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Uithoorn – In een persbericht laten 
burgemeester en wethouders van 
Uithoorn, net voor de kerst weten, 
dat zij “geen kans zien in het aan-
wijzen van de begraafplaats Zijdel-
veld als gemeentelijk monument”. 
Zij geven in een persbericht de re-
den: “De Terebinth Vereniging voor 
Funeraire Cultuur en de Vereniging 
Nabestaanden Begraafplaats Zij-
delveld (i.o.) hebben gevraagd om 
de begraafplaats Zijdelveld aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. 
Zij zien de aanwijzing tot gemeente-
lijk monument als een middel om de 
impasse tussen nabestaanden en 
kerkbestuur over het beheer en be-
houd van de begraafplaats te door-
breken.

Kerkbestuur
Deze twee verzoeken zijn behan-
deld conform de procedure van de 
Monumentenverordening Uithoorn 
1997. Er is daarom advies gevraagd 
aan de Monumentencommissie 
Uithoorn. Vervolgens is het kerk-
bestuur gevraagd om zijn mening 

kenbaar te maken. Het advies van 
de monumentencommissie is: “De 
commissie adviseert het college de 
begraafplaats aan te wijzen als ge-
meentelijk monument”. “Het kerkbe-
stuur van de R.-K. Parochie Emmaüs 
heeft hierop op ons verzoek gerea-
geerd en verzoekt om de begraaf-
plaats niet aan te wijzen als ge-
meentelijk monument. Het kerkbe-
stuur vindt dat door deze aanwijzing 
de parochie op onevenredige wijze 
geschaad wordt in haar belangen.

Conclusies
Op basis van de huidige informatie 
concludeert het college dat het to-
taalbeeld van de begraafplaats door 
de diverse wijzigingen van de afge-
lopen decennia sterk is aangetast. 
Ook zijn er geen onderdelen die ex-
tra bescherming van de monumen-
tenstatus rechtvaardigen. Voor een 
goed beheer en behoud van de be-
graafplaats is constructief overleg 
tussen het kerkbestuur en de (ver-
eniging van) nabestaanden. Het 
college is van mening dat het kerk-

bestuur daarop zwaar moet gaan in-
zetten gelet op de gevoelens in de 
samenleving. Daarnaast zijn voor 
een goed beheer een groot draag-
vlak en financiële bijdragen van 
een groot aantal belanghebbenden 
noodzakelijk. Het kerkbestuur biedt 
nabestaanden nu alleen de moge-
lijkheid grafrechten tot uiterlijk 2059 
te verlengen. 

Reageren
Burgemeester en wethouders heb-
ben het voornemen uitgesproken 
om de aanvragen tot het aanwijzen 
van de begraafplaats Zijdelveld als 
gemeentelijk monument af te wij-
zen. De aanvragers (de Vereniging 
Nabestaanden Begraafplaats Zij-
delveld i.o. en de Terebinth Vereni-
ging voor Funeraire Cultuur) krijgen 
gelegenheid te reageren voordat het 
college een definitief besluit neemt. 
Na de feestdagen zal bekend wor-
den wat de vervolgstappen zullen 
worden van de Vereniging van Na-
bestaanden i.o.

Wordt vervolgd

Ondanks positief advies van monumentencommissie

College Uithoorn: 
“Begraafplaats Zijdelveld 
geen gemeentelijk monument”

Uithoorn - Tijdens de bijeenkomst 
in de Thamerkerk op 1 juli 2009 
heeft het college zijn besluit toege-
licht om een tijdelijke busverbinding 
te realiseren tussen Legmeer-West 
en De Legmeer via Aan de Zoom. 
Sindsdien zijn er veel ontwikkelin-
gen op gang gekomen. Veel bezwa-
ren van bewoners, acties, kranten-
artikelen enz. Uiteindelijk hebben 
die ontwikkelingen geleid tot de vol-
gende collegebesluiten: 
Het collegebesluit om de busroute 
via Aan de Zoom te laten gaan, is 
ingetrokken.

Het college heeft besloten het ver-
zoek zoals verwoord in de motie van 
de raad (raadsvergadering van 8 ok-
tober 2009) gedeeltelijk uit te voe-
ren. Het college heeft gekozen voor 
een busroute via de busbaan naar 
Aalsmeer met een keerlus ten zui-
den van (het verlengde van) Aan de 
Zoom als tijdelijke busontsluiting 
van Legmeer-West. Dit betekent 
overigens wel dat deze variant pas 
in gebruik kan worden genomen in 
het eerste kwartaal van de dienstre-
geling 2011. Dan is namelijk de bus-
baan naar Aalsmeer aangelegd. 

30 km/u-zone
Onderdeel van het besluit van het 
college van 16 juni 2009 is het uit-
stellen van de inrichting van Aan de 
Zoom als 30 km/u-zone. Uit de reac-
ties van bewoners van Aan de Zoom 
en het buurtbeheeroverleg is geble-
ken dat de aanleg van een 30 km/u-
zone wel gewenst is. Het college wil 
aan deze wens gehoor geven. Aan 
de Zoom zal daarom in 2010 wor-
den ingericht als 30 km/u-zone. Zo-
dra het ontwerpplan klaar is ontvan-
gen de bewoners van Aan de Zoom 
en omgeving daarover bericht.

Besluit over busontsluiting Legmeer-West

College trekt besluit in: geen 
busroute over Aan de Zoom!

Aan de Zoom blijft, dankzij acties bewoners, vrij van een busroute

Uithoorn - “Wat zijn we hier blij 
mee!!! Een schitterende speelplek 
Aan de Muur, een uitdagend en 
spannend klimgebeuren. Als gast-
ouder van diverse kindjes ben ik re-
gelmatig in de wijk te vinden bij de 

al aanwezige speelplekken. Maar dit 
klimtoestel is helemaal super. We 
zullen hier veelvuldig gebruik van 
gaan maken. Laten we hopen dat 
we met z’n allen er zorg voor kun-
nen dragen dat het een leuke speel-

plek blijft en dat de leeftijdscatego-
rie waarvoor het bestemd is er ple-
zier aan gaat beleven. Aan de kind-
jes op de foto zal het niet liggen. 
Complimenten!” Was getekend

Phil Eilander uit Uithoorn

Bewoners Legmeer dolblij 
met nieuwe speelplekken 
in de Legmeer

Uithoorn – In de kerstnacht wer-
den de bewoners van de Prinses 
Margrietlaan in Uithoorn, omstreeks 
02.00 uur, opgeschrikt door het af-
gaan van een autoalarm.

Na een kort onderzoekje bleek dat 
er een auto in lichterlaaie stond. 
Het bleek om een gestolen auto te 
gaan.

Foto: Emmy Clausen

Autobrand in Uithoorn

Uithoorn - “U kunt al jarenlang 
voor het beste reisadvies terecht bij 
de Thomas Cook Travel Shop in Uit-
hoorn Zijdelrij. Wij zijn u graag van 
dienst voor al uw vakantiewensen. 
Van pakketreizen en vliegtickets tot 
een reis op maat, verzekeringen en 
autohuur. Nu kunt u er helemaal ze-
ker van zijn dat u het beste reisad-
vies krijgt. Maureen Giebing, reisad-
viseuse in deze shop, heeft namelijk 
de titel beste reisadviseuse 2009 van 
Noord-Holland in de wacht gesleept. 
Maureen heeft meegedaan aan de 
kennistest van Reisrevue, het vak-
blad voor de reisbranche. Gedurende 
25 weken haalde zij hier de beste re-
sultaten. Er moesten vakinhoudelijke 
vragen worden beantwoord binnen 
de snelst mogelijke tijd. Maureen be-
hoorde met alle antwoorden goed 
tot één van de 3 provinciewinnaars. 

Daarna moest zij een lastige vakan-
tiecase voorbereiden, op basis hier-
van heeft zij de provinciale titel in de 
wacht gesleept.” Aldus Thomas Cook 
Travel Shop Uithoorn.  

Maureen Giebing 
beste reisadviseuse 
van Noord-Holland 2009

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

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

c O L O F O n
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Alle actieve bewoners van Uithoorn zijn van harte welkom 
om samen met buurtbeheer Thamerdal het glas te heffen 

op de goede buurtbeheerresultaten van het afgelopen 
jaar, op een goede vruchtbare en succesvolle 

samenwerking voor 2010 en... niet te 
vergeten op haar tienjarig bestaan!

u bent van harte welkom op 
16 januari a.s. van 16.00-19.00 uur 

in de Pondarosa, 
Plesmanlaan 27 uithoorn

masterplan 
dorpscentrum
De gemeente wil, na de omlegging 
van de N201, van het centrum van 
Uithoorn een aantrekkelijk gebied 
maken. Aantrekkelijk om er te ver-
blijven, te wonen en te ondernemen. 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft daartoe het mas-
terplan Dorpscentrum opgesteld. 
Het masterplan wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kaders voor komende 20 jaar
Het masterplan geeft aan hoe het 
Dorpscentrum van Uithoorn zich de 
komende 20 jaar kan ontwikkelen. 
Op het gebied van winkelen, wonen, 
recreatie, toerisme, (maatschappe-
lijke) voorzieningen, beeldkwaliteit 
en verkeer. Het masterplan is een in-
tegraal plan waarin bestaand beleid 
en de mogelijke ontwikkelingen zijn 
samengebracht. Daardoor ontstaat 
meer samenhang en betere kwali-
teit. 
Het masterplan geeft richting aan al-
le ontwikkelingen. Niet alleen aan 
ontwikkelingen van de gemeente 
zelf, maar ook aan initiatieven van 
particulieren en bedrijfsleven. 

deelgebieden 
Voor ontwikkelingen op de korte en 
langere termijn zijn vier deelgebie-
den benoemd met concrete projec-
ten en randvoorwaarden/uitgangs-
punten. Deze deelgebieden zijn:
• Amstelplein/Oude Dorp

• De Schans
• Wilhelminakade/Oranjebuurt
• Thamen aan de Amstel

Planning
De uitvoering van het masterplan 
Dorpscentrum gebeurt in fasen en 
is mede afhankelijk van initiatieven 
van particulieren en bedrijfsleven. 
Duidelijk is in ieder geval de plan-
ning van Ontwikkelgebied 1: het 
aaneen smeden van de twee helf-
ten van het dorpscentrum. In 2012 -
direct na ingebruikname van de om-
gelegde N201- kan daarmee begon-
nen worden.

Participatie en inspraak
In november van dit jaar is het con-
cept-masterplan gepresenteerd, on-
der andere tijdens twee inloopbij-
eenkomsten. Reacties op het con-
cept zijn waar mogelijk verwerkt. 
Het masterplan is de basis voor de 
uitwerking van deelplannen. Daar-
bij worden bewoners, winkeliers en 
buurtbeheer betrokken. Formele in-
spraak is mogelijk bij bestemmings-
plan- en bouwplanprocedures.

meer informatie
Het masterplan Dorpscentrum Uit-
hoorn is te vinden op www.uithoorn.
nl en in te zien bij de balie van het 
gemeentehuis. In januari verschijnt 
weer een nieuwsbrief masterplan 
Dorpscentrum.

Opbrengst donaties voor 
stichting KiKA
Dankzij de inzet van de plaatselijke Brandweer is nog € 750 extra op-
gehaald voor de stichting KIKA. Daardoor is in het kader van het af-
scheid van burgemeester Groen in totaal € 2967,25 voor KIKA inge-
zameld.

inkopen doen we 
voortaan samen
Uithoorn sluit aan bij inkoopsamenwerking RIJK
Op 14 december 2009 heeft wethou-
der Maarten Levenbach de samen-
werkings-overeenkomst met het re-
gionaal inkoopbureau RIJK onder-
tekend. Met deze samenwerking 
wil Uithoorn de kwaliteit van het ge-
meentelijke inkoopproces verhogen 
en financieel voordeel behalen door 
professionaliteit en bundeling van 
inkoopvolume. Het Inkoopbureau 
biedt daarnaast specifieke experti-
se bij inkoop en (Europese) aanbe-
stedingstrajecten. 

Stichting Regionaal Inkoopbureau 
IJmond/Kennemerland (RIJK) is op-

gericht door acht gemeenten: Be-
verwijk, Bloemendaal, Castricum, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Heemstede, Uitgeest, Wormerland 
en Zandvoort. Uithoorn en Aalsmeer 
hebben zich nu aangesloten bij de 
samenwerking. De verwachting 
is dat in 2010 nog meer gemeen-
ten zullen volgen. Het dagelijks be-
stuur bestaat uit de gemeentesecre-
tarissen van Heemstede (voorzitter), 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(penningmeester) en Beverwijk (se-
cretaris). Voor Uithoorn zit gemeen-
tesecretaris Gabe Roodhart in het 
bestuur.

Onderwijsinformatiemarkt
Op  woensdag 20 januari 2010 vindt van 18.15 tot 19.45 uur de 
jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt plaats. dit jaar is de loca-
tie daarvoor de hal van het  Alkwin Kollege, (weegbree 55, 1422 
mt uithoorn). diverse scholen van voortgezet onderwijs uit uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en de ronde Venen zullen zich pre-
senteren. Op deze avond kunnen ouders/verzorgers en leerlingen 
van groep acht van het basisonderwijs kennismaken met de mo-
gelijkheden die scholen voor het voortgezet onderwijs uit de om-
geving  te bieden hebben.

Plastic weetjes
Gemeente Uithoorn is in oktober 2009 begonnen 
met het plastic inzamelen. Als plasticinzamelaar sta 
je soms wel voor problemen. In de rubriek ‘Plastic 
Weetjes’ geven we informatie en handige tips.

tip
Bent u door uw plasticzakken heen? 
Geen probleem, want iedere inwoner 
van Uithoorn heeft voor de kerst een 
pakket thuis ontvangen met daarin 
een afvalkrant, de afvalkalender 
en 12 nieuwe plastic zakken.

Op 27 december heeft wethouder 
Monique Oudshoorn in Galerie Fort 
aan de Drecht een expositie over de 
Cultuurfoto Uithoorn geopend. De-
ze expositie is te bezichtigen in de 
periode van 27 december t/m 10 ja-
nuari 2010. Op zaterdag en zondag 
van12.00-17.00 uur en op vrijdag 8 
januari van 19.00-22.00 uur. 

wat is de cultuurfoto?
De gemeente Uithoorn heeft een 
‘Cultuurfoto’ laten maken: een scan 
van hoe we er in Uithoorn en De 
Kwakel voor staan op het gebied 
van kunst en cultuur. De Cultuurfoto 
brengt niet alleen in kaart wat er is, 
maar ook waar bedreigingen, kan-
sen en wensen liggen. Hierbij leg-
gen we nadrukkelijk verbindingen 
met andere gemeentelijke activitei-
ten zoals ruimtelijke ordening, on-
derwijs, toerisme en recreatie. Met 
medewerking van Claartje Bunnik 
van bureau Bunnik Beleid en Advies, 
de Fotokring Uithoorn en de Amster-

damse fotograaf Peter van Beek is 
de cultuur van Uithoorn en de Kwa-
kel letterlijk en figuurlijk in beeld ge-
bracht. Zo zijn er interviews en ge-
sprekken geweest met organisaties 
en andere belanghebbenden. Ook 
zijn er heel veel foto’s gemaakt van 
culturele activiteiten, monumenta-
le gebouwen en prachtige plekjes in 
Uithoorn. Het resultaat is deze ‘Cul-
tuurfoto Uithoorn’. En het resultaat 
mag er zijn. Wethouder Oudshoorn: 
“Ik ben blij dat zoveel mensen be-
reid waren hieraan mee te werken. U 
vindt cultuur belangrijk en u heeft uw 
stem laten horen. Hartelijk dank hier-
voor. Met elkaar hebben we een ste-
vig vertrekpunt neergezet voor het 
cultuurbeleid in onze gemeente. Een 
nieuw gemeentebestuur mag dit be-
leid straks handen en voeten geven 
met een Uitvoeringsprogramma 
Cultuur Uithoorn 2010-2014. 
Ik heb daar alle vertrou-
wen in.”

tentoonstelling 
‘cultuurfoto’ geopend
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Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
donderdag 31 december  gesloten om 12.00 uur
dinsdag 5 januari 2010  gesloten om 16.00 uur

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals de bijdrage bijzondere ziekte-
kosten, eigen bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. 
De gemeente kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt 
iedereen met een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het 
 inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het 
persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom 
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN.
BEL: 0297-513 255

De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun finan-
ciële positie aanspraak te kunnen 

maken op steun kunnen vóór 27 
maart 2010 een onderbouwde 

subsidieaanvraag indienen. 
Daartoe behoort ook een 

zo recent mogelijk in-
zicht in de finan-

ciële positie van de aanvrager. De 
aanvraag moet worden gericht aan: 
Stichting Burgemeester Kootfonds, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in 
april 2010 door het bestuur van Stich-
ting Burgemeester Kootfonds beoor-
deeld. Alle aanvragers krijgen schrif-
telijk bericht over de beslissing.
Voor nadere informatie kunt u zich 
wenden tot de heer mr. G. Roodhart, 
tel. 513130.

Aanvragen subsidie 
2010 bij Burgemeester 
Kootfonds

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identifi catieplicht in werking ge-
treden. Dit betekent dat iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een gel-
dig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een andere toezicht-
houder daar om vraagt. Sinds januari 2005 kunnen veertienjarigen met de 
Nederlandse nationaliteit een gratis identiteitskaart aanvragen. Deze rege-
ling vervalt met ingang van 1 januari 2010. Er kan vanaf die datum dus geen 
gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd. 

Uitzonderingsregel
Word je op of voor 25 februari 2010 14 jaar en heb je nog geen gratis identi-
teitskaart aangevraagd, dan kan je dit nog doen tot en met uiterlijk 31 decem-
ber 2009. Je valt dan namelijk binnen de uitzonderingsregeling om een gra-
tis Nederlandse identiteitskaart te kunnen aanschaffen.

Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een gratis kaart:
• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwoner; 
• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitkaart 
 op grond van deze regeling hebben ontvangen; 
• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht weken 
 14 jaar worden. 

Voorbeeld 

bereiken 14 jarige leeftijd  datum aanvraag vanaf  tot uiterlijk

01-01-2010 06-11-2009 31-12-2009
15-01-2010 20-11-2009 31-12-2009
01-02-2010 07-12-2009 31-12-2009
23-02-2010 29-12-2009 31-12-2009
24-02-2010 30-12-2009 31-12-2009
25-02-2010 31-12-2009 31-12-2009

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaar-
ten van toepassing.

Gratis identiteitskaart afgeschaft

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 17 DECEMBER 2009

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één persoon gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof de prestatieafspraken met de 
Woongroep Holland.

De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• de evaluatie van de aanpak van de Europarei;
• het natte bedrijventerrein in Amstelhoek;
• de gevolgen van de economische crisis voor de hoogte van de uitkering 

uit het gemeentefonds;
• kaderstelling openbare verlichting;
• de fi nanciële begroting van de G2.

Er zijn geen mondeling of schriftelijke vragen gesteld.

In het Politiek Debat is gediscussieerd over de:
• prestatieafspraken met de Woongroep Holland;
• (her)ontwikkeling van de Iepenlaan.

Bij het onderwerp over de prestatieafspraken met de Woongroep Holland 
zijn drie amendementen en vijf moties ingediend. Een door GroenLinks en 
de PvdA gezamenlijk ingediend amendement is, met de steun van Gemeen-
tebelangen en raadslid Van Dam, aangenomen. Van de vijf moties is alleen 
een door Gemeentebelangen ingediende motie aanvaard. Hier stemde al-
leen het CDA tegen.
Bij het onderwerp over de Iepenlaan is een door het CDA ingediende mo-
tie verworpen omdat PvdA, VVD, GroenLinks en raadslid Van Dam tegen 
stemden. 
Door het CDA is in het Politiek Debat vervolgens een motie ingediend over 
de tijdelijke huisvesting van (buitenlandse) werknemers. Ook deze motie is 
verworpen omdat wederom PvdA, VVD, GroenLinks en raadslid Van Dam 
tegen stemden.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• prestatie-afspraken met de Woongroep Holland;
• (her)ontwikkeling van de Iepenlaan;
• vaststellen bestemmingsplan parkeerplaatsen Bieslook;
• vaststellen begrotingswijzigingen;
• benoeming voorzitter welstandscommissie.

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 21 januari 2010. Deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grif-
fi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Gebruik van Regiotaxi tijdens 
feestdagen

Bent u eigenaar van een hond en 
heeft u uw hond nog niet aangege-
ven bij de gemeentelijke belastin-
gen? Doe dit dan snel, want per ja-
nuari 2010 komt er een controleur 
namens de gemeente langs om dit 
te controleren. 
De gemeente Uithoorn heft al jaren 
de hondenbelasting. Uit oogpunt 
van het gelijkheidsbeginsel vindt de 
gemeente het belangrijk, dat iede-
re hondenbezitter ook daadwerke-
lijk hondenbelasting betaalt. Van-
daar dat de gemeente in januari con-
troleurs inzet die dit huis-aan-huis 
gaan controleren. Wanneer u een 

hond heeft, betaalt u voor 2010 het 
tarief van € 69,50. Voor elke vol-
gende hond is het tarief € 153,30. U 
bent verplicht om aangifte te doen. 
Doet u dit niet, dan kan de gemeen-
te u een boete opleggen. Dus heeft 
u een hond, die u nog niet heeft aan-
gemeld doe dat dan direct via het e-
aangifteformulier. Dit formulier is te 
vinden via het digitale loket op de 
website van de Gemeente Uithoorn. 
Liever per post? Dan kunt u het aan-
gifteformulier aanvragen bij het team 
WOZ/belastingen van de gemeente, 
telefoon 0297-387530. Het zou jam-
mer zijn als de controleur u voor is.

Controle hondenbelasting 
in januari 2010

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of mel-

ding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

27 dec. Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d 
Drecht t/m 10 jan. Openingstijden: za. en zo. 12-17 uur. 
Vr. 19-22 uur.

