranswieren en energierij-
ke knolletjes van het fonteinkruid. 
Die knolletjes worden door trap-
bewegingen uit de bodem losge-
woeld en met hun lange hals op-
gevist. Andere watervogels, zoals 
brilduikers en tafeleenden profi-
teren van de voedselresten die de 
zwanen laten slingeren. Als het 
favoriete voedsel op is, verplaat-
sen ze zich voor resten van sui-
kerbieten en aardappelen naar de 
akkers. Later in de winter doen ze 
zich te goed op graslanden. 
Vóór ze  eind maart weer dui-
zenden kilometers terug vliegen 
naar Siberië,  moeten ze goed op-
gevet zijn. De natuur heeft daar-

voor een slim hulpmiddel be-
dacht. De zwanen ondergaan 
een inwendige metamorfose. Het 
maag-darmkanaal wordt in en-
kele maanden tijd 1.5 meter lan-
ger;  van 2.5 naar 4 meter. Naar-
mate het voorjaar nadert en het 
gras voedzamer wordt, loopt ook 
het eettempo op;  van 500 naar 
1500  hapjes per uur. Vlak voor 
de terugvlucht neemt de darm 
weer zijn zomerse proporties aan, 
dus minder ballast. Daarente-
gen worden de vliegspieren gro-
ter en sterker. Die zijn nodig om 
het opgevette lichaam in de lucht 
te houden. Ze bereiken snelhe-
den tot wel 65 km/uur.  De reste-
rende vetreserves zijn nodig voor 
de komende de broedperiode. De 
kleine zwanen hebben een ster-
ke familieband. Partners kiezen 
elkaar voor het leven. Ze hebben 
een uniek snavelpatroon; zwart 
met geel. Een soort vingerafdruk 
waaraan je  elke kleine zwaan als 
individu kunt herkennen.
Tijdens een recente vakantie bij 
het Lauwersmeer werden we 
aangenaam verrast door het on-
afgebroken, weemoedig roepen 
van honderden kleine zwanen; 
een geluid, dat je doet verlangen 
naar verre streken....
Het Lauwersmeer is wat ver weg, 
maar inmiddels zijn er meerdere 
kleine zwanen in de Waverhoek 
gespot.  Dus toch:  “Natuur dicht 
bij huis”.

Gerda Veth,  IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

De kleine zwaan 

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Uithoorn - Zondag 27 december 
wordt een feestelijke aflevering van 
Jazz aan de Amstel met een kerst-
tintje.  Onderleiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla 
Zoet kunt u genieten van echte Jazz 
standards, eigen songs, maar ook 
evergreens en bewerkingen van be-
staande nummers. Samen met o.a. 
gitarist/zanger Bastiaan Mulder die 
reeds vele bekende artiesten heeft 
begeleid, waaronder Candy Dulfer, 
Trijntje Oosterhuis en Mathilde San-
ting, zal zangeres Shyla Zoet weer 
voor een verrassende middag zor-
gen. U kunt genieten van verschil-
lende muziekstijlen en mooie duet-
ten. Daarnaast kunt u ook naar jazzy 
songs van de lokale zangdiva Adri-
ana Kegley luisteren. Natuurlijk ko-
men er ook nog een aantal Kerst-
liedjes voorbij op deze 3e kerstdag.
Zangeres Shyla Zoet, recentelijk te 

horen in de KPN commercial ‘Be-
gin Gemist’ op radio en televisie met 
de standard Dream a little Dream, 
werkte reeds met vele nationale en 
internationale artiesten samen. On-
der de naam Sweet & Co bracht zij 
de EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop 
eigen songs in een easy jazz/pop 
stijl en deze zomer nog het liedje 
‘Holland’ waarvan de videoclip gro-
tendeels opgenomen is in omgeving 
Uithoorn. Jazz aan de Amstel is een 
initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. 27 december be-
staat de band uit Joos van Leeuwen 
(piano), Berry Janssen (bas), Olaf 
Keus (drums) en Bastiaan Mulder 
(gitaar). Locatie Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Jazz aan de Amstel op 
derde kerstdag

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als  
hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er  
de Ronald McDonald Huizen. 

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

www.kinderfonds.nl
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Kerstfeest bij Duet
voor goed doel
Uithoorn - Woensdagavond 16 
december vond op het Duet een 
kerstmarkt plaats voor het goe-
de doel. Kinderopvang en on-
derwijs hadden samen met de 
ouders en kinderen de handen 
ineen geslagen om voor Stich-
ting Opkikker zo veel mogelijk 
geld in te zamelen. Deze Stich-
ting verrast zo’n tweeduizend 
keer per jaar gezinnen met een 
langdurig ziek kind met een on-
vergetelijke Opkikkerdag. Tij-
dens deze dag vol ontspanning 
en plezier, worden zowel het 
zieke kind als alle gezinsleden 
in het zonnetje gezet. 
Vanaf 16.30 uur werden in alle 
lokalen, ook op het kinderdag-
verblijf en de peuterspeelzaal, 
zelfgemaakte kerstknutsels ver-
kocht. De kinderen stonden zo 
trots als een pauw om beurten 

in de kraampjes hun waren aan 
de man te brengen. 
In de grote hal was een “wal-
king dinner in kerstsfeer” met 
eigengemaakte hapjes. Ook 
stond er een kraam met drank-
jes in de vorm van Glühwein, 
warme chocolademelk en limo-
nade. Het feest werd opgeluis-
terd met een kinderkerstkoor.
Het geheel was sfeervol, gezel-
lig en bovenal saamhorig! Na 
afl oop kon er een cheque met 
het fantastische bedrag van 
1552,85 aan Nico Felderhof van 
Stichting Opkikker overhandigd 
worden. In zijn dankwoord be-
noemde Nico dat hij weliswaar 
op heel veel scholen kwam, 
maar dat hij de avond op het 
Duet echt als heel bijzonder en 
speciaal heeft ervaren. Een mooi 
compliment!

De Kwikstaart presenteert een 
nieuw kerstkoor
Uithoorn - Een aantal jaar achter elkaar werd 
het kerstdiner op basisschool de Kwikstaart ge-
opend en afgesloten met een kerstkoor dat be-
stond uit vaders, moeders, opa’s, oma’s en leer-
krachten. Een traditie moet je doorbreken en dat 
heeft de school fantastisch gedaan. Onder lei-
ding van muziek docent Trix, die voor de muzi-
kale ontwikkeling van de leerlingen verbonden 
is aan de Kwikstaart, heeft het ‘ouderen’ koor 
plaats gemaakt voor heel wat jonge en muzikale 
zangtalenten. Uit volle borst hebben de leerlin-
gen van de Kwikstaart vanaf groep 3 t/m 8 een 
gevarieerd repertoire kerstliedjes ten gehore ge-
bracht. Tijdens deze gezellige opening werden 
door alle ouders allerlei heerlijkheden naar de 

klassen gebracht, want vanaf 18.00 uur werd in 
elk klaslokaal het kerstbuffet geopend. 

Buffet
Terwijl alle leerlingen genoten van een goed en 
gevarieerd buffet konden de ouders in het Atri-
um van de school hun honger stillen met erw-
tensoep of een broodje worst. Voor de 
vocht voorziening was er keuze uit glühwein, 
chocolademelk of een oer Hollands kopje kof-
fi e met een kerstkransje. Al deze versnaperin-
gen werden verzorgd door de zeer actieve ou-
dercommissie aangevuld met hulpouders, die 
met veel enthousiasme hun armen uit de mou-
wen hadden gestoken.

Voor de kinderen was het een druk-
bezette dag. Overdag heeft het duo 
Remy van Keulen en Johan Wonder-
gem het kerstverhaal nagespeeld 
met daarin verweven enkele thea-
teroefeningen, die een link hadden 
naar het thema. Hierbij konden de 
kinderen lekker even bewegen.
Ook een quiz en een mediatief mo-
ment waren verweven in deze voor-
stelling van ongeveer een uur. Door 
de grootte van de school hebben 
Remy en Johan driemaal op ludieke 
manier het kerstverhaal uitgebeeld.
Tijdens deze voorstelling werden 
door alle kinderen, ook onder lei-
ding van de muziekdocent, gemid-
deld gemiddeld 5 kerstliedjes ge-
zongen.
Al met al kon iedereen terugkijken 
op een sfeervol kerstfeest dat door 
de kerstcommissie weer tot in de 
puntjes was georganiseerd.

Ook Yoga&Tekenen in 
de kerstsfeer
Uithoorn - De juffen Margreet 
en Caroline zijn hun lessen yo-
ga en tekenen op vrijdagmid-
dag samen gestart met een 
schaduwspel.

Ze hadden dit in de och-
tend al gedaan met de 
peuters op Hummeloord 
en nu was het publiek dus 
gemiddeld een stukje ou-
der. Heel grappig hoe de-
ze groep meteen begon te 
roepen dat dat toch niet 
kon dat Maria en Jozef met 
de auto naar Bethlehem 
gingen.

Dat moest toch echt een 
ezel zijn en die werd dus 
snel van stal gehaald. Na 
dit verhaal gingen de kin-
deren weer of naar hun 
yoga of naar hun teken-
les en werd er nog hard, 
maar zeer ontspannen ge-

werkt. We eindigden deze laat-
ste les van het jaar met een bor-
rel samen met de kinderen en 
de ouders om het mooie jaar af 
te sluiten. Op naar een nieuw 
mooi jaar yoga&tekenen!

Een volle kerstweek 
op de Kajuit
Uithoorn - Aan het eind van 
het jaar is het op school altijd 
heel gezellig. Versierde kerst-
bomen, speelgoedochtenden, 
het kerstdiner, het zijn heerlij-
ke tradities waar de kinderen 
zichtbaar van genieten. Op de 
Kajuit was het al niet anders, 
alleen hadden ze er daar nog 
een schepje bovenop gedaan 
door ook nog eens wat te gaan 
doen voor het goede doel! De 
kinderen van de groepen ze-
ven en acht gingen weer in 

hun eigen glazen huis. Een 
half uur voor schooltijd, tijdens 
de lunchpauze en na school-
tijd nog een half uur konden er 
liedjes worden aangevraagd. 
(Wie weet dus een nieuwe 
traditie erbij!?) 3FM Serious 
Request zamelt dit jaar geld 
in voor kinderen en jongeren 
in oorlogsgebieden en dat was 
dus ook het goede doel van 
het glazen huis van de Kajuit. 
Maar ze wilden meer! De plus-
klas boog zich al in de weken 

ervoor over de vraag hoe je kin-
deren in oorlogsgebieden nu het 
beste kunt helpen. Waar zijn die 
gebieden eigenlijk en wat is er 
precies aan de hand? Uiteinde-
lijk zijn ze met verschillende plan-
nen gekomen die ze ook allemaal 
zelf uitgewerkt hebben. Statie-
geldfl essen inzamelen, schriftjes, 
pennen en andere schoolspul-
len verzamelen, een bingo, een 
workshop sleutelhangers maken 
en vooral ook een sponsorloop!
Wat een geweldig succes was 
dat! Alle groepen kwamen aan 
de beurt om hun rondjes te ren-
nen en dat deden ze ook heel fa-
natiek! 

Fanatiek
En toen kwam er dus op donder-
dagavond ook nog dat gezelli-
ge kerstdiner! In de bovenbouw-
klassen stonden vooral veel gour-

metstellen en in de andere jaar-
gangen lagen de tafels weer 
vol met lekkere hapjes klaarge-
maakt door de ouders. Er wer-
den ook leuke voorstellingen ge-
geven door de kinderen zelf. Vi-
ool, gitaar, zang en dans, er was 
van alles! Tijdens het diner van de 
kinderen konden de ouders bui-
ten ook even lekker wat eten of 
drinken. Het glazen huis was dat 
uur ook nog open en hier konden 
dus nog de laatste liedjes worden 
aangevraagd. De avond werd af-
gesloten met de uitslag van op-
brengst van de verschillende ac-
ties. Het bedrag werd opgeschre-
ven op een groot vel en het is niet 
gek dat er daarna een groot ge-
juich klonk! 2930,75 euro! Alle 
kinderen, ouders en team van de 
Kajuit bedankt voor jullie inzet en 
enthousiasme! En op naar weer 
een mooi nieuw jaar!

Hummeloord in 
kerstsfeer
Uithoorn - Op de laatste 
dag voor de kerstvakantie 
kwamen de kinderen van 
Hummeloord nog één keer 
allen tezamen. Het was nog 
vroeg en ze hadden nog niet 
ontbeten want de kinde-
ren zouden gaan genieten 
van een gezellig kerstontbijt. 
Maar voordat ze aan tafel 
gingen stond er nog iets an-
ders op het programma. Ze 
kregen allemaal een kaart-
je om naar een voorstel-
ling te gaan in het Humme-
loord theater! Daar konden 

ze kijken naar een schaduw-
spel. Het stuk wat opgevoerd 
werd was Jozef&Maria, een 
verhaal over liefde. Oké, ge-
woon het kerstverhaal dus ;)
De kinderen vonden het 
mooi om naar de bewegen-
de schaduwen te kijken en 
zongen na afl oop nog en-
thousiast mee met de van 
tevoren geoefende kerstlied-
jes. Daarna stonden de ta-
fels beneden prachtig ge-
dekt klaar en kon er gegeten 
worden. Het was weer heel 
erg gezellig!





Uithoorn - Onder voorjaarsomstan-
digheden is op zondag 20 december 
de Amsterdamse Cross Competitie 
(ACC) bij UWTC verreden. De ACC 
bestaat uit 12 veldrij wedstrijden in 
de regio rondom Amsterdam. Met 
een beetje wind, ongeveer 14 gra-
den en het zonnetje die er soms iets 
bijkwam was het prima toeven bij de 
wedstrijd op sportpark Randhoorn. 
Ongeveer 175 renners schreven zich 
in en maakte er een mooie wedstrijd 
van. De EHBO had eigenlijk niets te 
doen, op één pleistertje na. Het was 
een wedstrijd waarin hard gereden 
werd en de snelle wegrenners ook 
prima konden meekomen. Eén pas-
sage het talud omhoog, langs de at-
letiekbaan, zorgde voor wat proble-
men. Diverse jeugdrenners moes-
ten hier een handje worden gehol-
pen en een aantal oudere renners 
hadden ruzie met de boom aan de 
zijkant. Op een passage, waar men 
een smal stuk de berm in moest, be-
landde wel vier renners in de sloot. 
Gelukkig kon iedereen er weer snel 
uitkomen en de wedstrijd vervolgen. 
De winnares bij de dames, Jip van 
den Bos, wist ondanks deze onvrij-
willige zwempartij dus toch de over-
winning te grijpen! 