31 dec.  Klaverjassen en pandoeren, € 2,50 
Dorpshuis De Quakel, 13.30 uur

1 jan. Nieuwjaarsduik bij clubhuis Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk-Zuid 253 om 12.30 uur. Startschot door 
wethouder Verheijen. Info: 06-27551931, Adri Tijdeman

15 + 22 jan. Van 19-21 uur en op za. 16 en 23 jan. van 15-17 uur 
 kunt u zich aanmelden voor cursussen 

De Penseelstreek, telefoon: 0297-540444; 
 e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
17 jan. Liedjesprogramma door Mylou Frencken, Thamerkerk, 

14.30 uur. Toegang: € 10,-. Info: www.scau.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. 
Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Parkeerplaats achter 
gemeentehuis tijdelijk afgesloten
Op dinsdag 5 en woensdag 6 janua-
ri is de parkeerplaats achter het ge-
meentehuis afgesloten vanaf 7.00 uur. 
Er wordt dan een tijdelijke huisvesting 

geplaatst. Vanaf 7 januari is de par-
keerplaats weer open. U kunt op 5 en 
6 januari het beste gebruik maken van 
de parkeergarage Amstelplein.

Resultaten grondwaterenquête 
op gemeentesite
Vanaf heden staan alle vragen over grondwater en de antwoorden 
daarop op www.uithoorn.nl Bij de enquête hadden de inwoners van 
Uithoorn de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze vragen (ca. 150 
stuks) zijn door de Grontmij, Waternet en de gemeente beantwoord. 
De vragensteller heeft per post (of mail) persoonlijk antwoord gekre-
gen. Alles vragen en antwoorden staan nu (anoniem) op de website 
om iedereen de mogelijkheid te bieden deze te lezen.

De ervaring leert dat tijdens de feest-
dagen veel gebruik wordt gemaakt 
van de Regiotaxi. Daarom is het aan-
geraden tijdens deze dagen rekening 
te houden met de volgende richtlij-
nen. Wanneer u zeker wilt zijn van 
vervoer door de Regiotaxi bestelt 
u deze rit(ten) dan liefst een week, 

maar minimaal 2 dagen van tevoren. 
Wanneer u later bestelt, geldt de re-
gel vol=vol. Op Oudejaarsavond rijdt 
de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. 
Op Nieuwjaarsdag begint de Regio-
taxi te rijden op de normale tijd, om 
06.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u 
bestellen via tel. 0900 - 899 83 43.
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O f f i C i ë l E  M E D E D E l i n G E n  E n  B E k E n D M a k i n G E n

w w w . u i t h O O R n . n l

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

PROCEDuRE 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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

 tER inZaGE
Permanent:
-  Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.       

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
 gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt  
Tijdelijk:
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeerplein, 2e fase winkelcentrum. 
 Inzageperiode van 20 november tot en met 31 december 2009.
- Delegatie exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan. Info: A. Stevens,  
 tel. 513111. Inzageperiode 4 december 2009 t/m 14 januari 2010

inGEDiEnDE BOuwaanVRaGEn/aanlEGVERGunninGEn
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De kwakel
- Boterdijk 126, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
Meerwijk-west
- Kolgans 2, reguliere bouwaanvraag voor het dichtzetten van een loggia 
 en het realiseren van een onderheid terras.

 VERlEEnDE VERGunninGEn/OnthEffinGEn
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in 
het grijze kader.
De kwakel
- Achterweg 53, vergunning voor het vergroten van een woning op de 1e 

etage. Bezwaar: t/m 3 februari 2010
Bedrijventerrein uithoorn
- Thamerweg 43, vergunning voor het veranderen van de voorgevel. 
 Beroep: t/m 10 februari 2010.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van River Café 
 voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. 
 Bezwaar t/m 1 februari 2010
- Wilhelminakade 3, vergunning aan de exploitant van Café De Gevel 
 voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2010. 
 Bezwaar t/m 1 februari 2010
De legmeer
- Legmeerplein 4, vergunning aan de exploitant van Chinees-Indisch 

restaurant Wen Wah voor het plaatsen van één speelautomaat voor 
 het jaar 2010. Bezwaar t/m 1 februari 2010
legmeer-west
- Randhoornweg, vergunning aan de heer Kroon voor het innemen van een 

standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie tijdens de vorstperiode 
(winter 2009-2010) wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de ijsbaan 
op het evenemententerrein Legmeer-West. Bezwaar t/m 29 januari 2010

 VERkEERsBEsluit 
Meerwijk-west
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats 
nabij de ingang van de Roodhalsgans aan te wijzen als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 
10 februari 2010 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een 
bezwaarschrift worden ingediend.

a l G E M E n E  i n f O R M a t i E

wERk in 
uitVOERinG

lOPEnDE
PROjECtEn

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeer-

dijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-

lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering

RiOOlwERkZaaM-
hEDEn lanGs n201 
Bij uithOORn

Tot en met eind februari 2010 voert 
Waternet in samenwerking met de 
gemeente Uithoorn rioolwerkzaam-
heden uit langs de N201, tussen de 
Poelweg en de Noorddammerweg. 
Voor de aanleg van de nieuwe bus-
baan is het noodzakelijk dat bestaan-
de rioolbuizen worden omgelegd. 

Verkeersmaatregelen
Waternet is in november begonnen 
met de werkzaamheden voor de 
aanleg van de nieuwe buizen. Vanaf 
4 december tot 20 januari 2010 wordt 
het fietspad langs de noordzijde van 

de N201 afgesloten. Fietsers moe-
ten een stukje omrijden over een tij-
delijk fietspad. Langs de rijbaan komt 
een afzetting, maar het verkeer op 
de N201 ondervindt daar geen hin-
der van. Ook het werkverkeer zal niet 
leiden tot extra overlast.

aanlEGGEn BRuGGEn 
lanGZaaM VERkEER 
BiEslOOk-faunalaan

 Na 2 maanden vertraging begint in 
de week van 14 december 2009 de 
aanleg van de bruggen tussen Bies-
look (De Legmeer) en Faunalaan 
(Legmeer-West). Na het plaatsen 
van de bruggen wordt het fietspad 
tussen Bieslook en Faunalaan aan-
gelegd. Daardoor ontstaat een direc-
te verbinding tussen De Legmeer en 
de Brede School. De verwachting is 
dat de werkzaamheden eind janua-

ri 2010 zijn afgerond. Vanwege de 
weersomstandigheden kan er echter 
vertraging ontstaan..

VERVanGEn 
BEPlantinG Bij 
ZilVERsChOOn En 
ZEVEnBlaD

Medio december 2009 is de gemeen-
te begonnen met het opknappen van 
het groen in de wijk De Legmeer. De-
ze renovatie komt voort uit het buurt-
programma De Legmeer 2008/2009. 
In het gebied rondom Zilverschoon 
en Zevenblad wordt de beplanting 
vervangen door gras en kleurige la-
ge beplanting. De bomen blijven ge-
handhaafd. Hierdoor wordt de om-
geving rondom Zilverschoon en Ze-
venblad veiliger en de kruising Aan 
de Zoom-Zegge overzichtelijker. 
Voor vragen betreffende de uitvoe-

ring kunt u contact opnemen met de 
heer E. Wanningen telefoonnummer 
(0297) 51 31 11 of per mail naar: ge-
meente@uithoorn.nl ter attentie van 
de heer E. Wanningen.

fiEtsPaD lanGs 
RanDwEG 
(aMstElVEEn) 
afGEslOtEn 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds mei afgeslo-
ten in verband met de aanleg van de 
N201. De afsluiting duurt waarschijn-
lijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 
is aangelegd. Fietsers die via de 
Randweg naar de Legmeerdijk (en 
v.v.) willen, kunnen kiezen uit de vol-
gende twee omleidingen: De Rand-
weg via de Noorddammerweg naar 
de Legmeerdijk en v.v., of de Rand-
weg via Poelweg, N201 naar de Leg-

meerdijk en v.v. De afsluiting is nodig 
vanwege de aanleg van de N201. Ter 
plaatse van de Legmeerdijk worden 
terpen aangelegd.
 

wERkZaaMhEDEn 
aMstERDaMsEwEG

De Alliantie N201 is begonnen met de 
werkzaamheden op de Amsterdam-
seweg. Dit houdt in dat er zand wordt 
aangebracht op het tracé tussen de 
Hollandse Dijk en de Amsterdamse-
weg. Gedurende een periode van cir-
ca twee weken vinden er zandtrans-
porten plaats. Daarbij rijden ongeveer 
10 vrachtwagens per uur via de Wie-
gerbruinlaan over de Amsterdamse-
weg heen en weer. Er kan hierdoor 
overlast ontstaan. Voor vragen en/
of opmerkingen kunt u contact opne-
men met het informatienummer van 
de N201: 023-514 3230.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (slot)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van .....................................................

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam.............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Mensen in Tanzania schamen zich ervoor een gehandicapt kind te heb-
ben. Zo’n kind wordt binnen gehouden, zodat de buitenwereld het niet te 
zien krijgt.
Sr. Annette, onze samenwerkingspartner, en haar collega’s proberen hier 
iets aan te doen. Zij werken aan de bouw van een dagopvang voor de ge-
handicapten waar zij vaardigheden kunnen aanleren en fysiotherapie en 
andere medische verzorging kunnen krijgen. Ook is het een ontmoetings-
plaats voor de verzorgers. Samen met Sr. Adriana ga ik op huisbezoek. De 
verzorgers en hun gehandicapte kinderen wonen veelal in zelfgebouwde 
huisjes met twee kleine vertrekken van moddermuren en een rieten dak, 
Als eerste zien wij Hamissi, 22 jaar oud en zowel lichamelijk als verstande-
lijk gehandicapt. Hij woont met zijn moeder in zo’n zelfbouw huisje. Hij kan 
helemaal niets: niet praten, niet lopen, niets vasthouden. Hij bijt mensen die 
hem willen helpen.
In een nog kleiner modder- + riethuisje woont Awandi van 18 maanden. Hij 
heeft een waterhoofd. Woont met vader en moeder. Vader is blind. 
Fatuma is 14 jaar en zit totaal verkrampt opgevouwen, niet in staat om zich 
te bewegen. Is tevens verstandelijk gehandicapt. Woont met zijn moeder en 
vijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten. 

En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind. 
Het creëren van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel 
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond. 
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
Stel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers ver-
derop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal 
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.

Nel Bouwhuijzen

INFORMATIEF

COLOFON

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

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Specialiteitenrestaurant 
Jade zet zich opnieuw
op de kaart
Uithoorn - Sinds enige tijd maakt 
het Chinees Indisch en Kantonese 
specialiteitenrestaurant Jade aan de 
Stationsstraat 22-24 in Uithoorn on-
der nieuwe eigenaren smakelijke tij-
den mee. Veel vaste gasten blijken 
verrast door de frisse en nieuwe in-
breng op culinair terrein. De uitbrei-
ding betreft de toch al voortreffelijke 
menukaart voor het à la carte aan-
bod, maar ook bij de wokgerechten 
is er meer keuze. Jade was destijds 
een van de eerste Chinese restau-
rants in de wijde omtrek die het con-
cept ‘wokrestaurant’ invoerde. De 
talloze vaste klanten van Jade za-
gen met enige zorg vorig jaar dat de 
familie Yin de zaken overdroeg aan 
de nieuwe eigenaren Ling Jie Jang 
en Qichuan Huang. Maar die zorg 
werd al snel weggenomen door de 
professionele en bijzonder gastvrije 
aanpak van dit echtpaar dat op Chi-
nees specialiteitengebied haar spo-
ren ruimschoots heeft verdiend. Eer-
der runden zij een restaurant in Alk-
maar. Zij hebben het uiterlijk en de 
sfeervolle inrichting van Jade, inclu-
sief de fraaie bar, ongemoeid gela-
ten. Wat men wel heeft gedaan is 
het aantal gerechten uitgebreid met 
soms geheel nieuwe. De uitbreiding 
bij het wokken is zelfs bij de prijs in-
begrepen. Dat betekent dus méér 
krijgen voor hetzelfde geld!

Wokken voor iedereen
Wokken wordt als een buffet gepre-
senteerd waar men onbeperkt kan 
genieten van zowel een voorgerecht, 
wokgerecht als dessert. “Dat is nog 
steeds zo, maar we hebben het wok-
buffet wel uitgebreid met een extra 
Japans voorgerecht en een heer-
lijk ijsje in diverse smaken. Dat zit 
bij de prijs van het wokbuffet in-
begrepen”, laat gastvrouw Ling Jie 
Jang weten. “Er is een aparte keu-
ken waarin we de wokgerechten be-
reiden. Die staat midden in het res-
taurant. Als gast kun je zien wat de 
kok doet met de maaltijd die hij aan 
het bereiden is. Het is een meng-
vorm van een open keuken en een 
buffet. Gasten die een wokmaal-
tijd willen lopen langs het buffet en 
hun eigen ingrediënten kiezen. Er is 
keus uit verschillende soorten vlees, 
vis en knapperige verse groenten, 
maar ook uit een aantal voorgerech-
ten, waaronder soepen. Als vanouds 
worden dagverse ingrediënten ge-
bruikt. Verder is er een koelunit met 
bakjes waarin verse vruchten liggen. 
Vervolgens laat de gast zijn compo-
nenten door de kok ter plaatse wok-
ken. Daarbij kan worden gekozen 
uit tien verschillende soorten sau-
zen, passend bij die gerechten, vari-
erend van zoet tot scherp in diverse 
combinaties. De kok adviseert on-
ze gasten bij de keuze van een wok-
saus. Een wokmaaltijd is vetarm en 
rijk aan vitaminen. Doordat de ingre-
diënten relatief kort worden gebak-
ken blijven de groentecomponenten 
kraakvers. Zelfs mensen met een di-
eet kunnen zo’n gerecht gerust eten. 
Houd je niet van scherp, dan neem 
je een andere saus. Er is voor elk wat 
wils, zelfs voor kinderen.” Aldus Ling 
Jie Jang die bij dezen alle vaste klan-
ten bedankt voor hun regelmatig be-
zoek aan het restaurant.

Kerstwokken
Ook tijdens de eerste en tweede 
kerstdag kan er volop worden ‘ge-
wokt’. En dat voor een prijs van 27,50 
euro per persoon. Daarvoor kan men 

net zoveel eten als men wil. Gas-
ten krijgen een glas champagne als 
welkomstdrank. Er zijn twee zittin-
gen: van 16.30 tot 19.30 uur en van-
af 20.00 uur. Omdat de ervaring leert 
dat hiervoor veel belangstelling be-
staat is het beslist noodzakelijk te 
reserveren.

Nieuw: all-in wokken
Het wokbuffet, waarbij u naar keuze 
zelf uw maaltijd kan samenstellen, 
kost van maandag tot en met don-
derdag 17,50 euro per persoon en 
vrijdag tot en met zondag 19,50 eu-
ro per persoon. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar betaalt men 9,50 euro. 
Nieuw is dat u bij een aantal van mi-
nimaal 10 personen een vast bedrag 
betaalt voor ‘all-in wokken’, dus in-
clusief drankjes (m.u.v. sterk alcoho-
lische dranken), Japans voorgerecht 
en ijs naar keuze in verschillende 
smaken. Dat is 25,50 euro p.p. op 
doordeweekse dagen en 27,50 eu-
ro p.p. in het weekend (vrij t/m zo). 
Daarvoor kan iedereen van het ge-
zelschap maximaal twee en een half 
uur onbeperkt eten. 
Voor de talloze gasten die bij Jade 
komen wokken is een aantal nieu-
we oriëntaalse specialiteiten aan het 
wokbuffet toegevoegd. Behalve grill-
gerechten en Japanse voorgerech-
ten, zijn er sushi gerechten, er is een 
oriëntaal salade buffet, een uitge-
breid warm buffet, terwijl het wok-
buffet zelf zo’n 24 soorten vlees en 
groenten omvat. Verder zijn er een 
soepbuffet, een dessertbuffet en is 
er keuze uit 10 specifieke sauzen. 
Voor degenen die het liever vegeta-
risch willen houden biedt dit wok-
buffet eveneens voldoende keus.

Afhaalcentrum
Als à la carte restaurant heeft Jade 
sinds haar oprichting in 1987 heel 
veel goodwill gekweekt in de regio. 
De overheerlijke Kantonese speciali-
teiten en Chinese rijsttafels zijn daar 
debet aan. Restaurant Jade staat 
ook bekend als een afhaalcentrum 
voor allerlei specialiteiten en ge-
rechten om thuis van te genieten.
Specialiteitenrestaurant Jade staat 
borg voor een avondje smakelijk 
‘uit eten gaan’. Wie van de Kantone-
se keuken houdt, zal hier zeker aan 
zijn trekken komen. Uniek zijn de 
gerechten die ten grondslag liggen 
aan een eigen receptuur. De con-
stante uitzonderlijke kwaliteit van de 
gerechten, de typisch Chinese sfeer 
en de vriendelijke medewerkers, zijn 
kenmerken van Jade. Vakkundige 
koks, onder wie Qichuan Huang zelf, 
leggen al hun ervaring in het wok-
ken en koken. Vanwege deze ken-
merkende eigenschappen kent het 
restaurant regelmatig veel toeloop. 
Om die reden kan men het bes-
te reserveren als men een gezellig 
avondje uit eten wil gaan. 

Bij restaurant Jade is men even-
eens in de markt als het gaat om za-
kelijke etentjes en recepties. Daar-
voor zijn knusse aparte ruimten be-
schikbaar. Maar ook complete cate-
ring aan huis of bedrijf behoort tot 
de mogelijkheden. Voor de deur en 
in de naaste omgeving is er voldoen-
de (gratis) parkeergelegenheid.

Specialiteitenrestaurant Jade telt 
120 zitplaatsen en is zeven dagen 
per week vanaf 12.00 tot 22.00 uur 
geopend. Voor informatie en reser-
veringen belt u 0297-565269.
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INFORMATIEF

COLOFON

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

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (slot)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van .....................................................

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam.............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Mensen in Tanzania schamen zich ervoor een gehandicapt kind te heb-
ben. Zo’n kind wordt binnen gehouden, zodat de buitenwereld het niet te 
zien krijgt.
Sr. Annette, onze samenwerkingspartner, en haar collega’s proberen hier 
iets aan te doen. Zij werken aan de bouw van een dagopvang voor de ge-
handicapten waar zij vaardigheden kunnen aanleren en fysiotherapie en 
andere medische verzorging kunnen krijgen. Ook is het een ontmoetings-
plaats voor de verzorgers. Samen met Sr. Adriana ga ik op huisbezoek. De 
verzorgers en hun gehandicapte kinderen wonen veelal in zelfgebouwde 
huisjes met twee kleine vertrekken van moddermuren en een rieten dak, 
Als eerste zien wij Hamissi, 22 jaar oud en zowel lichamelijk als verstande-
lijk gehandicapt. Hij woont met zijn moeder in zo’n zelfbouw huisje. Hij kan 
helemaal niets: niet praten, niet lopen, niets vasthouden. Hij bijt mensen die 
hem willen helpen.
In een nog kleiner modder- + riethuisje woont Awandi van 18 maanden. Hij 
heeft een waterhoofd. Woont met vader en moeder. Vader is blind. 
Fatuma is 14 jaar en zit totaal verkrampt opgevouwen, niet in staat om zich 
te bewegen. Is tevens verstandelijk gehandicapt. Woont met zijn moeder en 
vijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten. 

En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind. 
Het creëren van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel 
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond. 
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
Stel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers ver-
derop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal 
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.

Nel Bouwhuijzen

INFORMATIEF

COLOFON

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

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Specialiteitenrestaurant 
Jade zet zich opnieuw
op de kaart
Uithoorn - Sinds enige tijd maakt 
het Chinees Indisch en Kantonese 
specialiteitenrestaurant Jade aan de 
Stationsstraat 22-24 in Uithoorn on-
der nieuwe eigenaren smakelijke tij-
den mee. Veel vaste gasten blijken 
verrast door de frisse en nieuwe in-
breng op culinair terrein. De uitbrei-
ding betreft de toch al voortreffelijke 
menukaart voor het à la carte aan-
bod, maar ook bij de wokgerechten 
is er meer keuze. Jade was destijds 
een van de eerste Chinese restau-
rants in de wijde omtrek die het con-
cept ‘wokrestaurant’ invoerde. De 
talloze vaste klanten van Jade za-
gen met enige zorg vorig jaar dat de 
familie Yin de zaken overdroeg aan 
de nieuwe eigenaren Ling Jie Jang 
en Qichuan Huang. Maar die zorg 
werd al snel weggenomen door de 
professionele en bijzonder gastvrije 
aanpak van dit echtpaar dat op Chi-
nees specialiteitengebied haar spo-
ren ruimschoots heeft verdiend. Eer-
der runden zij een restaurant in Alk-
maar. Zij hebben het uiterlijk en de 
sfeervolle inrichting van Jade, inclu-
sief de fraaie bar, ongemoeid gela-
ten. Wat men wel heeft gedaan is 
het aantal gerechten uitgebreid met 
soms geheel nieuwe. De uitbreiding 
bij het wokken is zelfs bij de prijs in-
begrepen. Dat betekent dus méér 
krijgen voor hetzelfde geld!

Wokken voor iedereen
Wokken wordt als een buffet gepre-
senteerd waar men onbeperkt kan 
genieten van zowel een voorgerecht, 
wokgerecht als dessert. “Dat is nog 
steeds zo, maar we hebben het wok-
buffet wel uitgebreid met een extra 
Japans voorgerecht en een heer-
lijk ijsje in diverse smaken. Dat zit 
bij de prijs van het wokbuffet in-
begrepen”, laat gastvrouw Ling Jie 
Jang weten. “Er is een aparte keu-
ken waarin we de wokgerechten be-
reiden. Die staat midden in het res-
taurant. Als gast kun je zien wat de 
kok doet met de maaltijd die hij aan 
het bereiden is. Het is een meng-
vorm van een open keuken en een 
buffet. Gasten die een wokmaal-
tijd willen lopen langs het buffet en 
hun eigen ingrediënten kiezen. Er is 
keus uit verschillende soorten vlees, 
vis en knapperige verse groenten, 
maar ook uit een aantal voorgerech-
ten, waaronder soepen. Als vanouds 
worden dagverse ingrediënten ge-
bruikt. Verder is er een koelunit met 
bakjes waarin verse vruchten liggen. 
Vervolgens laat de gast zijn compo-
nenten door de kok ter plaatse wok-
ken. Daarbij kan worden gekozen 
uit tien verschillende soorten sau-
zen, passend bij die gerechten, vari-
erend van zoet tot scherp in diverse 
combinaties. De kok adviseert on-
ze gasten bij de keuze van een wok-
saus. Een wokmaaltijd is vetarm en 
rijk aan vitaminen. Doordat de ingre-
diënten relatief kort worden gebak-
ken blijven de groentecomponenten 
kraakvers. Zelfs mensen met een di-
eet kunnen zo’n gerecht gerust eten. 
Houd je niet van scherp, dan neem 
je een andere saus. Er is voor elk wat 
wils, zelfs voor kinderen.” Aldus Ling 
Jie Jang die bij dezen alle vaste klan-
ten bedankt voor hun regelmatig be-
zoek aan het restaurant.

Kerstwokken
Ook tijdens de eerste en tweede 
kerstdag kan er volop worden ‘ge-
wokt’. En dat voor een prijs van 27,50 
euro per persoon. Daarvoor kan men 

net zoveel eten als men wil. Gas-
ten krijgen een glas champagne als 
welkomstdrank. Er zijn twee zittin-
gen: van 16.30 tot 19.30 uur en van-
af 20.00 uur. Omdat de ervaring leert 
dat hiervoor veel belangstelling be-
staat is het beslist noodzakelijk te 
reserveren.

Nieuw: all-in wokken
Het wokbuffet, waarbij u naar keuze 
zelf uw maaltijd kan samenstellen, 
kost van maandag tot en met don-
derdag 17,50 euro per persoon en 
vrijdag tot en met zondag 19,50 eu-
ro per persoon. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar betaalt men 9,50 euro. 
Nieuw is dat u bij een aantal van mi-
nimaal 10 personen een vast bedrag 
betaalt voor ‘all-in wokken’, dus in-
clusief drankjes (m.u.v. sterk alcoho-
lische dranken), Japans voorgerecht 
en ijs naar keuze in verschillende 
smaken. Dat is 25,50 euro p.p. op 
doordeweekse dagen en 27,50 eu-
ro p.p. in het weekend (vrij t/m zo). 
Daarvoor kan iedereen van het ge-
zelschap maximaal twee en een half 
uur onbeperkt eten. 
Voor de talloze gasten die bij Jade 
komen wokken is een aantal nieu-
we oriëntaalse specialiteiten aan het 
wokbuffet toegevoegd. Behalve grill-
gerechten en Japanse voorgerech-
ten, zijn er sushi gerechten, er is een 
oriëntaal salade buffet, een uitge-
breid warm buffet, terwijl het wok-
buffet zelf zo’n 24 soorten vlees en 
groenten omvat. Verder zijn er een 
soepbuffet, een dessertbuffet en is 
er keuze uit 10 specifieke sauzen. 
Voor degenen die het liever vegeta-
risch willen houden biedt dit wok-
buffet eveneens voldoende keus.

Afhaalcentrum
Als à la carte restaurant heeft Jade 
sinds haar oprichting in 1987 heel 
veel goodwill gekweekt in de regio. 
De overheerlijke Kantonese speciali-
teiten en Chinese rijsttafels zijn daar 
debet aan. Restaurant Jade staat 
ook bekend als een afhaalcentrum 
voor allerlei specialiteiten en ge-
rechten om thuis van te genieten.
Specialiteitenrestaurant Jade staat 
borg voor een avondje smakelijk 
‘uit eten gaan’. Wie van de Kantone-
se keuken houdt, zal hier zeker aan 
zijn trekken komen. Uniek zijn de 
gerechten die ten grondslag liggen 
aan een eigen receptuur. De con-
stante uitzonderlijke kwaliteit van de 
gerechten, de typisch Chinese sfeer 
en de vriendelijke medewerkers, zijn 
kenmerken van Jade. Vakkundige 
koks, onder wie Qichuan Huang zelf, 
leggen al hun ervaring in het wok-
ken en koken. Vanwege deze ken-
merkende eigenschappen kent het 
restaurant regelmatig veel toeloop. 
Om die reden kan men het bes-
te reserveren als men een gezellig 
avondje uit eten wil gaan. 

Bij restaurant Jade is men even-
eens in de markt als het gaat om za-
kelijke etentjes en recepties. Daar-
voor zijn knusse aparte ruimten be-
schikbaar. Maar ook complete cate-
ring aan huis of bedrijf behoort tot 
de mogelijkheden. Voor de deur en 
in de naaste omgeving is er voldoen-
de (gratis) parkeergelegenheid.

Specialiteitenrestaurant Jade telt 
120 zitplaatsen en is zeven dagen 
per week vanaf 12.00 tot 22.00 uur 
geopend. Voor informatie en reser-
veringen belt u 0297-565269.

Millenniumdoelen (2)
De gemeente De Ronde Venen heeft als Millennium Gemeente de afgelo-
pen tijd alle bedrijven en organisaties in De Ronde Venen benaderd om een 
actief aandeel (ieder op zijn eigen terrein en met zijn eigen mogelijkheden) 
te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen.

In deze column zetten wij de acht millenniumdoelen nog eens op een rij en 
geven hierbij aan hoe de gemeenschap van De Ronde Venen daar een bij-
drage aan kan leveren.
Deze week millenniumdoel 4 t/m 6 

Doelstelling 4 
In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
Zorg voor schoon water en goede sanitatie
Verbeteren van de gezondheidszorg en voorlichting
Voedselhulp in gebieden met honger bijvoorbeeld door droogte

Doelstelling 5
In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
Zorg voor vroedvrouwen in dunbevolkte gebieden
Hulp bij het afschaffen van vrouwenbesnijdenis

Doelstelling 6
In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
Projecten voor AIDS voorlichting
Oprichten van kleine gezondheidscentra
Verschaffen van klamboes in malariagebieden

Veel van deze voorbeelden zijn onderdeel van de werkzaamheden van be-
staande stichtingen in De Ronde Venen, zoals de Stichting Maya School, de 
Stichting Welzijn Wajir, de Wereldwinkel en de SOS (Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking De Ronde Venen).

Inge Gransbergen

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
 beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit en heet Joris. 
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
 Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes. Ze heeft een witte bef  
 en zwarte neus. Boven haar rechteroog is ze zwart en boven
 haar linkeroog wit/bruin. Ze heet Noekie.
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en zij heeft rood
 driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, maar vrij klein.
 Ze heet Pluisje.

Gevonden: 
- Zirkoon in Mijdrecht, oude zwarte kat met witte snoet, bef
 en poten.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
 vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
 slinger.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, sinds eind november loopt
 daar een cyperse poes met rode vlekken op haar rug en kop
 (gemêleerd). Zij heeft witte voetjes en wordt op ongeveer
 2 jaar geschat. Klein formaat. Eet veel.
- Burg. v,d. Trichtlaan in Wilnis, zwart/witte kat. De rug zwart
 met wat wit. Zwarte staart en witte buik.

Adriaan Verburg: 40 jaar Buko Audio-Video en sinds kort ook verhuurder van 
vakantie accommodaties in Italië

Buko Audio-Video drijft 
op 40 jaar vakmanschap
Mijdrecht - Net voordat 2009 ten 
einde loopt vernamen we dat Buko 
Audio-Video in de Helmstraat 55 te 
Mijdrecht 40 jaar bestaat. Winke-
leigenaar Adriaan Verburg en zijn 
echtgenote Gerda hebben er wei-
nig of geen ruchtbaarheid aan ge-
geven. “Het is een kwestie van blij-
ven ademhalen, doorwerken en je 
klanten steeds zo goed mogelijk van 
dienst zijn, zowel in technische zin 
als het geven van bruikbare advie-
zen en service”, merkt Adriaan Ver-
burg laconiek op die alle bekende 
merken op het gebied van TV, au-
dio en video kan leveren. Hij wordt 
al jaren gezien als een betrouwba-
re partner van Loewe én hij is dea-
ler van Bose systemen. Vanaf 1969 
verkoopt hij ook B&O en in 1973 
werd hij zelfs officieel dealer van dit 
merk dat wereldberoemd is om zijn 
vormgeving, geluid- en beeldkwali-
teit. Naast verkoop heeft hij ook een 
eigen reparatie- en serviceafde-
ling, mocht er een keer iets misgaan 
met de apparatuur. Buko is boven-
dien een speciaalzaak waar het gaat 
om installatie van meerkamersyste-
men, dus in elke kamer geluid van-
af een centraal punt in bijvoorbeeld 
de woonkamer. Eén en ander wordt 
in eigen beheer op locatie geïnstal-
leerd en in gebruik gesteld. Gerda 
heeft zich in de loop van de jaren 
ontpopt als een nuttige medewerk-
ster die achter de schermen met 
plezier hand-en-spandiensten ver-
richt. Als haar echtgenoot op pad 
is naar klanten neemt zij het maken 
van pasfoto’s voor haar rekening. 
Want daarvoor kan men eveneens 
bij Buko terecht en tegen een aan-
trekkelijke prijs. Vroeger deed Rui-
terman in de Dorpsstraat dat, later 
ook Jumbo Foto op Bozenhoven, nu 
Foto Marcel.

Wit en bruin goed
“In 1969 ben ik met Bertus Bussche 
als compagnon begonnen in wit- en 
bruin goed, vertelt Adriaan. “Daar 
ontleent de zaak ook zijn naam aan, 
‘Bu(ssche) en ko(mpagnon). Toen 
nog met een ‘k’ geschreven. Hij re-
pareerde wasmachines en ik TV’s. 
We deden dat in zijn garagebox 
hierachter. In 1971 zijn we met een 
winkel gestart in de Dorpsstraat. Als 
magazijn fungeerde toen de loca-
tie waar nu het huidige winkelpand 
staat aan de Helmstraat, net om de 
hoek bij de Dorpsstraat. Daar zit-
ten we nu sinds 2001. In 1991 ging 
Bertus met pensioen en ben ik al-
leen verder gegaan met bruin goed, 
dus audio, TV en video, waarin ik mij 
steeds verder ben gaan specialise-
ren. Op de hoek waar tot voor kort 
de stomerij stond die door brand is 
verwoest, worden nu een paar nieu-
we pandjes gebouwd. Daar ben ik 
best blij mee, want het vult dat lelij-
ke gat op naast ons. Alleen zijn we 
daardoor voor nieuwe en potentië-
le klanten voor korte tijd buiten het 
gezichtsveld. Gelukkig weten onze 
vaste klanten waar we zitten.”

Opboksen
In al die jaren is de markt behoorlijk 
veranderd en ook het vakmanschap 
om sommige apparaten te onder-
houden of te repareren sterft lang-
zamerhand uit. Bij Buko is dat an-
ders, daar tref je nog de betrokken 
en gedreven vakman aan. Maar ook 
die moet natuurlijk opboksen tegen 
een sterke concurrentie, waaronder 
grote jongens als de Mediamarkt, 
BCC, RAF, Polectro en niet te verge-
ten internet. “Daar is het inpakken 
en meenemen tegen een aantrekke-
lijke prijs. Echter installeren moet je 
zelf doen. Bij ons ligt de prijs welis-
waar wat hoger, maar daarvoor ko-
men we dan ook aan huis om alles 
keurig te plaatsen, te monteren, in-
stalleren en proef te draaien. Een 
stukje garantie dat de apparatuur 
ook werkelijk functioneert en oogt 
zoals de opdrachtgever dat wenst.” 
Dat er vanwege de recessie ook veel 
minder besteed wordt, kan men bij 
Buko over meepraten. “Cijfers wij-
zen uit dat gezinnen het afgelopen 
jaar zo’n tweeduizend euro heb-
ben bespaard op hun uitgaven. Ga 
je uit van ruim 34.000 inwoners in 

De Ronde Venen, dan moet je eens 
uitrekenen hoeveel dat is wat er dus 
over de hele lijn niet is uitgegeven 
aan leuke dingen of onderhoud. Dat 
geldt voor de hele middenstand”, 
weet Verburg. Waar anderen op zijn 
leeftijd inmiddels over de vut den-
ken, gaat hij nog door met de zaak 
waarin hij geen opvolger heeft, zo-
als overigens bij veel van zijn mede 
middenstanders het geval is.

Tijden veranderen en daarmee ook 
de marges op de verkoop van au-
dio- en videoapparatuur. Voorna-
melijk omdat de elektronica steeds 
goedkoper wordt. De verdiensten 
moeten dus komen uit de verkoop 
van grote(re) aantallen apparaten 
die tegen hoge kortingen bij de le-
verancier worden ingekocht. De 
winkelier met een kleinschalig be-
drijf heeft er erg veel moeite mee 
voldoende aantallen ‘goedkoop’ in 
te kopen en die vervolgens aan de 
man te brengen, zelfs als het tegen 
stuntprijzen is. En als hij dat al doet 
zijn de marges zo klein dat er nau-
welijks iets op wordt verdiend. Hij 
kan daarom steeds minder concur-
rerend uit de voeten. Reden waar-
om het kleinbedrijf zich intensie-
ver toelegt op vakmanschap, ser-
vice en diversiteit in het aanbod om 
toch brood op de plank te krijgen. 
Niets mis mee overigens. Onderne-
mend als Adriaan Verburg met zijn 
echtgenote altijd is geweest, heeft 
hij zich in die zin verrassend ge-
noeg niet toegelegd op uitbreiding 
van de zaak of meer aanbod, maar 
is naast de activiteiten van Buko Au-
dio-Video… de ‘vakantiemarkt’ op-
gegaan… En met succes! 

Verhuur van chalets
Samen met zijn broer Dirk heeft 
Adriaan zich naast zijn zaak inmid-
dels toegelegd op het verhuren van 
prachtige (eigen) chalets, gelegen 
op de International Sport Camping 
aan het Meer van Lugano in Noord-
Italië. Niet ver van de Zwitserse 
grens, tussen het Como meer en het 
Lago Maggiore. Door het fantasti-
sche klimaat in dit gedeelte van Ita-
lië is het daar van het vroege voor-
jaar tot in de late herfst aangenaam 
vakantieweer. Het ligt bovendien aan 
de voet van een schitterende berg-
wereld! Beide broers hebben samen 
acht chalets in de verhuur onder de 
naam ‘Verburg Verhuur van Vakan-
tie Accommodaties’. Adriaan: “Het 
is een heel andere branche, maar 
op onze leeftijd kijk je eens verder 
mocht je over enkele jaren de zaak 
willen verkopen. Wij zijn geen men-
sen om achter de geraniums stil 
te gaan zitten. En wat meer is, het 
loopt fantastisch. Dit jaar waren de 
chalets steeds verhuurd en ook voor 
komend jaar lopen de boekingen al-
weer binnen. Het is een goed be-
reikbare gezellige familiecamping 
waar we onder meer twee chalets 
hebben die pal naast elkaar liggen. 
Ideaal voor grote families die graag 
in elkaars buurt willen verblijven. We 
hanteren scherpe prijzen, helemaal 
in het voor- en naseizoen. Wie meer 
wil weten kan dat allemaal vinden 
en nalezen op onze website www.lu-
ganomeer.com. Er zijn veel mensen 
die er geen idee van hebben dat we 
dit ook doen. Voor hen kunnen wij 
ons presenteren als een vertrouwd 
adres, want men kan ons hier vin-
den in de Helmstraat te Mijdrecht. 
Behalve voor een TV of audioappa-
ratuur kunnen belangstellenden dus 
ook vrijblijvend terecht om even een 
folder op te halen of nadere infor-
matie te vragen over de chalets. Via 
e-mail kan dat eveneens:  info@lu-
ganomeer.com.”
Veertig jaar Buka Audio-Video. Het 
kan verkeren. Economische malai-
se of niet, Adriaan en Gerda Ver-
burg zien met vertrouwen het nieu-
we jaar op zich afkomen.

Klaarblijkelijk liggen veertig jaar 
succesvolle verkoop van bekende 
merken audio- en videoapparatuur 
en het recent opwekken van vakan-
tiegevoelens bij (nieuwe) klanten in 
elkaars verlengde… Dat is toch een 
plezierig vooruitzicht voor 2010!



pagina 10 Nieuwe Meerbode - 30 december 2009

Of je wilt of niet, je zal wel 
moeten
Over onze digitale wereld en de gevolgen

Ik ben van een generatie die de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw nog 
heeft meegemaakt. Het waren de 
jaren van discipline. De jaren dat 
je iemand die je niet kende ge-
woon aansprak met U. Het was de 
tijd waarin de postbode nog in uni-
form brieven bezorgde en de huis-
arts nog echt huisarts was. Het 
waren de jaren dat scholen de kin-
deren nog staartdelingen bijbrach-
ten en de tafels van een tot tien 
uit het hoofd moesten worden ge-
leerd. Dat gold ook voor de jaar-
tallen in de Vaderlandse Geschie-
denis. Je kent ze nu nog. Gewoon 
stampwerk, maar het werkte wel. 
Het waren ook de jaren dat je in 
bus of tram nog opstond voor een 
ouder iemand en je het normaal 
vond om niet met je voeten op de 
bank te zitten.   

De babyboomers  
Kort daarna komen de Beatles, 
de Rock en Roll en de baaldagen. 
“Werken op maandag? Ben je gek 

dat is een baaldag, dan moeten we 
uitrusten van het weekend.” De ba-
byboomgeneratie van na de oorlog 
is op komst en laat zijn eerste ge-
luidjes horen, maar al snel worden 
het geluiden. Niks moet, alles mag. 
De politiek, het establishment, de 
kerk, het gezin, bijna de hele maat-
schappij wordt er door beïnvloed. 
Vernieuwing en globalisering wor-
den de nieuwe doelstellingen. Er 
komen nieuwe waarden en nor-
men waarvan de defi nitie per laag 
van de bevolking verschilt. En dan 
heel langzaam, voorafgegaan door 
de kleuren TV, komt de digitalise-
ring op gang. 

De jeugd van toen
Halverwege de jaren zeventig had 
ik, nu terugkijkend, het geluk te mo-
gen meewerken aan een netwerk 
dat een grote multinational be-
zig was op te zetten om techneu-
ten met elkaar te laten communi-
ceren. Dat ding heette Retain (re-

mote tech- nical assistan-

ce information network) en heeft 
een stempel gedrukt op de manier 
waarop wij tegenwoordig werken. 
Over de hele wereld zijn nu compu-
ters aan elkaar gekoppeld en vor-
men het zogenoemde wereldwijde 
web. Niet meer weg te denken en 
nog steeds groeiende. Hoe speelt 
die ‘jeugd van toen’ daar nu op in? 
Het antwoord op die vraag is sim-
pel: “Ze moeten een computer en 
een mobieltje kopen en ermee le-
ren werken.” Dat is wel makkelijker 
gezegd dan gedaan. De babyboom-
generatie is er mee opgegroeid en 
weet niet beter. Maar dat geldt niet 
voor die ‘jeugd van toen’.  

Ze zullen wel moeten
Bij heel veel dingen heb je tegen-
woordig een computer nodig. Wil 
je voordelig een reisje boeken dan 
gaat dat het snelst via internet. 
Iets bestellen? Ga maar naar de 
webwinkel. Zo niet, dan wijst markt-
plaats punt nl wel de weg. Een re-
kening betalen? Doen we met in-

ternetbankieren. E e n 
belastingaangifte indienen en op-
sturen? Kan nog schriftelijk via de 
post, maar ook hier is de druk van 
de overheid merkbaar om het di-
gitaal met de computer te doen. 
Even iets opzoeken? Ga toch goog-
elen. Niet goochelen, maar goog-
elen. De zoekmachine Google ge-
bruiken om antwoord te krijgen op 
bijna elke vraag. Een brief posten? 
Ben je gek, stuur maar een mail-
tje. Gaat veel sneller. Dat alles doe 
je met de computer of liever ge-
zegd met de laptop. Die grote kas-
ten met dat losse beeldscherm, 
die losse muis en dat losse toet-
senbord raken al een beetje uit de 
mode. Kan ook niet anders, want 
met een draadloze laptop, waar al-
les in een handzaam kastje is inge-
bouwd, ben je mobiel. Overal in huis 
kun je ermee werken. Zelfs buiten 
op straat of in het veld. Maar dan 
moet je wel zorgen dat je binnen 
het bereik van een WAP bent. Dat 

is een wireless access 

point waar-
in een zen-
der/ontvanger 
zit die je toegang 
tot internet verleent. 
Thuis heet zo’n ding mo-
dem en staat in de meter-
kast. 

Telefoneren gaat tegenwoordig 
met een mobieltje. Een minicom-
puter met een heleboel knopjes en 
een piepklein schermpje waarop je 
woorden en plaatjes zichtbaar kunt 
maken. Soms kun je met het ding 
ook fotograferen en zelfs bepaal-
de foto’s via een website digitaal 
omzetten in een uitvoerbaar pro-
gramma. De iets duurdere model-
len hebben naast knopjes ook een 
aanraakschermpje. Daar heb je 
dan een pennetje bij nodig. Alleen 
jammer wanneer je dat kwijt raakt, 
want dan moet je een lucifer gaan 
zoeken anders kun je niet verder. 
Vroeger moest je eerst de hoorn 
van de haak nemen, maar die be-
staat niet meer. Draadloos bellen 
is dan ook de gewoonste zaak van 
de wereld geworden. In trein of bus 
laat men je gratis meegenieten en 
kun je horen hoe het klinkt.   

Digitaal winkelen
Wanneer je op de computer thuis 
met een webwinkel zaken wilt doen, 
moeten je eerst aangeven wie je 
bent, waar je woont, wat je email-
adres is en hoe je wilt betalen. Voor-
al dat laatste wordt steeds makke-
lijker en gaat bij webwinkels vaak in 
één moeite door. Wanneer de be-
stelling in het virtuele winkelmand-
je ligt, kies je een betaalmethode. 
Een ervan heet Ideal. Je wordt dan 
via internetbankieren doorverbon-
den met de eigen bank en ziet op 
het beeldscherm een al ingevulde 
overschrijving. Na akkoordbevin-
ding van de transactie komt een 
besteldienst twee dagen later het 
pakketje thuis afl everen. 