Jeugd
De winst bij de jeugd A ging naar 
Nienke Veenhoven van DTS. Weer 
herstelt van griep reed Duuk van 
der Haagen in een spannende strijd 
naar de tweede plaats. Duuk is nu 
nog lid van de Bataaf, maar gaat 
vanaf januari in het UWTC groen 
op wedstrijd. De derde plaats was 
voor Jarno Weltman uit Purmerend. 
Van de UWTC leden werd Siem van 
Smoorenburg heel netjes 5e. Sen 
Haasbroek werd 9e, vlak voor Teun 
Wahlen die naar de 11e plaats reed. 
Op de 12e plaats de vrolijke Jas-
mijn Wiegmans die haar ACC de-
buut maakte. En alle mooie boeket-
ten voor de winnaars kwamen uit de 
winkel van haar vader: Wiegmans 
bloemen uit Mijdrecht!
Bij de oudste jeugd ging de over-
winning naar Wessel Mouris (de 
Amstel). Op de tweede plaats nes-
telde zich Chris van Stralen uit Enk-
huizen voor Tijmen van de Pijl (de 
Amstel). Hierachter reed oud-UWTC 
lid Tristan Geleijn naar de 4e plaats. 
UWTC jeugdlid Danny Plasmeijer 
kon vandaag zijn krachten goed 
kwijt en reed naar een mooie 5e 
plaats. Sven Buskermolen, klein van 
stuk maar gaat altijd dapper door, 
pakte vandaag ook weer de nodi-
ge punten in de competitie door 8e 
te worden. Mees van Smoorenburg 
reed naar de 11e plaats. Ook bmx-
lid Raoul van Zijl waagde zich op 
zijn knalgele bmx fiets tussen alle 
racefietsen en mountainbikes. Maar 
op de bmx valt het niet mee om een 
wedstrijd van 25 minuten vol te hou-
den. 

40+
Bij de 40+ ging Brian Burggraaf uit 
Velsen-Noord al in de eerste ron-
de aan de leiding en hij gaf dit niet 
meer uit handen. Hierachter reed 
Patrick Molenaars, in Amstel shirt 
en UWTC broek, naar de tweede 
plaats. Edwin de Graaff uit de Kwa-
kel reed bijna de hele wedstrijd op 
de derde plaats maar werd in de 
laatste ronde toch nog voorbij ge-
reden door Frank Nijssen uit Haar-
lem. Sjon van de Berg reed naar de 
21e plaats. Peter van Capel werd 
27e en Frank Jansen werd 30e. Vrij 
veel renners zonder tijdregistratie 
chip in dit veld. Waaronder triatleet 
Frans van Heteren, die met chip ge-
woon 6e geworden zou zijn ondanks 
een start vanuit het achterveld. Ook 
de UWTC leden Harry van Pier-
re, Maarten de Jong en superseni-
or Piet Rewijk reden de koers zon-
der chip uit.

40-
Ook bij de 40- was de wedstrijd 
in de eerste ronde al bijna beslist. 
Dylan Groenewegen kon op dit 
snelle parcours prima uit de voeten 
en al snel moest ook Tommy Oude 
Elferink hem laten gaan. Hierach-
ter ontstond een leuk gevecht tus-
sen Teun Mouris (de Amstel) en on-
ze Jeroen Breewel. Jeroen waagt 
zich bijna nooit in het veld, maar 
bij de strandraces rijdt hij zeer goe-
de klasseringen. In de laatste ronde 
kwam Jeroen nog in de struiken te-
recht, maar ondanks deze kleine te-
genslag wist hij toch op het laatste 
stuk van Teun los te komen en zo-
doende naar de derde plaats te rij-
den. Zodoende stond Dylan weder-
om tussen het UWTC groen op het 
podium. Nog een ander UWTC lid 
liet zich vandaag voor het eerst bij 
de ACC zien. Steven Stenekes, elite 
maatje van Jeroen Breewel, reed de 
race uit zonder chip. Klassementlei-
der Bart de Veer is meer liefhebber 
van zware crossen dan snelle cros-
sen maar wist uiteindelijk toch weer 
redelijk naar voren te rijden en hij 
finishte twee plaatsen achter zijn 
grootste concurrent Tommy Oude 
Elferink.
Dit wordt nog erg spannend tus-
sen deze twee UWTC jongens in de 
laatste 2 wedstrijden van de Am-
sterdamse Cross Competitie. Men-
no van Capel kon de hele wedstrijd 
in het spoor van Bart blijven en reed 
dus weer een uitstekende klasse-
ring. Enkele renners reden vrolijk 
uitgedost rond. De één een kerst-
muts aan de helm, de ander in over-
hemd met stropdas. Genoeg te zien 
dus voor het publiek!

Dames / nieuwelingen
Victor Broex (de Amstel) was hier 
de man, die kwam, reed en over-
won. Justin Brusche uit Zaandam 
wist tussen alle Amstel renners 
in de tweede plaats op te eisen. 
De derde man op het podium was 
Menno Broex (de Amstel) die nipt 
de sterk versnellende Ruben van 
de Pijl (de Amstel) wist voor te blij-
ven. UWTC-er Stijn Ruijter reed naar 
de 12e plaats. Stijn kwam nog een 
keer hard in aanraking met de boom 
die bij de lastige klim op het talud 
stond. Ian van de Berg reed van-
daag naar een hele nette 14e stek!
Al met al weer hele leuke wedstrij-
den om te zien vandaag. Nog twee 
wedstrijden te gaan en dan zit de 
ACC competitie er weer op. 

Fortcross de Kwakel
UWTC organiseert op zondag 17 
januari de Fortcross in de Kwakel. 
Jaarlijks trekt deze cyclocross wed-
strijd op het fort veel publiek. Dit 
jaar is er ook weer de mogelijkheid 
voor recreanten om mee te doen. 
Starttijden: 10.00 uur: jeugd t/m 14 
jaar. 11.15 uur: nieuwelingen / da-
mes / recreanten. 12.00 uur: 40+ en 
13.00 uur: 40-
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Biljarten 2015 afgerond
Regio - Dat zit erop! De laatste bil-
jartwedstijden van 2015 zijn ge-
speeld. Een laatste competitieron-
de en op naar de kerstboom met 
de voeten richting open haard. Ff 
relaxen voordat iedereen 2016 in 
knalt. Hopend op toch nog een 
beetje winter. Gaan we nog schaat-
sen of wordt dat echt in de ijskast 
gezet? Ik heb geen idee en volgens 
mij de “Pelleboeren” in dit land ook 
niet. We wachten het wel af maar we 
gaan alweer voorzichtig aan de zo-
mervakantie denken maar niet voor-
dat alle biljartwedstrijden gespeeld 
zijn! Dat zijn er nog wel een paar en 
hieronder staat het overzicht van de 
laatste competitiewedstrijden van 
2015. Bar Adelhof 3 had een moei-
lijke avond tegen DIO. Paul Schuur-
man (DIO) zorgde met 16 beurten 
voor de kortste partij van de week 
en Bert Dijkshoorn (DIO) maak-
te de hoogste serie (23 carambo-
les, 32,86%). Dan is het, als tegen-
stander, lastig om te winnen. Be-
rend Huisingh zorgde nog wel voor 
2 punten voor Adelhof 3, 2-7. De 
Kuiper/Stee Inn ontving Bar Adelhof 
1. Kees de Zwart (de Kuiper/Stee 
Inn) speelde opnieuw weer sterk en 
dat deed Nico Koster ook. Dat wa-
ren dan alweer 4 punten. Anne Bee-
ker en Bob van Kolck, beide Adel-
hof 1) zetten dat weer recht maar de 
meeste caramboles waren voor de 
Kuiper/Stee Inn en daarmee ook de 
5-4 overwinning. De Merel/Heeren-
lux 2 tegen de Springbok 1 was een 
gelijk opgaande wedstrijd met daar-
in drie partijen binnen de 25 beur-
ten. .De Springbok maakte net iets 
meer caramboles en sloot 2015 af 
met een 4-5 overwinning. 