Digitaal legitimeren
Pak het legitimeren van tegenwoor-
dig. Wettelijk verplicht is een identi-
teitsbewijs op zak te hebben. Moet 
je tonen wanneer erom gevraagd 
wordt. Maar wanneer gebruik ge-
maakt wordt van digitale loketten, 
zoals bij de overheid, is controle 
van de identiteit op die manier niet 
meer nodig. Daartoe is Digid ont-
wikkeld. Digitaal identifi ceren. Je 
logt in bij het digitale loket. Vandaar 
word je doorverbonden met de 
website van Digid. Daar tik je ge-
bruikersnaam en wachtwoord in, 
waarna je automatisch terugkomt 
bij dat digitale loket en verder kunt. 
Op die manier controleren instan-
ties  de identiteit van de gebruiker. 
Maar dan moet die gebruiker zich 
vooraf wel eerst bij Digid hebben la-
ten registreren. 

Soms meer zekerheid nodig
Veel instanties hebben Digid om-
armd. Maar vaak wil zo’n instan-
tie meer zekerheid over de ingetik-
te legitimatie. De gebruiker moet 
zich dan aanmelden met een hoger 

zekerheidsniveau en heeft 
daar dan zijn mo-

bieltje 

bij 
n o -
dig. Dat 
werkt zo. 
Stel je wilt 
bij een web-
site een dienst 
selecteren. Je leest 
dan dat die site een ho-
ger zekerheidsniveau han-
teert en het mobieltje moet 
worden klaargelegd. Na het aan-
klikken van die dienst word je door-
verbonden met Digid. Je krijgt dan 
een schermpje waarop niet alleen 
je naam en wachtwoord bij Digid 
moet worden ingetikt, maar ook 
een transactiecode. Die code ver-
schijnt na even wachten op het 
scherm van je mobieltje, waarna 
die op de computer kan worden 
ingetikt en de verbinding met de 
dienst tot stand komt. 

Begrijpt u het nog?
Want we zijn er nog lang niet. Kent u 
de kreet SMS. (short message ser-
vice). Elkaar via het mobieltje klei-
ne berichtjes doorsturen. Kwestie 
van even intikken. Vergeet hier al-
leen dat woordje ‘even ‘ maar, want 
het intikken van 26 letters met ne-
gen cijfertoetsen duurt ‘even’. Ik zei 
het al eerder, het mobieltje van nu 
is een veelkoppig monster gewor-
den. Naast telefoneren en elkaar 
smsjes sturen kunnen we er een 
persoonlijke agenda mee bijhou-
den, we kunnen er mee op inter-
net surfen, we kunnen er beelden 
en geluiden op vastleggen, we kun-
nen (via bluetooth) bestanden uit-
wisselen, we kunnen ermee beta-
len en niet te vergeten ook nog te-
lefoneren. Maar naast telefoneer-
mogelijkheden biedt internet nog 
veel meer. Ooit gehoord van Hy-
ves? Ook wel eens de concurrent 
van schoolbank.nl genoemd? Een 
netwerk van ‘vrienden’ die zich op 
die site kunnen profi leren door 
met elkaar over alles en 
nog wat te babbelen. 
Leuk voor de jeugd 
van nu, maar ook 
de iets ouderen heb-
ben het ontdekt. Net 
als in de eigen weblog, kun je op 
Hyves sommige dingen zo lekker 
van je af schrijven. Nieuw is Twitter, 
ook via internet. Kan via de compu-
ter of met het mobieltje. Kleine per-
soonlijke dingen aan de wereld be-
kendmaken in niet meer dan 140 
letters. Tweeten heet dat en is blijk-
baar bedoeld voor de hoger opge-
leiden. Is dan ook al doorgedron-
gen tot in regeringskringen. Ook 
nieuw is Facebook, een variatie op 
Hyves en Twitter. Het zou mensen 
dichter bij elkaar brengen. Ben wel 
benieuwd hoe lang dit alles blijft le-
ven. Misschien een idee om Senior-
web ook eens te vragen om naast 
computerlessen ook wat meer 

aandacht aan dat hedendaagse 
mobieltje te besteden. 

Maar dan moeten ze 
er wel eerst een paar 
te pakken zien te krij-

gen..
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GROENLINKS/DUS
NAMENS CARLIEN LE NOBLE EN RIA ZIJLSTRA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Hard gewerkt met leuke resultaten voor een socialer en 
duurzamer Uithoorn/De Kwakel.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Er wordt voor 75% duurzaam ingekocht en we kunnen autodelen 
in Uithoorn en De Kwakel.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Elfriede Henraad is onze nummer 2 op de lijst van DUS. Ria 
Zijlstra en Carlien zijn de lijstduwers.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?
Duurzaam en solidair Uithoorn en De Kwakel.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

We hebben geprobeerd meer aandacht te krijgen van gemeente Uithoorn voor participatie/
communicatie met de inwoners.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
We kennen zoveel kanjers in Uithoorn en De Kwakel.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Een leuke verkiezingsuitslag voor onze nieuwe partij DUS.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veel geluk en woonplezier in Uithoorn en De Kwakel.

JAN MOLLEMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR DE PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met enige trots, maar ook met bedenkingen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Weer onzekerheid voor de bewoners van de nog niet 
gerenoveerde fl ats.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Jazeker.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Duidelijkheid over de G2.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Een sterk sociaal beleid.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Degene die het mij mogelijk maakt dit werk te doen: mijn vrouw.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Een weer goede raad, die voor goede beslissingen staat.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Een zeker en gezond jaar.

ELS GASSELING
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Over het algemeen positief.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
In de politiek: de commotie rond de nog niet gerenoveerde  fl ats 
bij de Europarei. Privé was 2009 een rustig en prettig jaar.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Jazeker, ik sta nummer 2 op de lijst.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Een goede verstandhouding met de gemeenteraad van Aalsmeer over de samenwerking in de 
G2.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Een goedlopend buurtbeheer in de meeste wijken.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Berry Groen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Een goed verkiezingsresultaat voor de PvdA op 3 maart 2010.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veel plezier, gezondheid en geluk.

DANIËL WOLFFENSPERGER
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een jaar vol positieve veranderingen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Mijn huwelijk op 27 november.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ook voor de periode 2010-2014 ben ik verkiesbaar.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Een goede uitvoering van alle WMO taakvelden.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Een goed sportbeleid.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Mijn vrouw Katja Laugs.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat iedereen die wil werken ook kan werken.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Een liberale gemeenteraad en college.

TOM VERLAAN
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Als een veel te druk jaar.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Dat KDO zo’n mooie locatie heeft kunnen realiseren in zo’n korte 
tijd.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Nee, voorlopig verder als lijstduwer.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
VAN 4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Hopelijk alsnog de herstructurering van de Iepenlaan zo spoedig mogelijk realiseren.

WAT WILT U HET KOMENDE JAAR REALISEREN?
Een mooie nieuwe plek om te wonen met ons gezin.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Dat blijft ook dit jaar mijn partner Jacqueline die, samen met de kinderen, altijd weer begrip 
heeft voor mijn drukke leven.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat de rust mij na 3 maart in staat stelt meer tijd aan mijn gezin te besteden.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Heel obligaat meer begrip en waardering voor elkaar.
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MARVIN POLAK
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR DE VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Als een bewogen jaar, waar ik privé, zakelijk en politiek een 
goed gevoel aan overhoud.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
De razendsnelle ontwikkeling van mijn kinderen.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Jazeker.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Herontwikkeling van het Legmeerplein.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Veel meer en veel betere speelvelden in Uithoorn.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Mijn vrouw. Zij is mij blijven steunen ondanks alle tijd die ik aan werk en politiek besteed.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat Uithoorn krijgt waar het recht op heeft: een grote sterke VVD na de verkiezingen.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veel geluk en gezondheid.

ANDRE SMITS
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR HET CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Ik kijk mestaal met een glimlach terug, maar ook een traan van 
verdriet was aanwezig.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Resultaat KDO, Legmeervogels en Qui Vive.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ja.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Verdere ontwikkeling breedtesport.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

De realisatie van prima sportparken, zowel nieuwe als renovatie.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Atijd mijn vrouw, net als vorig jaar.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Gezondheid, warmte en begrip.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Hetzelfde als de vraag hiervoor.

HANS PORTENGEN
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR DE PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met veel plezier. Het was een vol maar enerverend jaar.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Het overlijden van mijn zwager.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ja.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Een goed masterplan voor het dorpscentrum.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Een sterk sociaal democratische inbreng.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Mijn vrouw en kinderen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Economisch herstel voor Nederland en een goed verkiezingsresultaat voor de PvdA.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Een gelukkig nieuwjaar met veel leesgenot. Lezen vergroot jouw wereld.

MAARTEN LEVENBACH
WETHOUDER IN UITHOORN VOOR DE PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Het was een roerig jaar, soms tumultueus, maar altijd boeiend en 
interessant.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Hoe indringend, arbeidsintensief, fantastisch en soms frustrerend 
burgerparticipatie kan zijn.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ik ben opnieuw beschikbaar als wethouder.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, 
WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Besluitvorming over belangrijke onderwerpen als de oeververbinding en het beeldkwaliteitsplan 
openbare ruimte.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Ik was niet betrokken bij de verkiezingscampagne. Maar ik heb eraan mee mogen werken om 
het coalitieakkoord te realiseren.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Dat zijn er voor mij twee: de voorzitter van de PvdA fractie in Uithoorn, Jan Mollema  en mijn 
vrouw Kath.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat ik de gelegenheid krijg om nog vier jaar als wethouder bezig te kunnen zijn voor de 
inwoners van Uithoorn.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Gezondheid, geluk en een gezellig leven.

BENNO VAN DAM
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR OSN UITHOORN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Het was geen best jaar. Dan denk ik aan de economische crisis 
en de verruwing van de omgangsvormen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
De dood van Michael Jackson en de snelheid waarmee de DSB-
bank omviel.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ja, voor mijn nieuwe partij Ons Uithoorn. Tenminste, dat is de 
bedoeling.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?
Herstel van het historische dorpscentrum van Uithoorn.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Een verruiming van het armoedebeleid.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Alle mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Met name alle vrijwilligers op 
scholen, sportverenigingen en dergelijke.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat we zuiniger zullen omgaan met onze aarde.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Gezondheid. Natuurlijk!
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januari

De eerste editie van de Nieuwjaarsduik bij Roei- en 
Kanovereniging Michiel De Ruyter in Uithoorn is een groot 

succes geworden. Zeventien deelnemers, onder wie vier vrouwen, 
waagden een duik in het ijskoude water.

Op wat gering vandalisme na is de jaarwisseling in Uithoorn en 
De Kwakel rustig verlopen.

Ook in Uithoorn en De Kwakel werd op sloten, plassen en banen 
volop geschaatst.

Ondanks de fusie tot het regionale brandweerkorps Amsterdam/
Amstelland wil de brandweer van Uithoorn haar eigen identiteit 

behouden en gaat voor kwaliteit in haar optreden.

Wethouder Jeroen Verheijen slaat de eerste paal voor het 
appartementencomplex Waterrijck in Legmeer-West.

De WMO-Raad wil dit jaar ‘volwassen’ worden met een groei 
van 11 naar 15 leden. De Raad wil een verbinding zijn tussen 

gemeente en inwoners.

De resultaten van de economische structuurvisie zullen bepalend 
zijn voor de verdere ontwikkeling van het Legmeerplein.

Omdat het verkooppunt van LPG bij het Texaco tankstation aan 
de N201 wordt opgeheven, zijn er geen beletsels meer om te 

beginnen met de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan de 
rotonde en de woningen in Park Krayenhoff (v.m. IBM-terrein).

Bewoners van de Legmeer hebben erg veel last van het 
bouwverkeer. De bouwweg aan de Faunalaan bevindt zich in 

een zeer slechte staat.

De ex-burgemeester van Uithoorn, de heer J.E. Castenmiller 
heeft de pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van 

de H. Silvester ontvangen. Dit vanwege zijn 11-jarige inzet en 
betrokkenheid bij het Luchthavenpastoraat Schiphol.

Stichting Cardanus heeft een nieuwe directeur, Johan 
Zoutberg. Hij heeft zich als taak gesteld meer eenheid in het 

samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen te brengen. 
Zijn doel is ook de stichting verder te professionaliseren.

Een fi nancieel geschil tussen de gemeente en het bestuur van 
Sporthal De Scheg doet de laatste de das om. De sporthal moet 

haar deuren sluiten. Met name de talloze (sociaal-maatschappelijke) 
gebruikers en vooral scholen zijn hiervan de dupe.

Vanwege de bouw van DrechtStaete is de veiligheid zoek bij 
het kruispunt Drechtdijk/Boterdijk in De Kwakel. Dit vraagt om 

aanpassingen.

De gemeenteraad is niet tevreden over de reactie van het college 
inzake de communicatie rond de ophanden zijnde ‘knip’ van de 

Irenebrug over de Amstel.

De gemeente beraadt zich op het nemen van juridische stappen 
om Sporthal De Scheg zo snel mogelijk weer toegankelijk te 

krijgen voor scholen die de sporthal gebruiken voor gymlessen.

februari

Het comité van Bussluis Meerwijk is nog steeds actief en tracht 
langs alle (geoorloofde) wegen de sluis ‘dicht’ te houden voor 

sluipverkeer door de woonwijk.

De gemeenteraad stemt in met de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De 

gemeenten werken al samen op verschillende gebieden.

Dit jaar gaat de eerste paal de grond in voor woningbouw van 
Park Krayenhoff op het voormalige IBM-terrein.

Bewoners in de omgeving van het Libellebos zijn niet blij met 
de plannen van het college op die plaats woningen te willen 

bouwen.

Stichting Cardanus initieert de oprichting van een nieuwe 
Oranjevereniging in Uithoorn/De Kwakel om vanouds de viering 

van Koninginnedag weer mogelijk te maken.

Wethouder Jeroen Verheijen bevestigt een Anti-
discriminatiebord aan de gevel van het gemeentehuis. 

Uithoorn heeft zich daarmee aangesloten bij het Meldpunt 
Discriminatie.

De gemeente daagt de eigenaar/exploitant van Sporthal De 
Scheg voor de rechter omdat die de sporthal gesloten houdt 

omdat de bedrijfsresultaten tegenvallen.

Er zijn nog steeds geen goede argumenten aangedragen voor een 
proefopenstelling van de bussluis in De Meerwijk.

De huidige structuurvisie zoals die is opgesteld door het college 
is de doodsteek voor het Libellebos.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn 
is opgestart.

Het bekende IBM-torentje wordt een ikoon in het Park 
Krayenhoff project. Het wordt uitgevoerd als een luxe 

appartementengebouw. 

Acties van de bewoners rond het Libellebos hebben geholpen. De 
raad heeft besloten dat er geen woningbouw komt op de plaats 

van het bos.

Burgemeester Berry Groen trekt het boetekleed aan wat betreft 
de slechte communicatie van de gemeente – lees: het college - 

naar de raad en de burger. Die moet veel beter worden uitgevoerd.

Wethouder Jeroen Verheijen tekent met vertegenwoordigers 
van de Woongroep Holland en Park Krayenhoff C.V. een 

exploitatieovereenkomst voor de bouw van 323 woningen op het 
voormalige IBM-terrein.

Stichting buurthuis Ponderosa krijgt van het Oranje Fonds een 
cheque van 3000 euro.

De nieuwe Woonvisie Uithoorn beoogt meer variatie in het 
woningaanbod.

maart

Op het Potgieterplein in Uithoorn is een nieuw parochiecentrum 
in gebruik genomen waar zowel de parochie Sint Jan de 

Doper en de Emmaüsparochie zijn onderkomen vindt. Ook zijn 
kerkelijke attributen en kunst uit de Schanskerk in de Burghtkerk 
ondergebracht. De kerk aan het Potgieterplein is de nog enige in 
gebruik zijnde R.-K. kerk in Uithoorn.

De gemeente heeft een kwaliteitswaaier uitgebracht om de juiste 
keuzes te kunnen maken voor het opknappen van de openbare 

ruimte in Uithoorn.

De renovatie van het Oranjepark in Uithoorn gaat naar 
verwachting nog dit jaar van start.

De gemeente gaat de ruimte boven de ING-bank huren waarin 
de Afdeling Leefomgeving wordt gehuisvest. Dat krijgt de naam 

Dependance Meerlaan. Reden is dat men in het gemeentehuis meer 
leef- en werkruimte wil gaan maken voor haar ambtenaren.

Samen met zes partners heeft de gemeente de beleidsnota 
Convenant Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn (2009-2011) 

getekend.

Sportservice Noord-Holland presenteert trots de nieuwe 
Wegwijzer Aangepast sporten Amstel & Meerlanden. Daarin 

staan 96 sportactiviteiten waaruit mensen met een lichamelijke 
beperking kunnen kiezen.

Een inwoner van Uithoorn wint de laatste Ford Ka in een landelijke 
BP actie.

Alle vrijwilligers die onbetaald maar wel in georganiseerd 
verenigingsverband werk verrichten, kunnen straks 

gebruik maken van een verzekering die de gemeente Uithoorn 
hen biedt. Het betreft hier een ongevallen- en persoonlijke 
eigendommenverzekering. Hiervan kunnen ook mantelzorgers 
gebruik maken.

De PvdA staten in Noord-Holland hebben hun bezorgdheid 
uitgesproken over de toekomst van de Irenebrug, waarvan de 

kans bestaat dat deze op termijn zal worden gesloopt als de N201 is 
omgelegd.

De gemeente moet nu al zorgen voor sluitende begrotingen voor 
de komende jaren. De huidige (nog gezonde) fi nanciële situatie, 

loopt langzaam terug. Over enkele jaren dreigen er tekorten als 
gevolg van de ambitieuze plannen van de gemeente.

Bewoners van de Brunel in de wijk Legmeer zijn woedend over de 
plannen van de gemeente die het merendeel van de bomen en 

struiken in de wijk wil rooien.

Honderden scholieren van de basisscholen in Uithoorn hebben 
in het kader van de week ‘Nederland schoon!’ meegeholpen de 

woonwijken en parken schoon te maken onder het motto: Uithoorn, 
mooi opgeruimd!
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april

Op zaterdag 4 en zondag 5 april waren belangstellenden weer 
welkom bij kwekers in Uithoorn en De Kwakel die hun bedrijven 

openstellen voor Kom in de Kas.

De gemeente Uithoorn zoekt meer mensen die zich via een 
politieke partij kandidaat willen stellen voor een zetel in de 

gemeenteraad voor de verkiezingen van 2010. De gemeenteraad 
organiseert daarvoor drie informatieavonden.

Een geruchtenstroom als zou op de Europarei enkele fl ats niet 
meer worden gerenoveerd, maar gesloopt... zorgt voor veel 

onrust bij de bewoners.

Het college van B&W geeft de pers de gelegenheid zich een 
beeld te vormen wat de Structuurvisie Uithoorn 18 maart 2009 

zoals die is opgesteld, aan plannen omvat. Dit gebeurt via een 
rondtour door verschillende delen van de gemeente.

De Structuurvisie Uithoorn blijkt een ambitieus project dat een 
looptijd heeft tot 2025.

De H. Heijermanslaan wordt ingericht als 
30 km zone.

Op vrijdag 3 april bracht de Commissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, de heer Borghouts, een offi cieel bezoek aan 

Uithoorn. Naast een bezoek aan verschillende locaties toonde 
hij diep respect voor de betrokkenheid van de bewoners bij de 
inrichting van hun wijk of straat.

De Provincie Noord-Holland heeft nog geen plannen met de 
Irenebrug over de Amstel na de omlegging van de N201.

Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed presenteren de 
woningbouwplannen voor de Vinckebuurt.

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer investeren samen in wat 
Greenpark Aalsmeer moet worden. ‘Bloomin’Holland’ moet het 

Milaan van de sierteelt worden op een gebied ter grootte van 180 
hectare.

De gemeente biedt bij monde van burgemeester Berry Groen het 
Burgerjaarverslag 2008 in krantvorm aan de inwoners aan.

G2 is de nieuwe naam voor het samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Doel is de dienstverlening 

aan de burgers verder te verbeteren.

Koninginnedag wordt in Uithoorn, met name in de Legmeer, 
grootser dan ooit gevierd. Buurtbeheer Legmeer heeft een fraai 

programma neergezet dat alle aandacht en lof verdient.

Ook in De Kwakel is een formidabel programma in elkaar gezet 
voor de ultieme viering van Koninginnedag. Jong en oud 

kunnen op het dorpsplein genieten van allerlei festiviteiten.

Voor het ‘Resmi’-gebied tussen het Marktplein 63 en 
Wilhelminakade 3 in Uithoorn zijn plannen ontwikkeld om een 

geheel nieuw complex van winkels en woningen met een ‘historische 
geveltje’ te bouwen. In 2011 moet het worden opgeleverd.

Fouten bij de bouw van de Brede School kost de gemeente ruim 
11 miljoen euro extra.

Binnen afzienbare tijd zullen de politiekorpsen van Uithoorn 
worden samengevoegd tot één korps.

Omwonenden van het Ebro(speel)veld zijn de overlast van jeugd 
goed zat. De gemeente zegt er niets aan te gaan doen. ‘Men 

moet er maar aan wennen en anders vaker de politie bellen’, zo 
wordt gezegd.

mei

Na het drama op Koninginnedag in Apeldoorn zijn de meeste 
festiviteiten in Uithoorn en De Kwakel ingekort of afgelast.

In Uithoorn hebben zes inwoners een Koninklijke Onderscheiding 
gekregen. Vier gedecoreerden werden Lid, twee andere Ridder in 

de Orde van Oranje Nassau.

Het bekende etablissement en sportcafé Brasserie De 
Waterkelder (bij sportschool Plux) heeft zijn deuren mede door 

de economische crisis moeten sluiten.

Er worden (particuliere) initiatieven ontwikkeld om ook in Uithoorn 
Montessori onderwijs te kunnen geven.

De Mediq Apotheek Thamer schenkt een AED aan 
winkelcentrum Zijdelwaard.

Steunpunt Mantelzorg Amstelland in Amstelveen organiseert de 
Week van de Respijtzorg waaraan ook deelnemen de gemeenten 

Uithoorn, Ouderkerk en Aalsmeer.

Directeur Els Verhagen van de Amstelland Bibliotheken neemt 
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd.

Burgemeester Berry Groen van Uithoorn ziet af van een nieuwe 
ambtstermijn. In januari 2010 loopt haar ambtstermijn voor een 

volgende periode van zes jaar af.

De bouw van een nieuw clubhuis bij KDO is gestart met de 
sloop van de oude opstallen. Begonnen is met de sloop van 

de kantine, de gymnastiekzaal en de kleedkamers. Eind augustus 
moeten de nieuwe kleedkamers gereed zijn. Het totale complex 
wordt in december opgeleverd door AWG uit De Kwakel die de bouw 
uitvoert.

Het NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Uithoorn viert haar 45 jarig 
jubileum.

Als de gemeente medewerking verleent kan er nog vóór de kerst 
een nieuw (tijdelijk) winkelcentrum worden geplaatst op het 

Legmeerplein.

De Wereldwinkel Uithoorn viert zijn 20-jarig 
bestaan.

juni

Het laatste kunstwerk in het kader van Kunst & Fleur als 
geschenk (van de gemeente Uithoorn) wordt op het schoolplein 

van het Alkwin Kollege onthuld door wethouder Monique 
Oudshoorn-van Egmond. Eerder werd bij vier andere scholen in 
Uithoorn een kunstwerk onthuld.

Fotografe Louise Prins heeft burgemeester Berry Groen een uniek 
fotoboek overhandigd met artistieke en vaak mystieke foto’s van 

allerlei bekende en onbekende plekken in Uithoorn en De Kwakel. 
Het fotoboek is gemaakt in opdracht van de gemeente Uithoorn die 
het als relatiegeschenk gaat gebruiken.

De traditionele Straatspeeldag in De Kwakel is weer een groot 
succes geworden.

In een feestelijke sfeer werd vrijdag 5 juni het startschot gegeven 
voor de realisatie van Park Kraijenhoff (het voormalige IBM-

terrein) en de (voor)verkoop van 39 woningen van bouwfase 1.

Klas 1J van scholengemeenschap Thamen heeft de provincieprijs 
van de Actie Tegengif in de wacht gesleept. De prijs is een dagje 

Walibi met de hele klas.

Gelet op de vele bordjes die van de ene op de andere dag bij 
80 procent van de graven zijn neergezet overweegt de R.-K. 

parochie Emmaüs uit Uithoorn kennelijk een ruiming van de graven 
op de begraafplaats Zijdelveld. Sommige daarvan dateren van vóór 
de Eerste Wereldoorlog.

Woongroep Holland heeft een aantal bewoners van de 
Europarei laten weten de laatste drie fl ats niet meer re zullen 

renoveren, zoals dat met de eerste zes wel is gedaan. Dat heeft bij de 
bewonersvereniging een geweldige commotie tot gevolg.

Het CDA stelt randvoorwaarden aan de stedenbouwkundige visie 
Vinckebuurt.

Hocky- en Tennisvereniging Qui Vive is voor een jaar van de 
ondergang gered met als opdracht: maak de inkomsten hoger 

en de uitgaven lager.

Het college stemt niet in met een snelle realisatie van 
een (tijdelijk) winkelcentrum op het Legmeerplein. De 

projectontwikkelaar moet met een gedegen plan komen voor een 
permanent winkelcentrum. De vraag rijst of alles nu weer op de 
lange baan wordt geschoven.

Bewoners en winkeliers op het Amstelplein zijn de hangjongeren 
meer dan beu.

Het eerste Kwakelse Steelbandfestival is niet alleen een kleurrijk, 
maar ook een groot succes geworden.

De aanleg van kunstgrasvelden bij Legmeervogels vordert 
gestaag.

De C1000 heeft in een lokale clubactie 5000 euro verdeeld onder 
de plaatselijke clubs/verenigingen. De Brede School in de 

Legmeer was de grote winnaar en kreeg aan muntjeswaarde 1358 
euro toebedeeld voor de verenigingskas.
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KLAAS BIJLSMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?  
Om de begroting sluitend te krijgen teren we in op onze 
reserves. Door dit lokale beleid gaan we fi nancieel een onzekere 
toekomst tegemoet.  

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Geen daadkrachtig college, weinig tot geen concrete 
beslissingen, veel doorgeschoven naar de toekomst en 
klankbordgroepen. Nog niet de helft van de beloftes van deze 
coalitie wordt deze periode uitgevoerd. 

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?  
Ik sta weer op de lijst van Gemeentebelangen en doe graag nog een keer mee.  

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014? 
Realistische plannen voor een goed en mooi dorpscentrum, een opknapbeurt voor Winkelcentra 
Zijdelwaard en de Legmeer, minder bureaucratie en een goede praktische aansluiting van 
Uithoorn op de nieuwe N201.  

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?  

Het begint er naar uit te zien dat de Irenebrug behouden kan blijven.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?  
Sjaak Verhaar, hij heeft de uitdaging opgepakt om lijsttrekker voor Gemeentebelangen te 
worden. Een geweldige vent, dit belooft echt wat.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010? 
Een nieuw en daadkrachtig college dat de vele openstaande punten die het huidige college 
achterlaat, succesvol kan afronden en Uithoorn fi nancieel gezond kan houden.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veel geluk, een goede gezondheid en “samen het verschil te maken”. 

NICK ROOSENDAAL
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met plezier.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Het afscheid van burgemeester Groen, onze betrokken 
burgemeester.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ja, we blijven met de VVD werken aan een fi jne gemeente om in 
te wonen en te werken.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, 
WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Dat het prettig wonen blijft in ons dorp met goede culturele-, sport-, winkel- en 
gezondheidsvoorzieningen en blijvend lage lasten.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Dat de bus 170 nog steeds rechtstreeks naar Amsterdam rijdt en het ongelijkvloerse viaduct op 
de nieuwe N201 komt, zodat Uithoorn van en naar Amstelveen bereikbaar blijft.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Alle vrijwilligers die zorgen dat ons dorp blijft draaien en aan mensen die aandacht en 
ondersteuning geven die ze nodig hebben.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Veel mooie momenten met mijn gezin en plezier in mijn werk.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
De mogelijkheid om er een buitengewoon jaar van te maken in liefde en gezondheid.

ROB DE BOER
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR DE PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met voldoening. Het lijkt te lukken om bijna alles in het 
coalitieprogramma 2006-2010 te realiseren ( of in ieder geval in 
gang te zetten).

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Niets specifi eks.

IN MAART VERKIEZINGEN: STAAT U WEER OP DE LIJST?
Ja, als nummer 3.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, 
WAT WILT U DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Onkruidbestrijding zonder gif en verder wat mogelijk is.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Het coalitieprogramma.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Ook dit jaar mijn fractievoorzitter Jan Mollema, een echte sociaal democraat.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Gezondheid en een goed humeur.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Gezondheid en de mogelijkheden te realiseren wat je voor ogen staat.

JEROEN VERHEIJEN
WETHOUDER IN UITHOORN VOOR DE VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Het is een boeiend jaar geweest.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Teveel om op te noemen.

IN MAART VERKIEZINGEN: STELT U 
ZICH WEER VERKIESBAAR? 

Ja, als wethouder.

ALS U WEER WORDT GEKOZEN, WAT WILT U 
DAN ZEKER REALISEREN VOOR 2014?

Economische crisis en Masterplan Dorpscentrum aanpakken.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE VAN 
4 JAAR GELEDEN HEEFT U KUNNEN REALISEREN?

Nagenoeg allemaal.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Mijn vrouw.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Gezond blijven.

WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veel geluk, wijsheid en een goede gezondheid.

M�  de b� te
wensen van:
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Kerstdiner Zuiderhof
Vinkeveen - Op woensdag 23 december is in Zuiderhof het jaarlijks kerstdiner gehouden. De zaal was prachtig in-
gericht en zo kwamen bewoners en andere genodigden binnen in een sfeervolle recreatiezaal. Tijdens het heerlijk 
diner werd er door Leonard en Lianne een mooi optreden verzorgd op piano en dwarsfluit. Met elkaar hebben ze 
genoten van deze fijne avond!

Hizi Hair organiseert 
metamorfose avond
Mijdrecht - Na een succesvolle 
metamorfoseavond te hebben ge-
had in februari van dit jaar, krijgt de-
ze actie weer een vervolg.
U kunt zich inschrijven door mid-
del van de bon elders in deze krant. 
Deze actie is voor iedereen die zich 
graag wil laten verrassen in het 
nieuwe jaar met een nieuwe coupe, 
kleur en visagie.
De winnaars krijgen van Hizi Hair 
een bericht om zich helemaal te la-
ten verwennen. Mooier kan het jaar 
toch niet beginnen?
Schrijft u ook uw e-mailadres er-
bij en u ontvangt 4x per jaar de Hi-
zi Hair e-newsletter met allerlei leu-
ke acties.

Wat en wie is Hizi Hair?
Met de inmiddels 53 Hizi Hair salons 
zijn zij vooruitstrevend op het ge-
bied van hun doeltreffend concept 
bestaande uit: Service, Kwaliteit en 
Aandacht voor de klant.
Hun haarstylistes kijken goed naar 
de klant en gezichtsvorm en luiste-
ren intussen naar uw wensen.
Hierbij geven zij een goed en pas-
send advies op het gebied van 
coupe, kleur en vorm.
Tevens biedt Hizi Hair u een pas-
send en eerlijk advies voor hoofd-
huid en haarproducten. 
Bij Hizi Hair treft u uitsluitend pro-
fessionele producten. De kwaliteit 
en verzorgende waarde liggen op 
een hoog niveau, hierdoor verbruikt 
u minder, waardoor u er langer ple-
zier van heeft en uiteindelijk voorde-
liger uit bent.
Op het gebied van haarcosmeti-
ca werken zij met Kerastase en 
L’Oréal.

Tevens geven zij u stylingtips om zo 
nog langer van uw coupe te mogen 
genieten.

Acties
De gehele maand januari heeft Hizi 
Hair een spetterende actie!
De * Hizi Hair Card gratis! (* normaal 
12,95)

Wat zijn de voordelen?
Een heel jaar lang (vanaf datum af-
gifte): 10% korting op al uw behan-
delingen in hun salon. 20% korting 
op aanschaf van de producten van 
Kerastase en L’Oréal

 
All- Inn Bruidsarrangement!
Nieuw
Voor de aanstaande bruid en brui-
degom biedt Hizi Hair de mogelijk-
heid om een afspraak te maken.
Zij hebben een speciaal All-Inn 
Bruidsarrangement.
Dit houdt in: een proefkapsel, en het 
bruidskapsel al vanaf 90,- euro. (* er 
wordt toeslag bij half tot lang haar 
gerekend).
De medewerksters van Hizi Hair ne-
men uiteraard de tijd om met u door 
te spreken wat uw wensen zijn en 
zullen er alles aan doen om bij te 
dragen aan uw onvergetelijke dag.

Houd Hizi Hair in de gaten, zij or-
ganiseren in het nieuwe jaar leuke 
haarstylingavonden,  geven u ad-
vies en helpen u hoe u het beste uw 
haar kunt stylen. Deze datums wor-
den aangegeven in de salon. 
Loopt u gerust eens naar binnen. 
Gezellig met bijvoorbeeld vriendin-
nen, uiteraard met een hapje en een 

drankje. U leest het goed, Hizi Hair 
blijft vernieuwen!
Zij zijn 6 dagen in de week geopend 
en werken zonder afspraak.
Hizi Hair is gevestigd in de  Dorps-
straat 46 in Mijdrecht (tegenover 
Zeeman Textiel Supers), tel. 0297-
281192. 
Bezoekt u ook eens onze website:  
www.hizihair.nl

Scholengemeenschap Thamen 
haalt geld op voor Unicef
Uithoorn - Op vrijdag 18 december 
j.l. heeft Scholengemeenschap Tha-
men een kerstmarkt georganiseerd 
voor leerlingen, ouders, buurtbewo-
ners en andere belangstellenden.  
Alle opbrengsten hiervan zijn be-
stemd voor Unicef. 

Unicef zet zich in om HIV bij ba-
by’s te voorkomen, met specia-
le aandacht voor moeder-op-kind-
overdracht. Deze ontstaat tijdens de 

zwangerschap of bevalling. Focus 
hierop is een belangrijke stap naar 
een HIV-vrije generatie.

Alle leerlingen van de derde en vier-
de klas hebben zich voor deze actie 
ingezet. Ze moesten iets maken of 
doen en dit kon dan verkocht wor-
den op de kerstmarkt die voor de 
school gehouden werd. Zo werden 
er o.a. kaarsen, planten, shampoo, 
sleutelhangers, kerstversierselen, 

koekjes en chocolade verkocht. 
Ondanks de vrieskou was het gezel-
lig druk op de Den Uyllaan in Uit-
hoorn. Dit mede door vuurkorven en 
de hartverwarmende kerstmuziek.

Na afloop van de kerstmarkt be-
sloot de directie van RKSG Thamen 
de opbrengst met 500,- euro te ver-
hogen. Met deze mooie opbrengst 
kunnen door Unicef menig moeder 
en kind geholpen worden. 

Bewoners worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomst

Reconstructie van eerste 
gedeelte Baambrugse Zuwe
Vinkeveen - Zoals bekend wordt 
op korte termijn een start gemaakt 
met de reconstructie van het eerste 
gedeelte van de Baambrugse Zuwe 
(gedeelte Herenweg – huisnummer 
128E). Aangezien u hinder zult on-
dervinden van deze werkzaamhe-
den, nodigt de gemeente u graag 
uit voor de inloopbijeenkomst welke 

wordt gehouden op donderdag 14 
januari 2010 van 17.00 tot20.00 uur 
in De Plashoeve in Vinkeveen.
Tijdens deze inloopbijeenkomst in-
formeert de gemeente u, aan de 
hand van tekeningen, over de aard 
en duur van de werkzaamheden en 
de consequenties die daaruit voor 
u/uw situatie voortvloeien. Tevens 

zijn op deze bijeenkomst de nodi-
ge mensen aanwezig om al uw vra-
gen te beantwoorden. En mochten 
zij het antwoord onverhoopt niet di-
rect kunnen geven, dan zullen zij er-
voor zorg dragen dat u dat antwoord 
zo spoedig mogelijk daarna alsnog 
krijgt.
U bent van harte welkom.

De MEE infobus
De Ronde Venen - De MEE info-
bus staat woensdag 6 januari van 
10.00 tot 12.00 uur op het Burge-
meester Haitsmaplein in Mijdrecht.
Iedereen met een beperking, handi-
cap of chronische ziekte kan in de 
MEE infobus terecht voor informatie 
en advies. Een gratis gesprek met 
een professionele consulent van 
MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt 
in de bus terecht met vragen over 
bijvoorbeeld vakantie, vrijetijdsbe-
steding, wonen of dagbesteding.

Oud papier 
ophalen
Vinkeveen - In Vinkeveen wordt al 
vele jaren door medewerkers van 
het Comité Verenigingsgebouw van 
de Hervormde Kerk oud papier op-
gehaald.
Ook a.s. zaterdag 2 januari komen 
ze weer langs, dus als u het papier 
gebundeld vóór 9 uur aan de weg 
zet, nemen ze het graag mee. 
De opbrengst is bestemd voor de 
restauratiekosten van de kerk.

Meer beschikbare woningen 
voor huishoudens met een 
lager inkomen
Uithoorn - In 2010 gaat Woongroep 
Holland 60% van de vrijkomende 
huurwoningen in Uithoorn verhuren 
aan huishoudens met een lager in-
komen.

Nu bedraagt dat percentage 55%. 
De stijging is het gevolg van de 
prestatieafspraken die Woongroep 
Holland en de Gemeente Uithoorn 
op 21 december overeenkwamen.

Woningvoorraad
Het gezamenlijk doel dat de ge-
meente Uithoorn en Woongroep 
Holland nastreven is om de woning-
voorraad toegankelijk te houden 
voor de huishoudens met een lager 
inkomen.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn nu 
afspraken gemaakt waarbij Woon-
groep Holland garandeert dat vrij-
komende huurwoningen met een 
huurprijs van maximaal 548,18 ook 
daadwerkelijk worden toegewezen 

aan mensen met de laagste inko-
mens. Door de huidige manier van 
woonruimteverdeling komt het voor 
dat vrijkomende woningen uit deze 
huurcategorie verhuurd worden aan 
mensen met een hoger inkomen. 

Op deze manier wordt de doelstel-
ling om de woningvoorraad toegan-
kelijk te houden voor de lagere in-
komens niet optimaal bereikt.

Primaire doelgroep
De afgelopen jaren is gebleken dat 
van alle huishoudens die actief op 
zoek zijn naar een huurwoning in 
Uithoorn er tussen de 55% en 60% 
behoort tot de lagere inkomens.

De prestatieafspraak is dan ook dat 
Woongroep Holland elk jaar mini-
maal 60% van de vrijkomende huur-
woningen met voorrang aanbiedt 
aan deze doelgroep.

Nu bedraagt dat percentage 55%.

Visie Woongroep Holland
Woongroep Holland is een woning-
corporatie die zich vooral wil richten 
op haar primaire taak: 
het bieden van voldoende, goede en 
betaalbare woningen. 

Huishoudens met een lager inko-
men zijn de belangrijkste doelgroep. 
Daarom wil Woongroep Holland ook 
dat haar woningen vooral bij hen te-
recht komen. 

Gemeentelijke woonvisie
Het voordeel van de aanbiedingsaf-
spraken voor de gemeente Uithoorn 
is dat er meer grip komt op het reali-
seren van de doelstellingen die in de 
gemeentelijke Woonvisie staan. 
Huishoudens met een laag inkomen 
zullen op deze manier sneller aan 
een woning komen.

In Purmerend, Zaanstad en Amster-
dam wordt al op deze manier ge-
werkt en de ervaringen zijn positief.

Coffeeshop in Mijdrecht 
overvallen
Mijdrecht – De coffeeshop aan de 
Rondweg in Mijdrecht is woensdag 
23 december overvallen. 

De beheerder die bezig was het 
pand af te sluiten, werd omstreeks 
23.00 uur plotseling geconfronteerd 
met een overvaller. De overvaller, die 
zijn gezicht had bedekt, eiste geld. 

Nadat hij geld had buitgemaakt, 
vertrok hij weer. Het is onbekend 
hoe en in welke richting de overval-
ler is weggegaan. 

Het signalement van de overvaller 
luidt: een man met een getint uiter-
lijk. Hij droeg een driekwart wijde 
jas met spijkerbroek en kakikleurige 

gymschoenen. De politie is een uit-
gebreid (sporen)onderzoek gestart 
en roept eventuele getuigen en per-
sonen, die mogelijk informatie heb-
ben over de overval, contact op te 
nemen met de politie via het tele-
foonnummer 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem, telefoonnummer 
0800-7000.
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Stichting De Bovenlanden 
erg blij met nieuwe aanwinst
De Ronde Venen - Als je veel na-
tuurgebiedjes hebt die in of aan 
het water liggen, kun je niet zonder 
boot. Voor het werken in o.a. het Ga-
gelgebied kon St. De Bovenlanden 
in het verleden steeds een boot van 
de Zeilschool uit Vinkeveen lenen, 
maar toen die boot daar weg moest 
was er een groot probleem...
Doordat zich een sponsor aanmeld-
de werd het mogelijk de metalen 
praam van 8 meter lang en 2 me-
ter breed aan te schaffen, maar er 
was nogal wat ‘achterstallig onder-
houd. Met hulp van Transportbe-
drijf de Dood uit Waverveen werd 
de boot uit het water getakeld en 
naar Straalbedrijf Koppers aan de 

Bovendijk vervoerd. Daar werd een 
geweldig stuk vakwerk verricht. De 
praam, die waarschijnlijk meer dan 
50 jaar oud is en hier en daar fl inke 
roestplekken vertoonde, werd ge-
straald en daarna in de twee-com-
ponentenverf gezet; op de bodem 
werd een laag polyester hars aan-
gebracht. Zeilmakerij Burggraaf uit 
De Kwakel zorgde voor een perfect 
dekzeil, zodat de winter vol vertrou-
wen tegemoet wordt gezien.
De metalen boot, die de naam ‘de 
Bovenlander’ zal krijgen, biedt 
plaats aan 12 personen én gereed-
schap, is ideaal om vooral bij de le-
gakkers op het Gagelgebied te ko-
men. Door een geringe diepgang en 

veel praktische ruimte is hij bijzon-
der geschikt voor het soort werk dat 
De Bovenlanden daar verricht; niet 
alleen kunnen veel vrijwilligers in 
één keer op een eiland worden af-
gezet, ook kan er hout en snoeiaf-
val getransporteerd worden. Nu de 
boot opgeknapt is en nog meer zit-
plaatsen heeft dan vóór de reparatie 
zal hij zeker gebruikt worden voor 
excursies, o.a. in het Gagelgebied. 
En zeker ook i.v.m. het 25 jarig jubi-
leum dat Stichting De Bovenlanden 
volgend jaar viert zullen er veel ac-
tiviteiten met deze nieuwe aanwinst 
worden ondernomen. Dat de Stich-
ting ontzettend blij is met deze nieu-
we aanwinst zal iedereen begrijpen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Terwijl ik dit schrijf, 2e kerstdag, verdwijnt de 
sneeuw als sneeuw voor de zon. Moeder Aarde 
komt weer te voorschijn. De vogels kunnen hun 
eigen kostje weer opscharrelen, ze hebben 
genoeg te eten gehad: strooivoer, vetbollen, 
pinda’s met nu en dan wat verkruimeld brood. 
Het valt me op dat ze geen snavel meer zet-
ten op de vetbollen !? Koolmezen hakken nog 
liever een pinda open dan dat ze een zonnepit 
uit een vetbol pikken. Misschien hebben ze te 
veel vetbollen gehad.
Terwijl u dit leest, net voor de jaarwisseling, 
is waarschijnlijk, afgaand op het weerbericht, 
een tweede vorstperiode begonnen, met of 
zonder sneeuw, en zijn de vogels weer op ons 
aangewezen.
Ik was erg nieuwsgierig naar de vogels in de 
polder. Zouden de ganzen nog aanwezig zijn? 
Zouden alle weteringen en tochten bevroren 
zijn? Hoe zouden de Waverhoek en de Botshol 
erbij liggen? 
Vanochtend toch maar eens een rondje De  
Ronde Venen gedaan. 
De grote groepen Kolganzen waren verdwe-
nen, ook in De Ronde Hoep zaten er veel minder 
dan de ruim 20.000 voor de vorst en de sneeuw. 
In de Bovenlanden, de Gagel, Donkereind en 
Demmerik her en der wat Grauwe Ganzen met 
enkele Kolganzen. Langs de Hoofdweg in Wa-
verveen ontdekte ik een groep Grote Canadese 
Ganzen, meestal zitten die in de Bovenlanden. 
Ook van slag door de sneeuw. De Waverhoek 
was bijna dicht op een enkel wak na, zo ook 
de Groote Wije. Geen vogel meer te zien. De 
Kollen  en de meeste Grauwe zijn vertrokken 
naar de Delta van Zeeland. Hier is ‘s winters 
nog veel open water. De eenden van beide 
natuurgebieden zaten allemaal langs en in 
de tochten van Polder Groot Mijdrecht Noord 
en Zuid. De Driehuizer -, de Mijdrechtse -, de 
Proostdijer Dwarstocht en de Middentocht wa-
ren alle nog open en lagen vol eenden. En 
natuurlijk de Hoofdtocht , die loopt vanaf de 
Nieuwe Begraafplaats in Wilnis tot aan het 
gemaal in de Waver. Als alles dicht zit met ijs 
ligt deze tocht nog open. Dat komt omdat er 
wordt gemalen en door de stroming er geen 
ijsvorming kan optreden. De prachtigste en 
zeldzamere watervogels kun je hier dan zien. 
Grote Zaagbekken, Nonnetjes, Grote Zilverrei-
gers, Kuifeenden, Tafeleenden, Bergeenden. 
Ook is de kans groot dat je een IJsvogeltje ziet, 
deze blauwe schicht heeft open water nodig 
om te vissen. Dus rijd eens bij vorst langs de Ir. 
Enschedeweg en de Hoofdweg in Waverveen 
naar het gemaal, grote kans om de genoemde 
vogels te zien. Wel voorzichtig, de Hoofdweg is 
gauw glad.
Op de foto’s twee genoemde eendensoorten 
die ’s winters meestal in de Hoofdtocht te zien 
zijn: de Tafeleend met de grote rode kop en 
de felwit-, bruin-, zwartgekleurde Bergeend. 
Als het niet vriest zijn de Tafeleenden meestal 
te vinden op de Groote Wije van de Botshol. 
Het is een duikeend en heeft dus dieper water 

nodig om te foerageren. Maar ze wijken uit, 
zoals deze weken, na het dichtvriezen van de 
Groote Wije naar de laatste stukken open wa-
ter, bijvoorbeeld de Hoofdtocht. Bergeenden 
zijn sinds een aantal jaren in onze polders. 
Kwamen vroeger alleen voor in de duinen, 
waar ze in verlaten konijnenholen broedden. 
Sinds de populatie konijnen is gedecimeerd 
hebben de Bergeenden andere broedplaatsen 
moeten zoeken. Overal in onze polders heb je 
dammen en bruggetjes voor de boeren om van 
het ene weiland in het andere te kunnen ko-
men. Hieronder ontstaan vaak door grondver-
zakking holen waarin de Bergeenden met veel 
succes broeden. De laatste jaren verzamelen 
in het voorjaar de gezinnetjes Bergeenden zich 
vaak in de Waverhoek en kun je crèches met 
tientallen, soms wel honderd, jongen waar-
nemen. 