Nadrukkelijk
De Merel/Heerenlux 1 klopt nadruk-
kelijk op de deur van het kampioen-
schap. Ook deze week in de uitwed-
strijd tegen Stieva/Aalsmeer be-
stond er geen twijfel over de ambi-
ties. Lucia Burger (Stieva/Aalsmeer) 

rook nog even aan de overwinning 
maar Kees Griffioen maakte er in de 
nabeurt alsnog een gelijkspel van 
en dat was dan ook het enige punt-
verlies (als je daarvan mag spreken) 
voor de Merel/Heerenlux 1, 1-8. De 
Kromme Mijdrecht 3 speelde tegen 
ASM 1. Cor Ultee (ASM 1) speel-
de opnieuw een goeie partij en liet 
tegenstander John Oldersma geen 
kans. Gerrie Holzken (ASM 1) won 
ook maar omgekeerd deden Jos 
Vermeij en Egon van de Heijden dat 
voor de Kromme Mijdrecht. Het tel-
len bracht zoals altijd uitkomst en 
zette als eindstand 4-5 op het bord. 
De Kromme Mijdrecht 2 had thuis 
geen moeite met ASM 2. Bertus 
Oostveen mistte in de nabeurt de 
kans op een gelijkspel maar dat was 
eigenlijk de enige tegenstand die 
ASM 2 kon bieden, 9-0. De Krom-
me Mijdrecht 1 ontving de Biljart-
makers met 3 banden A kampioen 
Bert Loogman in de gelederen. Mis-
schien had Bert iets te lang gefeest 
op zijn overwinning want Gerrit 
Schuurman troefde Bert in zijn par-
tij af. De andere Biljartmakers pak-
ten het beter aan. Jaques, Nick en 
Bart lieten zich niet aan de kant zet-
ten en zorgden voor de 2-7 overwin-
ning. The Peanutbar trad thuis tegen 
de Springbok 2 aan. Het zat in al-
le partijen dicht bij elkaar en dus 
bleef het spannend. Aan het eind 
van de avond hadden beide teams 
twee overwinningen achter de naam 
staan. De mannen uit de Hoef had-
den echter net iets meer carambo-
les gemaakt en gingen met de 4-5 
winst naar huis. De laatste wed-
strijd is Bar Adelhof 3 tegen Lutis/
de Springbok. John Beets en Alan 
Knightly (Lutis/de Springbok) won-
nen beiden hun partij in 20 beurten. 
Stefan Vos en Rohan Janmaat (Bar 
Adelhof 3) deden dat in respectie-
velijk 26 en 22 beurten. Dat bij el-
kaar opgeteld liet het kwartje van 
het extra punt naar Lutis/de Spring-
bok rollen, 4-5.

Snelle cyclocross-
wedstrijden bij UWTC

Thamen sluit zwembadjaar af 
met traditionele “zeskamp”
Regio - Het (jubileum) zwemjaar 
zit er op en werd afgesloten met de 
welbekende Nacht van Thamen. Dit 
is een soort zeskamp met spellen in 
en onder water. Bij elk spel zitten 1 
of 2 juryleden. De avond wordt door 
een spelleider aan elkaar gepraat 
die tevens de tijd bewaakt. Voor de-
ze gelegenheid had hij een pers-
lucht aangedreven tweetonige mist-
hoorn van stal gehaald, een mach-
tig instrument dat zelfs onder water 
goed te horen was. Een week eerder 
was er al wat trainingswerk gedaan 
voor de diverse spellen, maar zoals 
altijd is het afwachten welke spellen 
er echt gespeeld gaan worden. De-
ze keer moeren draaien (onder wa-
ter), met emmers beton onder wa-
ter lopen en zo veel mogelijk meters 
maken, bekertjes zwemmen, zo veel 
mogelijk bekers water naar de over-
kant zwemmen en geen 6 gooien 
wand dan gaat de maatbeker weer 
leeg, een bal door de koker duwen, 
pvc figuren maken onder water en 
de welbekende thamen puzzel ma-
ken, onder water natuurlijk. De puz-
zel (thamen logo) was toch wat las-
tiger dan gebruikelijk, de tekst “uit-
hoorn” is deze zomer weggepoetst 
en vervangen door een (wat afwij-
kende) blauwe kleur. Veel teams 
bleken niet in staat de puzzel bin-
nen de drie minuten op te lossen 
maar compenseerde dat met winst 

bij andere spelonderdelen. Het was 
een gezellige drukbezochte avond 
waarbij veel leden aanwezig waren, 
als deelnemer, jury of als supporter. 
De winnaars waren Edwin met twee 
nieuwe leden, Peter en Rob, die voor 
het eerst deze spelletjesavond mee-
maakte, knap gedaan!!!

Oudejaarsduik
Op oudejaarsdag heeft Duikteam 
Thamen haar jaarlijkse oudjaarsduik 
om 12.30 uur bij zandeiland 4 in Vin-
keveen. Een ieder die het leuk vind 
is welkom om te komen kijken.
Duikteam Thamen, opgericht op 1 
oktober 1975, is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
op dinsdagavond en zondagoch-
tend, ook nog diverse andere acti-
viteiten organiseert en assisteert bij 
activiteiten in zwembad de waterle-
lie. Duikteam Thamen geeft oplei-
dingen voor 1, 2 en 3 ster duiker en 
diverse specialties volgens het NOB 
systeem. Vanaf je 14e jaar kan je bij 
Thamen leren duiken. De 1 ster op-
leiding is half oktober weer van start 
gegaan. Ook voor een opfriscur-
sus kan je bij duikteam Thamen te-
recht. Iedere donderdagavond trai-
nen wij in zwembad De Waterlelie 
in Aalsmeer van 21.30 tot 22.30 uur. 
(niet in juli en augustus) Kijk voor 
meer informatie of foto’s op www.
thamen-diving.nl

De Amstelbridgeclub met een 
Kerstdrive in de Strooppot
Regio - Donderdag 16 decem-
ber werd de laatste bridgedrive van 
2015 en tevens Kerstdrive gespeeld 
in de Strooppot door de leden van 
het ABC. 
Het was geen gewone bridgedrive, 
want alle bridgers speelden door 
elkaar en ook niet met zijn of haar 
vaste partner. Een zelf getrokken 
kaart verwees je bij iedere ronde 
steeds naar de plaats waar je moest 
spelen. Iedereen moest zijn/haar 
behaalde score op een persoonlij-
ke lijst noteren. Na vijf ronden zou-
den de punten dan worden opge-
teld. (plusscore – de minscore = to-
taal score). Na een welkomstwoord-
je van het bestuur met een verwij-
zing naar de prijzentafel , waarop 
12 mooie prijzen stonden, zocht ie-
dereen zijn of haar plekje op. Eerst 
de kaarten schudden natuurlijk, 
maar gezelligheid is troef vandaag. 
Tussen de eerste en tweede ron-
de werd dan ook een korte klets-
pauze met koffie en gebak inge-
last. Met vrolijke uitroepen over ho-
ge plus- en minscores bridgeten de 
leden tot aan de lunch. Daarna was 
het rekenen geblazen, optellen, af-
trekken, wat is jouw totaal? Er zaten 
nog enkele slems bij de gespeelde 
spellen. Tonny heeft o.a. twee keer 6 
sans geboden, maar een ging er he-
laas down. Ook Rie heeft een keer 
6 sans geboden en gehaald. Ver-
der is er een aantal keren 4 harten 

+2 gemaakt, maar de slems wer-
den niet uitgeboden. Tja dat leverde 
minder pluspunten op voor die spe-
lers! De jury, Lucas, Jan en Arnold, 
hadden daarna nog even tijd no-
dig om de winnaars (de prijzenver-
deling stond vooraf al op papier) uit 
te zoeken. Intussen werd een heer-
lijke lunch geserveerd met soep, di-
verse broodjes, allerlei soorten be-
leg en lekkere pasteitjes. Tijdens de 
lunch werden de prijzen uitgereikt. 
Jany werd de winnares met en plus-
score van 415 punten. Zij mocht als 
eerste een prijs kiezen van de prij-
zentafel. Jan werd tweede met een 
minscore van 2050 punten. Derde 
met een plusscore van 1360 punten 
werd Rie. Greet vierde met een plus-
score van 660 punten en vijfde Alice 
met een minscore van 2580 punten. 
Zo zie je maar weer, niet alleen ge-
weldige scores haalden die ochtend 
de buit binnen. De 6 t/m 12 prijs 
waren voor Aja, Roelie, Marthe, Ria, 
Ada, Lyda en Gre. 
De hoogste plusscore werd gehaald 
door Tonny met 2970 punten de 
laagste door Leny met -2910 pun-
ten. Een verschil van 5880 punten 
mensen! Met heel veel dank aan het 
bestuur, organisatoren en het per-
soneel van de Strooppot, ging ie-
dereen om twee uur weer naar huis. 
Prettige feestdagen alemaal en een 
gezond 2016. Op 7 januari wordt er 
weer in het Buurtnest gebridget. 

Ludy & Anneke winnen 
Kerstdrive BVU
Uithoorn - Het kan verkeren. Waar 
Ludy Bonhof & Anneke Buskermo-
len nog de Poedelprijs wonnen bij 
het bridge-toernooi van vorige week 
in Berg en Dal (zie foto van de deel-
nemers)  wonnen ze nu de Kerst-
drive (topintegraal) met 63,54%. Leo 
Leenen & Henk van der Schinkel 
werden gedeeld twee met Voorma-
lig Voorzitter Corry Smit met gele-
genheidspartner Nan van den Berg 
(61,85%). Greet & Henk Stolwijk 
werden vierde en An & Bert Pronk 
vijfde, allen boven de 60%. En on-
derin komen we namen tegen als 

Tineke & Anke, Marineke & Martin, 
toch meestal goed voor een topno-
tering. De BVU wenst al haar lezers 
een voorspoedig 2016.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Slottoernooi Boule Union 
Thamen
Uithoorn - Boule Union Thamen 
sluit op de zondag voor Kerst het 
jaar altijd af met het Slottoernooi.
Het toernooi volgt de regels van de 
reguliere clubtoernooien, dat wil 
zeggen drie partijen mêlee met dus 
een individueel eindklassement. Het 
bijzondere aan dit toernooi is dat 
partners van de spelers ook als ze 
geen lid zijn aan dit toernooi mogen 
deelnemen en dat het daarna afge-
sloten worden met een gezamenlij-
ke maaltijd bereid door het keuken-

prinsessen van de vereniging. Het is 
inmiddels een echte traditie, die al 
30 jaar plaatsvindt. Dit jaar waren 
we met 28 deelnemers aan het toer-
nooi en 37 deelnemers aan de maal-
tijd. Het weer was perfect voor het 
boulen in de open lucht. Geen spat-
je regen en een temperatuur, die 
je in het voorjaar zou verwachten. 
De drie partijen werden in een rus-
tig tempo afgewerkt met in de pau-
zes ruim tijd voor een drankje en 
een praatje. De maaltijd in buffet-

vorm leverde de keukenploeg veel 
applaus en waardering op. Voordat 
het dessert opgediend werd, vond 
de prijsuitreiking voor de clubkam-
pioenen, de winnaar van de Joker-
competitie en de algemeen toer-
nooiwinnaar plaat. Clubkampioen 
waren Alfonso Atanes Limia (tête-
à-tête) en Günther Jacobs met Al-
fonso Atanes Limia (doubletten). 
De winnaar van de Jokercompetitie 
was voor het tweede achtereenvol-

gende jaar Henk van Rekum. Alge-
meen toernooiwinnaar werd Hans 
v/d Wal. Het verenigingsjaar is nu 
formeel afgesloten, maar de ech-
te enthousiastelingen spelen de ko-
mende dinsdagavonden en woens-
dagmiddagen, ijs en weder dienen-
de, gewoon door. Het volgende eve-
nement is het Kouwe Klauwentoer-
nooi op 31 januari 2016. Voor meer 
informatie kijk op www.buthamen.
nl.
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Legmeervogels ontvangen 
zeer fraai kerstgeschenk
Uithoorn - Zilvermeeuwen dat vori-
ge week nog met 0-3 verloren heeft 
van Legmeervogels zorgde afge-
lopen zondag voor een daverende 
verrassing. ZSGOWM verloor met 
0-1 van laagvlieger Zilvermeeuwen. 
Door dit resultaat is Zilvermeeu-
wen nu van een degradatie plaats 
vertrokken en heeft Legmeervogels 
van afstand genomen van de naaste 
concurrentie. Legmeervogels heb-
ben nu een voorsprong van 6 pun-
ten op de naaste concurrentie. De 
ranglijst in de 2e klasse B is bij het 
ingaan van de winterstop.