Een schitterend gezicht.
Genoeglijke uren buiten.

Gerrit Hiemstra,
IVN De Ronde Venen & Uithoorn.

Terwijl ik dit schrijf, 2e kerstdag, verdwijnt de 

Rondje Ronde Venen

Eén nieuwe parochie in Vecht en Venen:

St. Jan de Doper
De Ronde Venen - In de regio 
Vecht en Venen gaan negen paro-
chies uit het aartsbisdom Utrecht 
fuseren tot één nieuwe parochie: 
St. Jan de Doper. Zo mogelijk al op 
1 januari 2010. De katholieke kerk-
gebouwen in Abcoude, Breukelen, 
De Hoef, Kockengen, Loenen aan 
de Vecht, Maarssen-Dorp, Maars-
senbroek, Mijdrecht-Wilnis en Vin-
keveen-Waverveen blijven bestaan 
onder de huidige namen. Zij zijn na 
de fusie niet meer dé parochiekerk 
van hun parochie, maar het kerk-
gebouw van hun geloofsgemeen-
schap. De negen bestaande paro-
chies met samen bijna 20.000 pa-
rochianen, worden dan negen ge-
loofsgemeenschappen, die geza-
menlijk de nieuwe parochie St. Jan 
de Doper vormen. Pastoor wordt 
Gerard Griffi oen uit Mijdrecht, die al 
is benoemd door bisschop Eijk. 
Samen met zijn pastoraal team 
van vijf pastores ziet Gerard Griffi -
oen in de fusie ruime mogelijkhe-
den om alle creativiteit en inspira-
tie uit de negen bestaande paro-
chies te bundelen en zo een vitale 
kerk te zijn. Een kerk die tot de ver-
beelding van mensen spreekt, ook 
in de 21e eeuw. Niet alleen voor de 
zogenaamde  trouwe kerkgangers, 
maar ook inspirerend voor mensen 
die wat verderaf staan. 

Enthousiast
‘We willen een missionaire kerk zijn 
of er in elk geval één worden’, al-
dus een enthousiaste Gerard Griffi -
oen. ‘We hebben echt iets te bieden, 
een missie, een idee van hoe je in 
het leven zou kunnen staan, nu, sa-

men.’ En hij vervolgt: ‘We moeten in 
die katholieke kerk van de 21e eeuw 
veel meer en intenser gericht zijn 
op al die mensen die -nog steeds 
of voor het eerst of weer opnieuw- 
‘iets’ hebben met die wonderbaarlij-
ke man Jezus van Nazareth. 
In het gehele bisdom Utrecht vin-
den fusies tussen parochies plaats. 
Zo’n 300 parochies worden samen-
gevoegd tot 48 nieuwe grote paro-
chies. De huidige structuur, met al-
lemaal kleiner wordende parochies 
(in aantallen gelovigen en aantallen 
pastores) met ieder een eigen be-
stuur, past niet meer bij de actuele 
situatie waarbij de parochies pasto-
res met elkaar moeten delen. In de 
huidige situatie besteden de pasto-
res te veel tijd aan het besturen en 
de organisatie van hun parochie en 
relatief minder aan hun pastora-
le taken. De missionaire opdracht 
van de Kerk, zich richten op men-
sen die niet of nauwelijks betrokken 
zijn, komt in deze situatie in gevaar. 
Een fusie kan in deze situatie verbe-
tering brengen. De kansen, die deze 
samenvoeging geeft, worden steeds 
duidelijker.

Fusie
Een projectgroep fusie is hard aan 
het werk de fusie voor 1 janua-
ri bestuurlijk mogelijk te maken. Er 
zijn vijf adviescommissies ingesteld 
waarvan enkele al een eindadvies 
hebben ingeleverd bij de project-
groep. De stuurgroep, de vertegen-
woordiging van de huidige negen 
parochiebesturen, heeft de project-
groep in november vorig jaar inge-
steld en is tevreden over de voort-

gang. In projectgroep, adviescom-
missies, stuurgroep en pastoraal 
team zijn ongeveer 50 mensen uit 
de parochies wekelijks met elkaar 
aan het werk om de fusie te reali-
seren.
Het is een grote uitdaging: één fi -
nanciële organisatie, afstemmen 
onderhoud en beheer kerkgebou-
wen en begraafplaatsen, in het le-
ven roepen van een centraal secre-
tariaat, communiceren in een paro-
chie met zo’n 20.000 parochianen. 
En vooral: hoe enthousiasmeer en 
inspireer je al die honderden vrijwil-
ligers waarop de nieuwe St. Jan de 
Doperparochie gaat drijven? ‘Geen 
eenvoudige opgave. Maar wel uit-
dagend. En, ik merk het dagelijks,  
er wordt keihard en tot nu toe met 
succes aan gewerkt’, aldus pastoor 
Griffi oen.

Opbrengst 
collecte
Mijdrecht - In de week van 16 tot en 
met 21 november is er in Mijdrecht 
gecollecteerd voor de Nederland-
se Stichting voor het Gehandicap-
te Kind. Met een team van 16 col-
lectanten is er 1312,23 euro opge-
haald. Alle collectanten en gulle ge-
vers worden hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage! 
Wilt u volgend jaar ook meedoen 
aan de collecte? Dan bent u welkom 
in het collecteteam. Neemt u dan 
contact op met Matty Beens, tel. 06 
33 31 99 44 of  mbeens@nsgk.nl (of 
eigen gegevens organisator).

Postzegelruilbeurs op 2 januari
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn is er en wel op za-
terdag 2 januari 2010. U leest het 
goed, de fi latelisten beginnen weer 
op de eerste zaterdag van de maand 
en dat is nu 2 januari ! Het is de 
eerst ruilbeurs van dit seizoen, en er 
is ruimte genoeg om postzegels te 
ruilen in het Wijksteunpunt Bilder-

dijkhof. Zoals vanzelfsprekend is het 
op deze beurs altijd gezellig om er 
te praten over de fi latelistische hob-
by bij een kopje koffi e.
Er zijn altijd leden van de Filatelisten 
vereniging aanwezig, bij wie u infor-
matie kunt inwinnen over het verza-
melen van postzegels. Ruilen, ko-
pen, verkopen in een ontspannen 
sfeer, dat vind je op deze ruilbeurs. 

Ook zijn de vertrouwde handela-
ren aanwezig. De jeugd is eveneens 
zeer zeker welkom om te ruilen en 
voor eventuele vragen over het ver-
zamelen van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. 
Wilt u meer weten, bel dan 0297-
525556.
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Biljarters De Paddestoel 2 
periodekampioen
De Ronde Venen - Met nog 1 
speelweek te gaan is De Paddestoel 
2 door de andere teams niet meer 
in te halen.
Verheugend voor de biljartsport in 
De Ronde Venen is dat het team 
uit veelal jonge spelers bestaat. De 
“vaste” spelers Pim de Jager, Jim 
van Zwieten, Sjoerd van Agteren en 
Robert Daalhuizen staan al vanaf 
speelronde 10 op kop. De hartelijke 
felicitatie van de biljartfederatie voor 
deze prachtige prestatie.
De afgelopen speelronde was Des-
mond Driehuis in 16 beurten de man 
van de kortste partij van de week. 
Nieuwe speler Bouke Leeuwerik 
speelde met 31,58% het hoogste 
moyennepercentage deze week.
De Merel/Heerenlux 2 was met 2-
7 niet opgewassen tegen De Vrij-
heid/Biljartmakers. De beste par-
tij was tussen Evert Oudhof en Bart 
Dirks. Na 23 beurten won Bart Dirks 
met één punt verschil van Evert. Do-
rus van der Meer won na een span-
nend slot van een nog niet fitte Bert 
Loogman.
APK Mijdrecht 2 won met 7-2 van 
een falend Dio 1. Paul Schuurman 
zorgde voor de enige punten van 
zijn team door in 26 beurten Hen-
drik Versluis te verslaan.

Excuus
De Kuiper/van Wijk verpletterde Dio 
2 met 9-0. Dio 2 had als excuus dat 
het team een paar doodvermoeide 
beroepschauffeurs in de gelederen 
had. Door het slechte weer pres-
teerden deze mannen het toch om 

te komen spelen. Geweldig, Hennie 
en Ton!
Stieva Aalsmeer moest met 0-9 te-
gen Cens 1 weer eens diep door het 
stof. Desmond Driehuis gaf in 16 
beurten met een moyenne van 5,00 
het goede voorbeeld. Evert Driehuis, 
Cor van de Kraats en Vincent Roele-
veld zorgden voor de monsterscore.
De Paddestoel 1 verloor nipt met 4-
5 van Cens 2. 
De Kromme Mijdrecht 2 bleef rode 
lantaarndrager door een 2-7 neder-
laag tegen De Paddestoel 2. Erik de 
Vries zorgde voor de enige punten 
van zijn team.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met 
2-7 van De Schans. Door dit resul-
taat is De Schans opgerukt naar de 
2e plaats.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor op 
de andere biljarttafel met 2-7 van 
De Paddestoel 2. Pim de Jager in 
26 beurten, Jim van Zwieten in 21 
beurten en Sjoerd van Agteren in 25 
beurten waren de mannen in vorm. 
Bouke Leeuwerik verstoorde een 
compleet feestje door in 20 beurten 
Robert Daalhuizen te verslaan.
APK Mijdrecht 1 versloeg met 5-
4 De Merel/Heerenlux 4. De bes-
te partij van deze wedstrijd was de 
winst van Cor Ultee in 24 beurten op 
Gijs van der Vliet.

Stand na 17 wedstrijden:
1. De Paddestoel 2 103 punten
 (periodekampioen)
2. De Schans 91 punten
3. Dio 1 89 punten
4. De Kuiper/van Wijk   89 punten

Dartkampioenschap
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de  Kerklaan 16 worden za-
terdag 16 januari de Open Kwakelse 
Dartkampioenschappen gehouden. 
Vanaf 9.30 uur is er de gratis in-
schrijving (geen inschrijfgeld) voor 
de jeugd t/m 14 jaar. De wedstrijden 

beginnen om 10.00 uur. Vanaf 12.00 
is de inschrijving vijf euro voor de 
dames en heren vanaf 15 jaar.
Deze wedstrijden beginnen om 
13.00 uur.
In het dorpshuis is ook een kraam 
vol dartartikelen aanwezig.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de laatste kaart-
avond van dit jaar had Edwin van 
der Schaft een uitschieter van 5673 
punten, Frans Bierstekers was een 
goede tweede met 5103 punten, 
derde .Ge van der Arend met 5026 
punten, vierde werd Rob van Ach-
terbergh met 4897 punten en als 
vijfde eindigde Ruud van der Schaft 
met 4708 punten. Annie Veenhof 
vond alles goed en sloot het jaar af 
met 3706 punten.
De toppers van 2009 waren Frans 

Bierstekers met 43904 punten, 2. 
Ferry Verbraak met 42226 punten en 
3. Rob van Achterbergh met 41108 
punten. De meeste marsen wer-
den gedeeld door Ferry Verbraak 
en Martien de Kuijer met beiden 
15 marsen. ‘Onder Ons’ wenst alle 
kaartliefhebbers in 2010 een goed 
kaartjaar, en hoopt dat zij enige 
nieuwe klaverjassers welkom mag 
heten. Voor inlichtingen kunt u te-
recht bij Ferry Verbraak, tel. 582882, 
of Martien de Kuijer, tel 264455.

Zumba met Petra én het 
Zumba Leefstijlplan
Regio - Het kan je niet zijn ontgaan 
dat Nederland in de ban is van een 
nieuwe rage, de Zumba. Ook dans-
docente Petra Roelofsen is helemaal 
enthousiast over Zumba. Zij is offi-
cieel gecertificeerd Zumba- docen-
te en volgt masterclasses van inter-
nationale Zumba specialisten.
Zumba is dans én fitness op La-
tijns-Amerikaanse en internationa-
le muziek. Deze combinaties verze-
keren jou van een superdynamisch, 
opwindend en effectief uurtje ac-
tie!!! Je hoeft niet te kunnen dan-
sen om de Zumba lessen te volgen. 
Tijdens Zumba wordt zo’n feestelijk 
sfeertje gecreëerd, dat ook cursis-
ten die nog nooit hebben gedanst 
of gesport, de kans krijgen om iets 
nieuws uit te proberen. En de erva-
ren dansers en sporters  genieten 
echt van de work-out op opzwepen-
de muziek.
Zumba is voor dames, maar ook 
heren en jongelui. Je hebt er geen 
danspartner voor nodig; wel een 
handdoek, fles sportdrank of water, 
sportkleding en –schoenen en uiter-
aard jouw enthousiaste inzet. Zum-
ba is erg leuk om met partner of kin-
deren te doen en zo met elkaar aan 
ritme en conditie te werken.

Rustig
De lessen worden rustig opgebouwd 
en voor cursisten met danservaring 
worden extra instructies gegeven. 
De Zumba passen zijn vrij gemak-
kelijk te volgen en ongemerkt krijg 
je met Zumba een mooi gespierd 
lichaam. Dit komt doordat het een 
fantastische training is voor de bil-
len, benen, armen, romp en buik-
spieren en niet te vergeten je hart. 
Zumba is ook supergezond. Door 
de opbouw van rustige naar snel-
lere ritmes en bewegingen, krijg je 
een goede warming up, worden je 
spieren soepel en is het uurtje feest 
tegelijk een uitstekende cardio-, en 
spiertraining, perfect voor de vetver-
branding. 

Met Dans in Balans!
Wil jij in 2010 wat extra kilo’s kwijt 
na alle flappen en bollen? Kom dan 
naar Zumba op woensdagochtend 
in Wilnis. Na deze les biedt Wende-
lyn Disse het Zumba-Leefstijlplan 
aan: “Met Dans in Balans”. Wende-
lyn is arts, leefstijlcoach van Disdieet 
en zelf fanatiek Zumba-fan. Disdieet 
is Wendelyn’s leefstijlpraktijk  waar 
zij al zes jaar succesvol mensen be-
geleidt naar een gezonde leefstijl en 
een gezond gewicht.

De cursus “Met Dans in Balans” 
omvat vijf wekelijkse leefstijl-work-
shops van een uur. Hierin leer je veel 
over voeding en afvallen en Wende-
lyn geeft adviezen, tips en peptalks 
en begeleidt je naar een Persoonlijk 
Leefstijlplan. 
De Zumba cursus op woensdag is 
zeker ook bedoeld voor dames die 
niet willen afvallen!

Data en prijzen:
Petra geeft Zumba op dinsdag 
om 19.00 uur in Sporthal Laco/De 
Phoenix in Mijdrecht. Op woensdag 
is Zumba om 9.15 uur in de Willis-
stee in Wilnis en ook op donderdag 
om 18.30 uur. 

De cursussen starten 5, 6 en 7 ja-
nuari 2010 en bestaan uit 16 les-
sen. Bij betaling vóór aanvang van 
de cursus krijg je 16,00 euro korting! 
De cursusprijs van 160,- euro wordt 
dan 144,00 euro. Een proefles kost 
5,00 euro. Instromen in de cursus is 
altijd mogelijk en ook aan te raden! 

De actieprijs voor de Zumba-Leef-
stijl-cursus “Met Dans in Balans” is 
49,50 euro. De Zumba cursus en de 
Zumba-Leefstijl-cursus zijn los van 
elkaar te volgen!

 www.ZumbaMetPetra.nl
www.disdieet.nl
Geef je snel op bij Petra: 
06-246 126 13 of 0297-28 36 16

Klaverjas en pandoer-
kampioenschappen
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16 worden 15, 
22 en 29 januari de Open Kwakel-
se Klaverjas- en Pandoerkampioen-
schappen gehouden. De zaal is ge-

opend vanaf 19.15 uur, het kaarten 
begint om 20.00 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro (bij voorin-
schrijving 9 euro) in het dorpshuis: 
tel. 0297 - 531528.

Succes voor Veenlopers
in Amstelveense

Kerstloop
Regio - Op 27 december werd 
de traditionele Kerstloop gelo-
pen in Amstelveen. Vijf Veenlo-
pers namen deel aan deze loop 
door het Amsterdamse Bos. Mi-
chael Woerden bewees dat zijn 
nominatie voor Sportman van 
het Jaar terecht is. Voor de 58e 
keer dit jaar mocht hij plaatsne-
men op de hoogste tree van het 
podium. Bij de dames was het 
Julitta Boschman die op de één 
na hoogste tree mocht plaats-
nemen.
De lopers van de Kerstloop on-
dervonden nauwelijks overlast 
van de sneeuw. Slechts op twee 
korte stukken was het parkoers 
nog glad. De sneeuw zorgde 
er wel voor dat Michael Woer-
den aan de start van deze loop 
stond. De Derde Kerstdagloop 
in Arnhem was namelijk wel af-
gelast. De tegenstanders in Am-
stelveen zullen niet blij zijn ge-

weest met deze afgelasting, 
want vanaf de start bewees Mi-
chael een maatje te groot te zijn 
voor z’n tegenstanders. Hij ze-
gevierde met een voorsprong 
van liefst 1.20 minuut. De Veen-
loper liep een tijd van 33.37 over 
10 km.
Veenloopster Julitta Boschman 
kende een sterke tweede helft 
in de Kerstloop. Dit was echter 
onvoldoende om haar sneller 
gestarte tegenstandster nog te 
achterhalen. Julitta finishte nu 
op een mooie tweede plek. Haar 
tijd van 40.13 was slechts 20 se-
conden boven haar persoonlijk 
record.

Henny Buijing en Theo Noij hiel-
den elkaar in evenwicht. Ze fi-
nishten allebei in een tijd van 
43.15. Yvonne Buijing liep in 
Amstelveen de 5 km. Ze was 
heel tevreden met haar 33.16.

Pupillen Nooitgedacht 
scoren medailles in 
Eindhoven
Regio - Afgelopen maandag ver-
trokken vier pupillen van IJsclub 
Nooitgedacht naar Eindhoven om 
mee te doen aan een interclubtoer-
nooi. In de mooie nieuwe wedstrijd-
pakken werden door deze pupillen 
in Eindhoven goede zaken gedaan. 
Onder de bezielende leiding van in-
valcoach Hans de Best, aanmoedi-
ging van elkaar en ouders werd er 
door deze jonge Nooitgedachters 
hard geschaatst. Voor Lotte van der 
Meijden die als jeugdschaatser nu 
nog pupil D is werd in de catego-
rie meisjes pupillen C meegedaan. 
Zij eindigde met haar tijd op de 100 
meter in 15.70 en op de 300 meter in 
46.39 op een keurige 6e plaats. Ver-
volgens was het de beurt aan Lotte 
Elfferich. Hoewel zij in Deventer nog 
was gevallen op de 300 meter reed 
zij in Eindhoven een persoonlijk re-
cord op deze afstand in 32.65. Haar 
500 meter reed zij in 53.10. Op bei-
de afstanden eindigde zij als twee-
de waardoor zij met twee medailles 
naar huis kon gaan. Daarna was Li-
sanne Immerzeel  aan de beurt. In 
een sterk deelnemersveld werd zij 
met haar tijd van 53.67 keurig derde. 
Haar 700 meter reed zij in 1.14.79. 