01.Legmeervogels  13-31
02.ZSGOWMS  13-25
03.SCH’44  13-25
04.Elinkwijk  12-13
05.panvcratius  13-22 
06.DCG  13-20
07.Kampong  13-18
08.Houten  13-15
09.NVC  13-15

10.Zilvermeeuwen  13-13
11.Abcoude  13-12
12. Hoofddorp  13–11
13.VVA/Spartaan  13–11
14.Weesp  13–08

De eerst volgende competitiewed-
strijd is op zondag 24 januari 2016 
thuis tegen NVC. Dan is het de 
vraag hoe is Legmeervogels de win-
terstop doorgekomen? Kan Leg-
meervogels het huidige niveau be-
houden en komt er een terugval?
Legmeervogels zijn nu ook de lijst-
aanvoerder in de 2e periode. De 2e 
periode gaat over 9 duels. De stand 
is op dit moment:
01.Legmeervogels  5-15 
02.Pancratius  5-12 
03. Elinkwijk  5-11 
Er zijn dus nog 4 duels te gaan. Voor 
Legmeervogels nog te spelen Thuis 
tegen NVC en SCH’44 .Uit tegen 
DCG en ZSGOWMS. Gewoon een 
loodzwaar programma

Raymond de Jong tekent 
voor zesde seizoen bij KDO
De Kwakel - Afgelopen week zijn 
het veldvoetbalbestuur van KDO en 
hoofdtrainer Raymond de Jong over-
eengekomen om de samenwerking 
opnieuw voor één jaar te verlen-
gen. Na een uitgebreid overleg met 
de spelersgroep en de staf is er be-
sloten om de vruchtbare relatie voort 
te zetten met de 47-jarige Uithoor-
naar. Hij gaat in augustus begin-
nen aan zijn zesde seizoen op rij bij 
de Kwakelse voetbalselectie. Waar 
de meeste clubs na een aantal jaar 
van trainer wisselen, is het bijna een 
unicum dat een trainer zes jaar bij 
één club blijft. Wat goed is behoeft 

geen wijziging, zo redeneert men in 
De Kwakel. Raymond de Jong traint 
de selectie door middel van het pe-
riodering systeem, waardoor de trai-
ningen gestructureerd opgebouwd 
worden gedurende het seizoen. Dit 
in combinatie met zijn prima contac-
tuele eigenschappen, fanatisme plus 
tactisch en technisch inzicht, heeft 
ertoe geleid dat er goede resultaten 
zijn neergezet door de Kwakelse se-
lectie. Het vertoonde spel, de ruim-
te voor teambuildingsactiviteiten en 
fantastisch sfeer binnen de selectie 
zijn daarnaast belangrijke pre’s voor 
de huidige trainer.

KDO laat zich in de slotfase 
verrassen door Ouderkerk
De Kwakel - Na de 3-1 overwin-
ning van vorige week tegen Arsenal, 
speelde KDO afgelopen zondag 
een inhaalwedstrijd tegen Ouder-
kerk. Ouderkerk had op voorhand 
drie punten minder behaald dan 
de Kwakelaars, kortom een echte 
‘zes punten wedstrijd’ in De Kwa-
kel. Trainer Raymond de Jong, die 
midweeks zijn contract met één jaar 
verlengde, wijzigde zijn elftal op één 
plaats ten opzichte van vorige week. 
Bart Hoving had nog teveel last van 
zijn hamstringblessure, hiervoor in 
de plaats maakte Bart van der Tol 
zijn rentree in het basiselftal. 
KDO kwam furieus uit de kleedka-
mer en wist in een recordtijd van 37 
seconden al op voorsprong te ko-
men tegen Ouderkerk. Na een slim-
me steekbal van Bart van der Tol 
wist Mathijs van Rijn zijn negen-
de competitietreffer van het seizoen 
te maken en zette KDO hiermee op 
1-0. In de volgende tien minuten 
hadden de Ouderkerkers duidelijk 
geen grip op het spel van de Kwa-
kelaars. Tot grote verbazing van het 
in grote getalen opgekomen publiek 
wist KDO dit krachtsverschil niet uit 
te buiten in een tweede Kwakels 
treffer. Vooral rechtsbuiten Men-
no Lingeman stichtte in de beginfa-
se veelvuldig gevaar, maar hijzelf en 
zijn teamgenoten hadden hier meer 
mee moeten doen. 

Eerste kans
Naarmate de eerste helft vorderde, 
kwam Ouderkerk steeds beter in de 
wedstrijd. In de 21e minuut kreeg de 
ploeg van Don Geuzen hun eerste 
kans, waarna het vijf minuten later 
zelfs de gelijkmaker wist aan te te-
kenen. Na een strakke voorzet van-
af de rechterkant van Ouderkerk, 
was spits Mitchel Melissen aler-
ter dan de Kwakelse verdediging en 
wist hij, op drie meter afstand van 
het doel, de 1-1 binnen te schieten. 
In de 30e minuut kwam Ouderkerk 
met de schrik vrij toen Joeri Stange 
de doelman aan de rechterkant van 
het zestienmetergebied omspeelde. 
Hij schoot de bal vervolgens hard in 
de linkerhoek, maar ternauwernood 
kon er een Ouderkerkse verdediger 
de bal van de lijn afhalen. Met een 
1-1 stand werd een kwartier later de 
rust bereikt.
In de tweede helft kwam KDO al 
snel onder druk van Ouderkerk te 
staan. In de eerste vijf minuten van 

het tweede bedrijf kregen de be-
zoekers onder andere twee corners, 
maar KDO hield stand. 
Even later won Bart van der Tol 
zijn kopduel op het middenveld en 
speelde Mathijs van Rijn in. Van 
Rijn zag Menno Lingeman in vrij-
staande positie staan en bediende 
hem op maat. Lingeman liep door 
richting de Ouderkerkse doelman 
en schoot de bal tussen zijn benen 
door en maakte de 2-1 voor KDO. 
In de daaropvolgende fase ging Ou-
derkerk meer druk naar voren zet-
ten, waardoor de Kwakelse opbouw 
moeizamer ging verlopen. Op het 
middenveld wisten de bezoekers 
daarnaast steeds meer duels te win-
nen, zodat de wedstrijd nog lang 
niet gespeeld was. In de 75e minuut 
kreeg KDO echter aan de andere 
kant van het veld een perfecte mo-
gelijkheid om de 3-1 te maken. 

Verzilverd
Na een bekeken pass van aanvoer-
der Timo Kas op Joeri Stange, kon 
laatstgenoemde alleen op doel aflo-
pen. In plaats van de keeper uit te 
spelen, schoot Stange de bal tegen 
de uitkomende doelman aan, waar-
door een grote kans niet verzilverd 
werd. Vijf minuten later voorkwam 
Tim ten Brink met een katachti-
ge redding de 2-2, toen hij een ge-
plaatst schot in zijn linkerhoek vak-
kundig pareerde. Waar KDO leek af 
te stevenen op een 2-1 overwinning, 
kwam Ouderkerk in de 91e minuut 
alsnog langszij. Vanuit een vrije trap 
vanaf de rechterkant van het veld, 
wist Ouderkerker Reinoud Harm-
se de bal in ene in de linkerhoek te 
schieten, 2-2. Enkele minuten later 
floot de goed leidende scheidsrech-
ter af, waardoor KDO ‘slechts’ één 
punt overhield aan het treffen met 
Ouderkerk.
Door dit gelijkspel gaat KDO als 
nummer zeven de winterstop in. Met 
achttien punten uit dertien wedstrij-
den staan de Kwakelaars negen 
punten achter koploper AGB en ze-
ven punten voor op nummer laatst 
Zwanenburg. Kortom, na de winter-
stop zullen de Kwakelaars allereerst 
definitief afscheid willen nemen van 
de onderste regionen en wie weet 
tot wat dat zal gaan leiden. Via deze 
weg wenst de selectie van KDO ie-
dereen fijne feestdagen toe en wij 
hopen jullie in 2016 weer veelvuldig 
langs de lijn te zien!

Vierde Jeu de Boules Toernooi
Eijk en Veld De 
Kwaliteitsslagerij sponsor
De Kwakel - Donderdag 17 decem-
ber 2015 Organiseerde de plaatse-
lijke Jeu de Boule club, “’Het Wil-
genhofje’”’De Kwakel, het vier-
de Jeu de Boules Toernooi dat ge-
sponsord word door een Kwa-
kelse ondernemer,Elke maand 
schenkt een Kwakelse onderne-
mer waardebonnen,die bij zijn be-
drijf ingewisseld kan worden . De-
ze middag schenken Dave en Pa-
trick van de Kwaliteitsslagerij Eijk 
en Veld, uit De Kwakel. De eer-
ste prijs een Gourmet schotel voor 
4 pers, en 11 waardebonnen,die bij 
zijn bedrijf ingewisseld kunnen wor-
den, de poedelprijs voor de Man-
nen is een Unox muts,en de poedel-
prijs voor de Vrouwen is een Unox 
muts, Dave en Patrick van De Kwali-
teitsslagerij Eijk en Veld uit De Kwa-
kel nog hartelijk dank hiervoor. De 
Jeu de Boules club zelf schenkt de 
overige leden die geen prijs gewon-
nen hebben,een klein flesje wijn,als 
Kerst geschenk. Het was droog zon-

nig en er deden 22 deelnemers 
mee. Er werden drie ronden ge-
speeld met veel strijd, en met dan 
ook goede en mooie winnaars. De 
eerste prijs Gourmet schotel voor 
4pers werd gewonnen door,Andre 
de Jong 3+33.En de Elf waarde-
bonnen werden gewonnen door 
Wil Kennis,Marta Wiifjes,Maarten 
Plasmeijer,Anno vd Wal,Arie vd 
Hoorn, Wout Verlaan,Jan Bartels,Jan 
Egberts,Tiny Rentenaar,Joke vd 
Wal,Tiny Wijnkoop, de poedelprijzen 
een Unox Muts Anneke Koeleman bij 
de Vrouwen en bij de Mannen Adrie 
Voorn,.en de flesjes wijn werden ge-
wonnen door Mien Breuren,Corrie 
Verlaan,Rie Hoogerwerf,Mien de 
Jong,An Bartels, Thera Winter,Annie 
de Jong,Ben Koeleman,Lien Kouwe-
hoven,.De organisatie Jeu de Boules 
Club “’Het Wilgenhofje”’ De Kwakel 
kan weer terug kijken op een zeer 
geslaagd toernooi. Het volgende 
toernooi zal gehouden worden 7 Ja-
nuari 2016.Het Nieuwjaars toernooi.

Cees en Ruud gaan maar door 
bij Bridgeclub de Legmeer
Uithoorn - Voor de zoveelste keer 
dit jaar steken Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister met kop en schou-
ders boven de concurrentie uit. Weer 
eerste in de A-lijn, nu met 62,80% 
en is zo langzamerhand een sterke 
regionale competitie voor hen geen 
idee? Sonja & Hans Selman daar en 
tegen smaken niet zo vaak het zoet 
van een hoge score in deze lijn.
Nu wel dus, ze werden knap tweede 
met 58,04%. Jan Egbers & Ben Rem-
mers volgden op drie met 55,65%, 
met daarna Wim Slijkoord & Fran-
cis Terra als vierde met 54,46%. Ger 
Quelle & Gijs de Ruiter rondden de 
top vijf af met 54,17%. In de B- lijn 
weer een goede avond voor Riet & 
Wim Beijer, maar nu in de B, die als 
eerste op 63,33% uitkwamen. Wel is 
waar door een paar cadeautjes van 
veel mindere bridgegoden, maar 
toch! Stenny & Herman Limburg 
hadden het verrassend genoeg heel 
wat minder makkelijk tegen deze 
debutanten voor één keer, maar de 
overige resultaten waren van zo’n 
grote klasse dat ze met 58,33% keu-
rig tweede werden. Anton Berkelaar 
& Wil van der Meer kwamen ge-
degen spelend als derde door met 
57,92% en Ada van Maarseveen & 

Rob Bakker zetten als vierde met 
53,75% hun progressie van de laat-
ste tijd knap voort. Tom de Jonge & 
Herman Vermunicht meldden zich 
met 52,08% nog net bij de crême 
van deze lijn. In de C- lijn ging de 
winst met 62,08% naar Frans & Ti-
neke Belién die zo dus ook een zes-
tiger scoorden.
Gerda & Els van Wijk kwamen hier 
net niet aan, maar met 59,58% als 
tweede konden ze ook thuis komen. 
Mick & Sybren Frantzen hadden 
kennelijk “het zeetje mee” en wer-
den fraai derde met 55,83%. Mari-
anne & Huub Kamp bleven, gezien 
hun potentie, eigenlijk wat achter 
als vierde met 55% precies, maar 
echt dramatisch is dat niet. Voor Le-
nie Pfeiffer & Tina Wagenaar was 
52,50% genoeg om vijfde te worden. 
Volgende keer volgt als afsluiting 
van het jaar de kerstdrive en daarna 
met frisse moed beginnen aan 2016.
Wilt u dan ook aanhaken neem dan 
contact op met het secretariaat van 
Bridgeclub de Legmeer. E- mail; 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458. Er wordt vanaf 19.45 
uur gespeeld op de woensdagavon-
den in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Goede afsluiting 2015 
door Dames 1

Uithoorn - De laatste wed-
strijd van 2015 werd gespeeld 
in de Scheg tegen HVBS/Fideli-
tas, deze ploeg staat op de twee-
de plaats en gezien onze resulta-
ten van de afgelopen weken zou 
het een moeilijke wedstrijd gaan 
worden.  Beide ploegen waren 
behoorlijk aan elkaar gewaagd 
bleek in de eerste helft. Twee er-
varen opbouwsters aan de kant 
van de gasten zorgden steeds 
voor gevaar uit de tweede lijn 
en daarhadden we het best wel 
moeilijk mee. We namen een klei-
ne voorsprong in het begin van 
de wedstrijd, maar HVBS kwam 
langzij en bleef daarna lange tijd 
aan de goede kant van de score. 
Wij konden lange tijd aanvallend 
niet echt goed meer doorkomen 
zodat het lastig werd om te sco-
ren. Gelukkig kunnen we dan nog 
vertrouwen op onze break en die 
leverde dan ook een aantal doel-
punten op waardoor we bijble-
ven en in de pauze met een ge-

lijke stand konden gaan rusten. 
Voor de tweede helft hadden we 
een aantal afspraken gemaakt en 
zouden we met wat meer bewe-
ging gaan spelen en dat leek in 
het begin nog niet echt te werken 
want HVBS nam een 10-12 voor-
sprong.  We kwamen weer bij 
en ook op voorsprong en bleven 
vanaf dat moment aan de goede 
kant van de score. Tot 17-17 hiel-
den de ploegen elkaar in even-
wicht, maar vanaf dat moment 
gingen alle remmen los en scoor-
den we met uitstekende aanval-
len en mooie schoten een aantal 
doelpunten achter elkaar en lie-
pen we weg naar 23-17.  Het be-
slissende gat was geslagen en 
beide teams konden nog twee-
maal scoren zodat de 25-19 eind-
stand op het bord kwam en we 
weer twee punten kunnen bij-
schrijven. Even een weekje genie-
ten van kerst en oud en nieuw en 
daarna weer knallend het nieuwe 
jaar in tegen SDS.