Dit was voor haar een persoon-
lijk record en wederom een derde 
plaats. Ook Lisanne kon met twee 
medailles naar Wilnis afreizen.
Last but not least was het de beurt 
aan Koen de Best. Hij wilde natuur-
lijk niet achterblijven bij de dames 
en reed zijn 500 meter in een tijd 
van 51.47, waarmee hij tweede werd. 
Zijn 700 meter reed hij in 1.14.12, 
waarmee hij ook tweede werd. Dus 
ook Koen kon met twee zilveren me-
dailles naar huis. Voor de clubs was 
er ook nog een beker te verdienen. 
IJsclub Nooitgedacht heeft dankzij 
de goede prestaties van zijn pupil-
len een vierde prijs mee naar huis 
kunnen nemen voor het ploegen-
klassement. Als toetje werd er nog 
een clubestafette gereden. Door-
dat de Nooitgedachters een tactisch 
goede race reden en voortreffelijke 
wissels hadden werden zij ook hier 
vierde.
Voor deze pupillen was dit een leuke 
ervaring. Het meedoen aan een in-
terclubwedstrijd op een andere ijs-
baan waar ook nog prijzen zijn ver-
diend geeft hun een extra stimulans 
om de tweede helft van het schaats-
seizoen in te gaan.

Ontspannen en dynamisch 
stretchen met My Body Magic
Vinkeveen - In de natuur is in de 
winter alles in rust. Onze decem-
bermaand lijkt soms wel de drukste 
maand van het jaar. Soms willen we 
niet naar ons lichaam luisteren en 
rennen we maar door. Met als ge-
volg dat we niet meer kunnen ont-
spannen op de momenten dat daar 
tijd voor is. Het lichaam lijkt verge-
ten te zijn hoe het zou kunnen los-
laten. Iedereen weet ook wel dat we 
beter functioneren op ons werk, in 
onze relaties als we regelmatig een 
pauze inlassen en tenminste een 
half uur bewegen. Echter, de mees-
te mensen komen er aan het einde 
van de dag maar al te vaak achter 
dat het weer niet is gelukt om tijd 
te besteden aan hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 

Ontspannen en dynamisch 
stretchen met My Body Magic©
Een succesvol nieuw Body and Mind 
bewegingsprogramma. 
Ook voor mensen met chronische 
pijn- en/of spanningsklachten.
Het programma bestaat uit een 
aantal bewegingsseries, ademha-
lings- en ontspanningsoefeningen 
die helpen om beter in balans te ko-
men op zowel lichamelijk als gees-
telijk niveau. 
My Body Magic© is makkelijk, je 
kunt het direct en je bemerkt ook 
direct effect. Het is een combinatie 
van elementen uit dynamische stret-
ching, yoga, kinesiologie, tai chi en 
bewegen op muziek. Voor wie? Voor 
jong en oud. Geen enkele ervaring 
met bewegen vereist, zelfs geen af-
finiteit met bewegen noodzake-
lijk! My Body Magic© is niet alleen 
voor gestreste mensen, maar ook 
voor iedereen die op een ontspan-
nen manier wil bewegen. Uiterma-
te geschikt voor mensen met chro-

nische klachten, zoals fibromyalgie, 
artrose, osteoporose, COPD ( astma 
e.d.),  nek-, schouder-, en rugklach-
ten en overgewicht.
My Body Magic helpt u het juiste 
evenwicht terug te vinden tussen li-
chaam en geest, hoofd en hart.

40+ en 55+
Donderdagochtend komen twee en-
thousiaste groepen bij elkaar in De 
Boei voor een lesje swingend bewe-
gen. Op vrolijke muziek werk je aan 
je conditie en aan je spieren . 

Beginner of gevorderde, Ieder-
een kan lekker op zijn eigen niveau 
meedoen, je beweegt gewoon iets 
dieper als je meer wilt of je brengt je 
handen boven je schouders. Wil je 
wat minder, dan doe je niet mee met 
je benen en laat je je armen door-
bewegen of andersom. ’t Belangrijk-
ste is dat iedereen met plezier be-
weegt.
Niemand hoeft een expert te zijn 
op pasjesgebied, dat went vanzelf. 
De meeste lichamelijke klachten 
bestaan helaas toch nog uit nek-, 

schouder – en rugklachten. Fijn om 
te weten hoe je daar het beste mee 
om kunt gaan.
Voor velen is het ontspannen aan 
het einde van de les iets om naar 
uit te kijken. Genieten van je wel-
verdiende rust. Begeleid worden in 
je ontspanning maakt het voor bij-
na iedereen makkelijker om echt te 
ontspannen. Opgave en info : Kris-
ta Aarts-Somberg 06 51256703 of  
kaarts@telfort.nl 
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant



Uithoorn - Danscentrum Colijn gaat 
in de maand december altijd een 
gezellige maand in met veel bals en 
andere feestelijkheden. Op donder-
dag 17 december werd het spits af-
gebeten door de jaarlijkse kerstvie-
ring van de KBO en de ANBO. De-
ze kerstviering wordt al jarenlang 
bij het danscentrum ondergebracht. 
Vorig jaar heeft de KBO in samen-
werking met de familie Colijn beslo-
ten een andere weg in te slaan. Het 
resultaat is een totaal opnieuw in-
gerichte kerstviering die meer ge-
richt is op de ouderen van deze 
tijd! Ontvangst met een welkomst-
cocktail, luxe hapjes en een sateee-
tje (vermaard én huisgemaakt door 
Cees Colijn), een gevarieerd pro-
gramma én nog een presentje mee 
naar huis maakten deze kerstviering 
tot een zeer geslaagd evenement.
Zaterdag 19 december was er het 
kerstbal voor de paren. Ook dit is al-
tijd een bijzonder feestelijk element 
tijdens het dansseizoen en voor de 
meeste leerlingen dan ook onont-
beerlijk! De dresscode was natuur-
lijk gala en deze kleding in combi-
natie met de prachtige versiering 
van de zaal gaf een bijzonder fees-
telijk resultaat. De gasten werden 
buiten opgewacht met muziek, de 
rode loper, vuurkorven en natuur-
lijk een glühweintje (het was -7!!)! 
De stemming zat er meteen al goed 
in! Binnen was het een drukte van 
belang, zo’n 180 gasten bezochten 
dit bal, maar het liep allemaal op rol-
letjes, dankzij de voortreffelijke or-
ganisatie en inzet van de medewer-
kers van het danscentrum. Tijdens 
de avond was er een tweetal optre-
dens; het show/wedstrijdteam van 

de balletafdeling van het danscen-
trum o.l.v. docente Merel verzorg-
de een geweldige dansshow op een 
medley van diverse muziek van Lady 
Gaga en werd afgesloten met Jin-
gle Bell Rock. Wat later op de avond 
was er nog een spectaculaire dans-
show in de Latijns Amerikaanse 
dansen door Rinaldo en Isabel.

Jeugdafdeling
Zondag 27 december was het de 
beurt aan de jeugdafdeling; ook zij 
hadden zich mooi aangekleed, ook 
hier was de dresscode gala; mooie 
jurken voor de dames en nette 
broek of pak, overhemd met strop-
das of strik voor de heren, een lust 
voor het oog.
Tijdens het kerstbal voor de jeugd 
wordt traditioneel de Mr. En Miss 
Christmasverkiezing gehouden. 
Hierbij wordt gekeken naar origi-
naliteit en stijl. Bij de dames waren 
de prijzen voor Vivian Lodewyckx, 
Joëlle v.d. Geest en Demi van Go-
len en bij de heren werden de prij-
zen uitgedeeld aan Bart v.d. Broek, 
Nils Out en Martijn Verhoef. Ook tij-
dens deze avond waren er specta-
culaire optredens; ook hier trad de 
show/wedstrijdgroep van de bal-
letafdeling van het Danscentrum op 
en er was een fantastische show in 
elkaar gezet door de ballroom en la-
tin wedstrijddansers van het Dans-
centrum.
Voor aanstaande zaterdag staat het 
Nieuwjaarsbal voor de jeugd op sta-
pel en op zaterdag 9 januari is het 
Nieuwjaarsbal voor de paren, tradi-
tioneel met live muziek en dit jaar 
wordt deze verzorgd door ‘Solid’: 

een tweetal dames, Corinne Rijn-
ders en Judith Dijkstra. Deze ‘nach-
tegaaltjes’ hebben al een aardige 
reputatie opgebouwd in de regio 
met hun mooie stemmen.

Daar komt nog bij dat Corinne zelf 
jarenlang heeft gedanst bij Dans-
centrum Colijn, dus zij weet pre-
cies wat dansers graag willen ho-
ren! Natuurlijk wordt er geproost op 
een spetterend, gezond en natuur-
lijk swingend 2010!

Voor deze avond zijn slechts nog 
enkele kaarten beschikbaar.
Ook ex-leerlingen en introducees 
zijn van harte welkom! Meer info?  
www.colijndancemasters.nl
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Tennis voor kinderen 
vanaf circa 5 jaar
Mijdrecht - Binnenkort wordt bij 
Tennisvereniging Mijdrecht weer 
gestart met tennis voor kinderen 
vanaf ca. 5 jaar.

Tijdens deze lessen in de tennishal 
worden de eerste beginselen van 
de tennissport aan de kinderen ge-
leerd. De lessen zijn bedoeld voor 
kinderen van ca. 5 – 8 jaar. 

De kosten bedragen  50,00 euro 
voor 10 lessen. De kinderen gaan 
kennismaken met de tennissport op 
een speelse manier.
Een racket kunnen zij lenen. Als ze 
het leuk vinden om met tennis door 
te gaan, kunnen ze in april lid wor-
den bij TV Mijdrecht. Deze vereni-
ging heeft 10 buitenbanen en ligt 
achter de bibliotheek. 

Damesteam 6 Hoflandschool 
3e op het Atlantis 
Kerstkorfbaltoernooi!
De Ronde Venen - De Hofland-
school begon de dag om half 8 met 
verzamelen en was als eerste in 
de zaal om warm te lopen voor het 
Kerstkorfbaltoernooi. 
De dames hadden er zin in en kon-
den niet wachten om te beginnen. 
De 1e wedstrijd was moeilijk tegen 
de Trekvogel en werd helaas voor 
hen met 1-0 verloren. De 2e wed-
strijd tegen de Eendracht wisten ze 
echter met hard werken te winnen 
met 1-0, dus alles was weer moge-
lijk. 
Toen ze de 3e wedstrijd, opnieuw 
tegen de Eendracht, wisten te win-

nen wilden ze er vol tegenaan in de 
laatste wedstrijd tegen de Trekvogel. 
Deze wedstrijd werd door hard wer-
ken een gelijkspel. Door hun goede 
resultaat tegen de Eendracht en het 
laatste gelijkspel bleken ze beste 2e 
geworden te zijn, en mochten door 
naar de volgende ronde. Daar speel-
den ze tegen de Proostdijschool die 
voor hen een stukje te goed bleek. 
Hierdoor kwamen ze in de race voor 
de 3e en 4e plek terecht. 
Het bleek dat ze daar opnieuw te-
gen de Trekvogel moesten spelen en 
zij waren nu dan ook zeer gemoti-
veerd deze keer wel van ze te win-

nen.... Uiteindelijk werd het in een 
zeer spannend duel, 2-2, waardoor 
er strafworpen nodig waren om het 
te beslissen. Deze wisten zij te win-
nen met 2-1 waardoor ze net als vo-
rig jaar de 3e prijs hebben gewon-
nen!
Namens de coaches van het team 
van harte gefeliciteerd dames: Dag-
mar, Fleur, Hester, Julia, Nena, San-
ne, Saskia en Zoë)! Jullie hebben het 
met alleen maar meiden toch mooi 
geflikt om te winnen van de andere 
teams waarin ook veel jongens mee-
speelden. Klasse prestatie, en tot 
volgend jaar!

Het team van groep 6 en van groep 7 van de Hoflandschool die ook 3e zijn geworden.

Stamppot-
bridgedrive
De Kwakel – Bacu organiseert op 
zondag 10 januari aanstaande weer 
een bridgedrive. Ditmaal de stamp-
potdrive, te houden in het dorpshuis 
in De Kwakel aan de Kerklaan 16.
Aanvang half twee, aanmelden bij 
Cor Hendrix, tel. 0297-531674 of per 
e-mail: bacu@bacuweb.nl .
De kosten, inclusief stamppot, be-
dragen 16 euro per paar. Na afloop 
van het bridgen zal de stamppot 
worden opgediend.

Pas daarna is de prijsuitreiking. Af-
loop ongeveer zes uur. Bridgelief-
hebbers: u bent van harte welkom.

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

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Waar is de Gemeente
Uithoorn mee bezig? 

Een aantal weken geleden liep ik genietend 
met mijn hond door Uithoorn en wat is het 
toch heerlijk om al het wintergroen zo te zien 
ontspruiten. Neem bijvoorbeeld de Bonte Hulst-
Rode Hulst-Gele Hulst, en ga zo maar door, 
volop in de bessen en glanzend van blad. Zelfs 
de meest bijzondere vogeltjes zie je genieten 
van deze winterkost waar zij het uiteindelijk uit 
moeten halen.
Maar wat schetst mijn verbazing, toen er 3 
weken geleden er een totale ruimdienst bezig 
was met het verwijderen van al dit moois! In een 
mum van tijd ontstonden er door heel Uithoorn 
kale lege plekken en lagen de vele soorten 
hulstbossages met hun wortels boven aardse 
grond op een grote hoop.
Kort daarna begon de winter in te vallen, dat wil 
zeggen: bergen sneeuw, vorst, etc. en de vogels 
maar zoeken naar hun natuurlijke voedsel-
voorzieningen...
Nergens, niks meer te vinden. Gelukkig zijn er 
nog genoeg mensen die zorgen voor vogelvoer 
en heeft Uithoorn nog tuinen die voorzien zijn 
van natuurlijk groen.

Maar in dodsnaam Gemeente Uithoorn: waarom 
moest dit prachtige natuurlijke natuurschoon zo 
wreed en te vroeg worden ontworteld?
Had dit niet kunnen wachten tot het voorjaar?
Er schijnt een briefcirculaire te zijn gestuurd (mij 
niet bekend), waarin staat dat deze Gemeente 
Uithoorn meer groen aanzicht wil geven door 
meer aanleg van vlak groen en vennetjes.
Oké, verandering moet kunnen, maar waarom 
het voedsel en de bescherming (bij de sloten) 
weghalen, terwijl dat met deze winterkoude  
nog nodig gebruikt had kunnen worden door 
eenden, vogels, etc.

Ik moest dit even kwijt, omdat ik deze Gemeente 
niet echt meer kan volgen, het gaat toch niet 
alleen om de uitstraling? Rekening houden met 
wat er leeft en bloeit en groeit, dát is waar wij 
als bewoners van Uithoorn allemaal zorg voor 
dragen. Dus waarom Gemeente Uithoorn, doet 
u dit soort ruimingen niet in overleg?
    
                                           Mevrouw N. Zut

Uithoorn

Kerstevenementen bij Dans-
centrum Colijn een feestelijk 
en gezellig gebeuren!

Verloren broche/speld
Uithoorn - Beloning voor degene die mijn broche/speld (in de vorm van een kerstboom) gevonden heeft. 
Verloren tussen de Karel Doormanlaan en Winkelcentrum Zijdelwaard. Deze speld heeft voor mij een 
emotionele waarde. Tel. 533177 of 0620122200.

Op vrijdagmiddag 8 januari om 
15.30 uur start de eerste training.
Er zijn nog enkele plekken vrij. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Auke Ykema, tel. 
0651357723 of 282126 of per e-mail: 
aukeykema@hotmail.com

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Ja! Ja! Daar moet 
je over schrijven! 

Dat moeten past niet 
zo bij mij, maar in dit 

geval is het anders. Heel anders. Donderdag 
12 maart was ik bij de bijeenkomst voor leden 
van de Rabobank over de fusie met de banken 
Woerden/Bodegraven. Op die avond heb ik 
letterlijk ettelijke keren gehoord in gesprekken 
met bezoekers “Daar moet je over schrijven! 
Daar moet je over schrijven! Daar moet je 
over schrijven! Dat dacht ik zelf ook al toen ik 
het hoorde en zag in de kranten. Reacties uit 
diverse hoeken. Ik heb mij laten overtuigen, 
dat heeft niet veel moeite gekost, om over 
dit onderwerp te schrijven. Het is werkelijk te 
gek om los te lopen. Als die wethouder niet 
zelf opstapt of wordt gewipt dan begrijp ik de 
Rondeveense politiek helemaal niet meer. Ik 
denk dat, zonder dat ik nog iets gezegd heb, 
iedereen wel weet over wie ik het heb. Nog 
niet duidelijk? Nou! Oké. Ja! Ja! Ik heb het 
over onze halve wethouder met voor een hele 
praatjes. Over wethouder Lambregts. Ja! Ja! 
Over wethouder Lambregts. Over die arrogante 
wethouder Lambregts. Over die CDA wethouder 
Lambregts die haar CDA boeren zomaar een 
schop onder hun kont geeft en bezig is haar 
CDA boeren met geweld uit hun eigendommen 
te verwijderen voor een minimale vergoeding. 
Juist ja! Over die wethouder Lambregts 
die zomaar 1000m2 grond, kostbare grond, 
nagenoeg cadeau doet aan een particulier. Hij 
kan er denk ik niets aan doen. Hoewel? Nog 
wel een stuk grond in Marickenland. De een 
kijkt haar met de nek aan. De ander lacht haar 
vierkant uit voor zo’n stommiteit. Foutje. Ja! 
Ja! Foutje. Ja! Ja! Zeg maar gewoon blunder. 
Een stomme blunder. Die kan zich met goed 
fatsoen nergens meer laten zien met haar 
grote mond. Het is niet alleen een blunder van 
haar, maar ook van haar ambtenaar en van de 
notaris die de verkoopakte heeft opgesteld. Ik 
zit mij af te vragen welke notaris die acte heeft 
opgesteld? Zou het een notaris uit De Ronde 
Venen zijn of een buitenstaander? Daar ben ik 
wel benieuwd naar. Daar ben ik heel benieuwd 
naar. Ja! Ja! Als je nu in een grotere gemeente 
als wethouder werkzaam bent dan voel je je 
na zo’n stommiteit genoodzaakt om zelf op 
te stappen en hou je de eer aan jezelf. Doe je 
dat niet dan zet de Raad je met een motie van 
wantrouwen aan de kant. Toch? Ja! Ja! Maar! 
Hoe gaat het hier. Mevr. Lambregts is het 
lievelingetje van de CDA politici. Zouden die 
CDA'ers nu voor zo’n motie van wantrouwen 
stemmen? Ha! Ha! Ik denk het niet. Zouden 

haar vriendjes bij de VVD onder de bezielende 
leiding van wethouder Bram Rosendaal wel 
voor zo’n motie stemmen?  Dat zal ook wel niet. 
Het gaat wel over de geloofwaardigheid van 
de Rondeveense Politiek Ja! Ja! Weet je wat ik 
denk. Weet je wat ik écht denk? Dat B&W, net 
zoals na die misstap van CDA wethouder Van 
Breukelen met z’n discotheek, weer dreigen 
met allemaal opstappen. Dat is natuurlijk je 
reinste chantage. Zoiets is pure chantage die 
absoluut niet past bij het Anders Besturen dat 
door de regering wordt gepropageerd. Ja! Ja! 
De politiek moet het vertrouwen winnen van 
de burgers, nou, dat doe je natuurlijk niet op 
deze manier. Nee! Nee! We zouden moeten 
onderzoeken of een dergelijke houding wel 
kan. We zouden moeten horen wat de minister 
van Binnenlandse Zaken daarvan vindt. Die 
ergert zich toch al mateloos aan de zwakke 
politici in de gemeentebesturen. Ja! Ja! Het is 
geen gemis als ze weg is, want voor dat kleine 
jaar dat er nog rest voor ons gemeentebestuur 
kunnen de taken van wethouder Lambregts  
voor de resterende tijd makkelijk worden over 
genomen door wethouder Van Breukelen, 
wethouder Rosendaal, en wethouder Dekker. 
Dat kost de gemeente nauwelijks meer. Ja! 
Ja! Ze heeft het met deze stommiteit aan alle 
kanten helemaal verbruikt. Er is nog een derde 
oplossing. 1 Opstappen. 2 Ontslagen worden. 3 
Ziek worden. Welke oplossing gekozen wordt 
is niet van belang. In alle gevallen moeten 
de genoemde heren haar taak voor een deel 
overnemen. Wat is de keus? In ieder geval is de 
slechtste oplossing voor de toekomst van het 
CDA blijven. Een aangeschoten wethouder kun 
je met goed fatsoen niet meer op pad sturen en 
zeker niet in zo’n nieuwe grote gemeente. Ja! 
Ja! De geloofwaardigheid van het CDA wordt 
behoorlijk op de proef gesteld. Ja! Ja!
Er zijn nog een paar onderwerpen die voor de 
zoveelste keer weer over het voetlicht moeten 
komen. Zoals het Estafetteplan. Dat beruchte 
Estafetteplan. Waar te weinig sociale woningen 
voor starters, bejaarden, huurders, enz. in 
komen. Geen (25%) zoals nadrukkelijk was 
afgesproken tussen de Raad en B&W. En weer 
geen winkel opdat de druk op het centrum van 
Mijdrecht afneemt.
Waar het bijna elke dag een gekkenhuis is op 
het Haitsmaplein en over het kappen van alle 
bomen en over de discotheek, enz. Onderwerpen 
genoeg. Hebben wij klachten? Nee hoor.

John B. Grootegoed
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De Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar be-
gint het nieuwe jaar goed. Na een succesvolle 
expositie  van zijn serie “Handen” bij  de lance-
ring van het Charter of Compassion  in novem-
ber 2009, is hij gevraagd om in de maand janua-
ri nogmaals te exposeren in de Mozes  &  Aäron-
kerk . Nu met zijn serie “I see You”, mensen uit 
India, Birma en Libië.