Eerste teams melden zich aan 
Businessloop Uithoorns 
Mooiste
Uithoorn - Tijdens Uithoorns Mooi-
ste-de loop, op 31 januari door AKU 
georganiseerd, bestaat dit jaar ook 
de mogelijkheid voor bedrijven en 
instellingen om zich met een team 
in te schrijven voor de businessloop. 
De teams die meedoen aan de busi-
nessloop kunnen zich alleen voor de 
10 kilometer inschrijven. De teams 
bestaan uit minimaal 4 en maxi-
maal 7 lopers en de 4 eerstkomen-
den tellen mee voor de einduitslag. 
De deelnemende teams worden ont-
vangen in de Brede School met kof-
fie, thee,frisdrank en broodjes en er 
is gelegenheid om om te kleden en 
te douchen. Van elk team word teen 
teamfoto gemaakt en elke deelne-
mer ontvangt een foto. Informatie 
over de businessloop met inschrijf-
formulier is te vinden op www.uit-
hoornsmooiste.nl. Naast een aan-
tal bedrijven die zich al hebben aan-
gemeld, hebben de ambtenaren van 
de gemeente Uithoorn en de nieuwe 
DUO-gemeente het sportieve voor-
beeld gegeven door zich met 3 teams 
aan te melden voor de businessloop. 
Welk bedrijf in Uithoorn en omgeving 
pakt die handschoen op?

Parcours nog veiliger gemaakt
De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Alle lopers waren enthousiast 
over de nieuwe parcoursen van vo-
rig jaar en deze zijn dan ook vrijwel 
onveranderd gebleven. Met de me-

dewerking van de gemeente en po-
litie/brandweer is het gelukt om de 
parcoursen nog veiliger te maken. 
Bij gevaarlijke oversteekpunten zal 
het verkeer omgeleid worden.
Op dit moment worden de meer dan 
60 verkeersregelaars die voor het 
hele traject noodzakelijk zijn, met 
een training en examen gecertifi-
ceerd zodat alle lopers overal veilig 
en ongehinderd kunnen lopen.

Clinic
Zoals elk jaar kunnen beginnende 
lopers bij AKU zich ook dit jaar ge-
durende 12 weken middels een cli-
nic voorbereiden op een van de af-
standen van Uithoorns Mooiste. 
Meer dan 10 enthousiaste lopers 
zijn al enkele weken enthousiast be-
zig op de dinsdag- en donderdag-
avond om straks klaar te zijn voor de 
afstand waar ze voor getraind heb-
ben.

Programma 31 januari
Het tijdschema voor Uithoorns 
Mooiste 2016: 10.30u. 1 km voor kin-
deren t/m 11 jaar. Naast een mooie 
medaillen ontvangen alle kinderen 
na afloop een gezonde traktatie van 
een van de sponsors, bakkerij Wes-
terbos. 11.00 u.: 5 km. 11.08u.: 10 
km. 11.08u.: 10km. Inschrijvingen en 
starts: sportpark Randhoorn. Voor-
inschrijven is ook mogelijk via www.
inschrijven.nl.

Laddercompetitie bij 
Hartenvrouw
Regio - Er werd geladderd op 15 
december bij Partycentrum Colijn. 
6 Maal per jaar spelen de dames 
de laddercompetitie. A en B spelen 
door elkaar. Wie het de eerste keer 
goed doet speelt de volgende sessie 
in de A en bij wie het minder gaat 
is een plaatsje aan een B tafel ge-
reserveerd. Op deze manier speel je 
ook eens tegen dames uit een an-
dere lijn dat geeft weer eens ande-
re gezichten en gesprekken. Afhan-
kelijk van de uitslag in de volgen-
de sessie stijg of daal je en kun je 
zo weer in een andere lijn terecht 
komen. De ladder pakte buitenge-
woon goed uit voor An van Schaick 
en Lea Wit, zij behaalden in de B 
lijn de monsterscore van 75,69%, 
niet te geloven dames, dit wordt bij-
na nooit gepresteerd, proficiat. De 
tweede plaats was voor Corinne van 
der Laan & Matty Overwater 66,32% 
en de derde plaats was weggelegd 

voor Thecla Maarschalk & Rees van 
der Post 55,00%. In de A lijn werden 
de kaarten geschud en gespeeld 
met de volgende uitslag 1 Trudy van 
den Assem & Refina van Meijgaar-
den 61,81% , 2 Geke Ludwig & Mar-
go Zuidema 60,76% en op 3 Cathy 
Troost & Tineke Staps 56,25%. Aan 
kop in de ladder resp. Kokkie en 
Corry, Margo en Geke en An en Lea.
Volgende week is de kerstdrive in 
de gezellige zaal van Partycentrum 
Colijn. De aankleding is daar altijd 
prachtig verzorgd. Dan leggen de 
dames de kaarten even opzij en op 
dinsdag 5 januari proosten wij sa-
men op het nieuwe jaar en gaan we 
weer vol frisse moed van start. Wij 
wensen de volgers van onze perike-
len fijne feestdagen. 
Wilt u ook meespelen? Geef u op bij 
Sandra Raadschelders, 0297569910, 
of mail naar hartenvrouw2015@
gmail.com

Regio - Komend jaar zal er op 1 
januari weer een nieuwjaarsduik 
bij  U.R.K.V. Michiel de Ruyter wor-
den georganiseerd. Het is  alweer 
de achtste  keer dat de vereniging 
deze duik organiseert dus inmiddels 
mogen we dit al een Uithoornse tra-
ditie noemen.  Vorig jaar waren er 
ongeveer vijftig dappere springers, 
maar dat aantal hoopt de vereni-
ging dit jaar toch weer te overtref-
fen. Het is tot nu toe nog niet een 
heel strenge winter dus aan de wa-
tertemperatuur  kan het niet liggen. 
Dit jaar zijn er ook weer wat prijzen 
te verdienen voor de deelnemers 
die in het meest originele kostuum 
te water gaan.

Het thema voor dit jaar is daarbij 
zeer breed, namelijk “ludiek en ori-
gineel”. Daar kun je dus alle kanten 
mee op. De deelname staat open 
voor iedereen. Dus wilt je dit jaar 
het nieuwe jaar op een frisse ma-
nier inluiden dan ben je van harte 
welkom 1 januari 2016 op de Am-
steldijk- 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 be-
kende nieuwjaarsduikmuts. Uiter-
aard kun je via voorinschrijving nu 
al een plek reserveren. Stuur dan 
een mailtje naar secretaris@mdr.nu

Nieuwjaarsduik bij 
Michiel de Ruyter
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 Zijdelwaard Zijdelwaard
bracht bezoekers weer in bracht bezoekers weer in 

gezellige kerstsfeergezellige kerstsfeergezellige kerstsfeergezellige kerstsfeer
Het was het afgelopen weekend weer een en al gezelligheid in winkelcentrum Zijdelwaard. De winkeliers hadden diverse gezellige kramen waar je kon proeven van hun producten. Er was warme 

chocolademelk en heerlijke gluwijn. Zaterdag 
was er voor de kinderen een knutselterras met  twee 

prinsessen die de kids hielpen met leuke knutseldingen 
maken. Het geheel werd opgevrolijkt met kerstliederen van 
het wereldmuziekkoor Passion.
Zondag was het wederom gezelligheid troef in winkelcentrum 
Zijdelwaard. Iedereen kon een gratis foto laten maken in de 
grote sneeuwbol. Er was kerstmuziek te beluisteren van Duo 
Solid, buurbeheer stond er met gratis erwtensoep en ook trad het Amstel Blazerscollectief. Kortom het was weereen gezellig weekend in winkelcentrum Zijdelwaard!
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