In deze maand worden in de sfeervolle, monu-
mentale  kerk met zijn barokke altaar en schil-
derijen van Jacob de Wit aan het Waterlooplein 
in Amsterdam (op zich al meer dan een bezoek 
waard) lezingen gehouden in het kader van de 
Winteracademie 2010. Dit jaar is het thema van 
de Winteracademie  “Ik en de ander, de ander 
en ik.”  Daar sluit zijn serie portretten prachtig bij 
aan.  Reizen en fotografie zit Pieter Schunselaar 
in het bloed. Met name reizen naar Azië heb-
ben hem geïnspireerd om zijn persoonlijke visie 
in beelden vast te leggen. Altijd fotografeert hij 
van dichtbij, soms op een afstand van nog geen 
20 cm,  en nooit geposeerd. Toestemming vra-
gen doet hij pas achteraf, als de foto al gemaakt 
is. Pieter Schunselaar: “De fysieke sensatie van 
de nabijheid van mensen, hun geluiden, geuren 
en lichaamswarmte trekken mij aan. Bij het dwa-
len over de  afgelegen ghats en markten zet ik 
de tijd stil. De beelden die ik zie zijn eeuwen 
oud. Dezelfde foto’s zouden honderd jaar gele-
den gemaakt kunnen zijn.“
De expositie in het kader van de Winteracademie 
is ook voor niet-deelnemers te bezoeken: 11 t/
m 27 januari 2010, maandag t/m woensdag van 
13.00  – 17.00 uur (ingang via Mozeshuis aan 
het Waterlooplein). Ook de expositie ‘Daklozen 
in beeld” van de  fotografe Lotte Rijkes is dan 
te bezichtigen. Zij portretteerde 12 Amsterdamse 
daklozen met hun lievelingsvoorwerp.

Expositie Pieter Schunselaar
in Mozes & Aäronkerk

“I see You”
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juli

Het VVD raadslid mevrouw K. Laugs komt met voorstellen om 
nachtelijke raadsvergaderingen te voorkomen.

De R.-K. begraafplaats Zijdelveld gaat offi cieel per 1 augustus 
dicht. Alle rechten om daar begraven te mogen worden 

zijn verlopen. Een historisch en rustiek stukje Uithoorn gaat dan 
verdwijnen.

Burgemeester Berry Groen geeft aan dat de overlast door 
jongeren op het Amstelplein mede de schuld is van de eigenaar/

ondernemer van het Theehuis. Hij ruimt zijn bank ’s avonds niet op…

De 45e wielerronde van Nes a/d Amstel telt tal van jonge 
talenten. Dat geeft hoop voor de toekomst van de Nederlandse 

wielrennerij.

Het fi etspad tussen het Kootpark en de Weegbree was er door 
werkzaamheden aan de nieuwe busbaan slecht aan toe. Het 

is gevaarlijk ‘gerepareerd’ door er een laag grond van 20 cm op te 
storten waardoor fi etsers ten val komen.

De Irenebrug is voor onderhoudswerken een weekend lang 
gesloten geweest voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers 

konden met een pontje over. De bewegwijzering op de N201 liet te 
wensen over. Kortom, een groot drama.

De door de provincie Noord-Holland georganiseerde inloopavond 
over de omlegging van de N201, passage Amstelhoek, trok 

behoorlijk wat belangstelling, zowel uit Uithoorn e.o. als uit De 
Ronde Venen.

Voor het streekvervoer vanuit Uithoorn via Amstelhoek, De Hoef, 
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen via Nieuwer ter Aa naar Breukelen 

Markt krijgt Buurtbus De Hoef twee splinternieuwe bussen voor de 
dienst op lijn 526.

Uithoorn beleeft alweer het tiende Harley Davidson weekend in 
zijn bestaan.

De prachtige platanen aan de P.C. Hooftlaan in Uithoorn worden 
toch niet gekapt. Het kapvoorstel is van de baan.

Moet de begraafplaats aan het Zijdelveld behouden blijven? De 
Nieuwe Meerbode houdt een enquête onder de bewoners. Dit 

levert enorm veel reacties op.

Omlegging N201, hoe staat het ermee? Laat zien in hoeverre de 
werkzaamheden voor de omlegging van de provinciale weg 

inmiddels zijn gerealiseerd.

Naar aanleiding van de sluiting van het kerkhof aan het Zijdelveld 
heeft een groep nabestaanden bezwaar aangetekend bij 

Gedeputeerde Staten.

Alom blijkt bezorgdheid bij nabestaanden over het mogelijke 
‘ruimen’ van graven op de begraafplaats aan het Zijdelveld.

augustus september

De traditionele Tropical Night in Uithoorn was weer gezellig en 
bracht veel volk op de been. Jammer van enkele incidenten, 

veroorzaakt door brooddronken jongelui.

Uitbreiding van winkelcentrum Zijdelwaard is van de baan. Het is 
fi nancieel niet haalbaar.

De bekende Amstelhof Health Club, het meest complete 
sportcomplex aan de Noorddammerweg, is verkocht aan 

Ludova BV.

Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter, gesitueerd aan 
de Amsteldijk in Uithoorn, heeft in een waar spektakel het 

wereldrecord Kayakwalk op haar naam gebracht.

Het college van B&W heeft het Jeugdveiligheidsplan vastgesteld. 
Doel is de aanpak van overlast die wordt veroorzaakt door de 

jeugd zelf.

Wereldwinkel De Aardnood is na een verbouwing van vijf weken 
weer geopend.

SV KDO ontvangt van de Lions Club Uithoorn een megacheque 
ter waarde van 8.000 euro. Het geld zal geheel ten goede komen 

aan de nieuwbouw van het clubgebouw/sportzaal.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn is van start gegaan met 
een vaste plaats op de bovenverdieping van de bibliotheek. 

Daar kunnen belangstellenden die vrijwilligerswerk willen doen zich 
opgeven. Een initiatief van stichting Cardanus in samenwerking met 
de gemeente Uithoorn.

De Structuurvisie Uithoorn 2025 is ter visie en/of goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zorgsamen uit Uithoorn en FlexiCura uit Haarlem bieden in 
het kader van WMO/PGB en voor particulieren zorg voor de 

regio aan in de vorm van huishoudelijk hulp in de breedste zin van 
het woord. Beide organisaties zijn een samenwerkingsverband 
aangegaan.

Dankzij het Rabobank Coöperatiefonds kan er techniekonderwijs 
op de Uithoornse basisscholen worden gegeven.

Gemeente en bisdom tekenen een intentieverklaring tot behoud 
van de R.-K. Kerk aan de Schans als ‘beschermd dorpsgezicht’. 

Maar dat betekent nog niet dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Want 
wie gaat het betalen?

De Kwakelse kermis en kinderoptocht waren weer méér dan 
geslaagd te noemen.

De ‘tijdelijke openstelling’ van de busverbinding Aan de Zoom in 
de Legmeer zal doorgang vinden. Bewoners en gemeenteraad 

kunnen er weinig meer aan veranderen. Wethouder Levenbach zet 
zijn zin door. Bewoners zijn bezorgd en teleurgesteld en stellen alles 
in het werk om het plan niet te laten doorgaan.

De voorbereidingen voor het afscheid van burgemeester Berry 
Groen zijn in volle gang.

Thamen-leerlingen werken 10.000 euro bij elkaar ten bate van 
Kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer.

Met het in de grond slaan van een houten paal naast Park 
Krayenhoff zijn de bouwvoorbereidingen van het nieuwe 

Gezondheidscentrum in Uithoorn offi cieel van start gegaan.

Er is een akkoord bereikt voor de omlegging van de N201 tussen 
de rijksweg A4 en Schiphol-Rijk in de vorm van de zogenaamde 

‘Boerenlandvariant’.

Het behoud van de R.-K. begraafplaats Zijdelveld lijkt een 
centenkwestie te zijn. Of de begraafplaats nu wordt veranderd 

in een monument is nog de vraag.

De bomen in het Oranjepark worden gerooid. Dit tot grote 
ergernis van de omwonenden.

De nabestaanden van degenen die begraven liggen op 
begraafplaats Zijdelveld, hebben een Vereniging opgericht als 

tegenwicht van de R.-K.-parochie Emmaüs.

In De Kwakel is door bewoners massaal en uitbundig van het 34e 
Polderfeest genoten.

De Speel Mee week Uithoorn wordt dit jaar voor de 37e keer 
gehouden. Er neemt een recordaantal kinderen aan deel: 230!

De Dag van de Ouderen 2009 staat opnieuw in het teken van 
integratie.

Het succesvol aan de weg timmerende Kringloopcentrum Ceres 
viert haar 25-jarig bestaan.

De gemeente heeft te kennen gegeven de R.-K. kerk aan de 
Schans te willen behouden. Nu de begraafplaats aan het 

Zijdelveld nog...

Moeder Cisca uit De Kwakel heeft 15 kinderen. Ze is 95 jaar 
geworden en al haar kinderen leven nog. Vier generaties! 

Samen zijn ze 1000 jaar... uniek!

De gemeente heeft de contouren van de Economische Visie voor 
Uithoorn en De Kwakel vastgesteld. De Visie berust op zes 

pijlers waarop de gemeente inzet.

De winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard organiseren een 
fantastische laatste zaterdag in augustus voor kinderen. Het 

winkelcentrum was daartoe omgetoverd in een waar kinderparadijs.
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oktober

Er komt een snelbus tracé tussen Uithoorn en 
Amstelveen.

Vrijwilligers van Wereldwinkel De Aardnood krijgen een 
speciaal lintje uitgereikt. Dat heeft minister Bert Koenders 

(Ontwikkelingssamenwerking) bepaald. Burgemeester Berry Groen 
speldde het eerste op bij Thea Pieck, initiatiefneemster van de 
wereldwinkel in Uithoorn.

Vertegenwoordigers van ondernemers, gemeente, politie en 
brandweer krijgen het eerste certifi caat betreffende het 

‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uitgereikt.

Om de Kaagbaan op Schiphol te ontlasten wordt de 
Aalsmeerbaan nu gebruikt voor startende vliegtuigen. Dat 

geeft veel overlast in de omliggende gemeenten. Deze vechten de 
maatregel dan ook aan en willen dat deze wordt teruggedraaid.

Door een softwarestoring is de drukpers waarop de Nieuwe 
Meerbode wordt gedrukt, buiten werking. De krant wordt 

noodgedwongen elders gedrukt en ook nog op een kleiner formaat. 
Dat geeft problemen bij het lezen. Het duurt veertien dagen alvorens 
het probleem is opgelost en kan de krant weer op het juiste formaat 
gedrukt worden.

Er wordt begonnen met de sloop van het rustieke kerkhofje aan 
Zijdelveld.

De gemeenteraad adviseert in meerderheid het college geen 
bus te laten rijden over Aan de Zoom, maar voor een van 

de ingediende alternatieven te kiezen totdat de busbanen naar 
Aalsmeer en Amstelveen klaar zijn.

Op voorstel van de gemeenteraad wordt de hele gemeente 
Uithoorn gezien als het ‘huis der gemeente’ en kan er vanaf 

heden op elke locatie in Uithoorn worden getrouwd.

De gemeente gaat de renovatie van de buitenruimte rond de 
laatste woonfl ats aan de Europarei die door Woongroep Holland 

niet onder handen worden genomen, toch gewoon uitvoeren.

Alle bewoners van de Hélène Swarthlaan tekenen bezwaar 
aan tegen de aanleg van het kruispunt van de N201 en de 

Zijdelweg. De op- en afritten zouden te dicht op hun woningen 
komen.

De Open Dag van de brandweer Uithoorn is weer drukbezocht 
door talloze belangstellenden.

De gemeente gaat illegale en onveilige kamerbewoning 
aanpakken.

Wethouder Maarten Levenbach heeft samen met de kinderen 
van basisschool De Regenboog het starsein gegeven voor de 

afzonderlijke inzameling van plastic verpakkingsafval. Een project dat 
in De Ronde Venen al twee jaar met succes loopt.

Het ruimen van het kerkhof aan Zijdelveld is door de gemeente 
stilgelegd vanwege de aanwezigheid van asbest.

Het collega van B&W heeft de gemeenteraad een sluitende 
meerjarenbegroting (2010) voorgelegd. Op 5 november zal de 

raad die in behandeling nemen.

Na twee jaar vertraging is De Brede School in de Legmeer 
door burgemeester Berry Groen in het bijzijn van ruim 1.000 

leerlingen en hun ouders offi cieus in gebruik genomen.

november

Het Masterplan voor herinrichting van het oude dorpscentrum 
van Uithoorn wordt ter inzage gelegd. Ondernemers en 

inwoners kunnen er tijdens inloopavonden kennis van nemen en 
erover discussiëren.

Wethouder Monique Oudshoorn (CDA) vertrekt uit de politiek bij 
de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar.

De eerste paal is geslagen voor de woningbouw in Park 
Krayenhoff, het voormalige IBM-terrein langs de N201.

De Uithoornse coalitiepartijen in de gemeenteraad keuren de 
gemeentelijke begroting goed. Dit tot teleurstelling van de 

oppositiepartijen.

Naar het ambt van burgemeester in Uithoorn hebben zich 27 
kandidaten van verschillende politieke signatuur gemeld. Zoals 

bekend stapt burgemeester Berry Groen aan het einde van deze 
ambtsperiode op.

De vijftigste editie van de Kwakelse Veiling brengt het 
recordbedrag van 65.000 euro op.

Kinderen van 0 tot 5 jaar moeten naar Amsterdam voor een prik 
tegen de Mexicaanse Griep.

De intocht van Sint Nicolaas ging gepaard met fi kse regenval. 
Toch waren er vele honderden mensen en kinderen op de been.

Het college van B&W gaat akkoord met het nieuwe tracé van 
de busbaan. Die loopt van het busstation naar de eindhalte 

Westwijk van de Amstelveenlijn.

Het masterplan voor herinrichting van het oude dorpscentrum 
wordt met gematigde gevoelens ontvangen.

De Rabobank sluit haar kantoren in De Kwakel en Kudelstaart 
vanwege beperkte bezoekersaantallen.

De Monumentencommissie geeft positief advies om aan de 
begraafplaats Zijdelveld de status van monument te geven. 

Maar dan moet het kerkbestuur dat wel willen.

Mevrouw Lies Spruit wordt benoemd tot waarnemend 
burgemeester.

In een interview met burgemeester Berry Groen geeft deze aan 
waarom zij geen nieuwe ambtstermijn meer wenst aan te gaan als 

burgemeester.

De gemeente presenteert breeduit het kwaliteitsplan voor de 
(her)inrichting van de openbare buitenruimte.

De ingebruikname van het nieuwe onderkomen bij 
Sportvereniging KDO in De Kwakel is een geweldige happening 

geworden.

In januari 2010 wordt begonnen met de sloop van het oude 
schoolgebouw van basisschool De Dolfi jn aan de Hélène 

Swarthlaan.

december

Het college van B&W heeft de plannen voor herinrichting van de 
Openbare Ruimte gepresenteerd. Voor belangstellenden is er 

een inloopavond in de Thamerkerk georganiseerd.

Het rapport met voorgestelde varianten voor een nieuwe 
oeververbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek is gereed. In 

december maken de colleges van Uithoorn en De Ronde Venen hun 
keuze bekend. Dit wordt aan de beide gemeenteraden voorgelegd 
die in februari 2010 daarover een besluit nemen.

Winkelcentrum Amstel Plein in Uithoorn organiseert een 
geweldig leuk Zwarte Pietenfestijn.

Ananda van den Aardweg-Hakfort van de politieke partij Eerlijk 
Democratisch Uithoorn stopt met haar politieke aspiraties. 

Na de verkiezingen in maart keert zij niet meer terug in de 
gemeenteraad.

Donderdag 26 november was de laatste raadsvergadering van 
burgemeester Berry Groen. Zij gaf de ambtsketen aan de 

vicevoorzitter van de raad, Joop Hoogkamer. Vervolgens werd zij 
uitgezwaaid door de aanwezigen in een overvolle raadzaal. Berry 
Groen is 12 jaar burgemeester geweest.

Piet Paulusma bezocht de familie Blom aan de Hoofdweg in De 
Kwakel waar hij in ‘lichtjesland’ terecht kwam. Daar kon hij 

een kerstversiering te bewonderen waarin liefst 42.000 lampjes zijn 
verwerkt.

Raadslid Benno van Dam verlaat de raadsfractie van de PvdA in 
Uithoorn.

Staatssecretaris Jet Bussemaker reikt eerste prijs uit aan stichting 
‘Ons Tweede Thuis’. De prijs, ‘Het beste ondersteuningsplan van 

het jaar’ genoemd, is toegekend vanwege de beste dienstverlening 
aan mensen met een handicap in de vorm van persoonsgericht 
werken.

Tijdens een informele Korpsavond nam burgemeester Berry Groen 
afscheid van ‘haar’ brandweer Uithoorn.

Sjaak Verhaar uit De Kwakel is de nieuwe lijsttrekker voor de 
politieke partij Gemeentebelangen.

Burgemeester Berry Groen bedankt in de Informatiepagina 
de inwoners van Uithoorn, bedrijven en instanties voor hun 

belangstelling en ‘warme gevoelens’ tijdens haar afscheid. Ook 
voor de bijdragen aan de stichting KiKa, die bijna 2.200 euro heeft 
opgeleverd.

De eerste buurtkerstmarkt op de Wilhelminakade in Uithoorn was 
klein, maar wel fi jn!

Wethouders Bram Rosendaal van De Ronde Venen en Maarten 
Levenbach van de gemeente Uithoorn geven gezamenlijk 

aan het liefst te kiezen voor de oevervariant ‘Garage’. Daarbij blijft 
de Irenebrug bestaan en wordt als toe- en afrit gebruikt voor een 
ondergrondse garage voor 800 auto’s onder het Amstelplein.
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Nieuwjaarsreceptie bij Qui 
Vive: letterlijk oud en nieuw
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag 
8 januari a.s. organiseert hockey-
vereniging Qui Vive haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie voor haar leden 
en andere genodigden. Naast een 
toast op het nieuwe jaar met veel 
goede voornemens staan er ook 
2 wedstrijden op het programma. 
De oud-spelers van Heren 1 en de 
speelsters van Dames 1 nemen het 
op tegen de spelers/speelsters van 
de huidige succesvolle 1e teams. 
De organisatie van deze 2 wedstrij-
den is in volle gang. Enkele oud-
spelers hebben inmiddels via diver-
se kanalen een oproep gedaan om 
met oud-spelers/speelsters in con-
tact te komen. Zij willen twee ster-
ke teams samenstellen met spelers/
speelsters die 2 seizoenen of langer 
de clubkleuren van Qui Vive op de 
groene mat hebben vertegenwoor-
digd. De dames starten hun wed-
strijd om 18.30 uur en de heren vol-
gen om 19.45 uur.  

Opzet
Het bestuur van Qui Vive heeft voor 
deze opzet gekozen om op een an-
dere manier het nieuwe jaar sportief 
in te luiden. Door deze wedstrijden 

hoopt het bestuur veel mensen te 
mogen verwelkomen en gezamen-
lijk in de sfeer van het traditionele 
Qui Vive clubgevoel een aftrap van 
het nieuwe jaar te mogen geven. 
Het afgelopen jaar was enerverend 
en bewogen. Begin vorig jaar ging 
nog alle aandacht naar de financi-
ele perikelen om de club weer ge-
zond te maken. Vanaf de start van 
het nieuwe seizoen gaat het weer 
over hockeyen en heeft het bestuur 
ambitieuze plannen om met breed-
te- en prestatiehockey in Uithoorn 
een toonaangevende hockeyclub in 
de regio te worden. 
De financiën zijn in ieder geval weer 
op orde. Qui Vive staat er nu finan-
cieel beter voor en ook de langere 
termijnprognose ziet er goed uit. Het 
bestuur is er in geslaagd om in een 
relatief korte periode weer orde op 
zaken te stellen. Zij heeft op basis 
van een langere termijnplan voor dit 
jaar de prioriteiten vastgesteld. Met 
de inzet van de vrijwilligers hoopt 
het bestuur haar plannen te gaan 
realiseren.
Er zijn duidelijke keuzes gemaakt, 
een goede structuur neergezet en 
alle doelstellingen zijn geformu-

leerd met de ambitie om voor nog 
veel meer mensen een aantrekke-
lijke hockeyvereniging te zijn. Voor 
zowel de recreanten als ook voor de 
prestatiegerichte hockeyers. 

Prestatiesport
In het bestuur bestaat inmiddels 
een portefeuille voor alleen de pres-
tatiesport d.w.z. heren en dames 1 
en 2 en alle 1e teams binnen de ju-
nioren ABCD. Over de prestaties 
van de beide eerste teams heeft Qui 
Vive trouwens niet te klagen, omdat 
de dames koploper zijn en de heren 
in de competitie zich kunnen meten 
met de besten.
Door de keuze deze positie in het 
bestuur toe te voegen krijgt de 
breedtesport senioren, junioren en 
jeugd nog meer aandacht. Qui Vive 
wil niet alleen meer jeugd en junio-
ren maar ook meer seniorenteams. 
Verder wil men met een goede op-
leiding c.q. begeleiding jonge talen-
ten laten doorgroeien. Er zijn plan-
nen voor studentenhockey en ook 
het sponsorbeleid kent inmiddels 
een andere aanpak. 
Kortom: Qui Vive is weer op de goe-
de weg.

Winterpret bij Ruijgrok 
Makelaars
Mijdrecht - Het is u vast niet ont-
gaan dat ook Ruijgrok Makelaars 
genoten heeft van het prachti-
ge winterweer in onze regio en de 
fraaie ijsbaan op het Raadhuisplein. 
 Als u een kijkje neemt op de web-
site  www.ruijgrok.nl ziet u dat de 
meeste huizen een winterse me-
tamorfose hebben ondergaan. Het 
hele woningaanbod is ook prach-

tig in de winter! Het was een hele 
klus om van alle huizen in De Ron-
de Venen een nieuwe foto te maken 
maar met de inzet van het hele team 
is het in één dag gelukt! Tevens heb-
ben de HVM meisjes 8 E2, op uit-
nodiging van hun sponsor Ruijgrok 
Makelaars, de ijsbaan in Mijdrecht 
getest. En wat blijkt? De meisjes zijn 
niet alleen sterren op het groene 

gras maar ook op de ijsbaan. 
Zo ziet u dat Ruijgrok Makelaars 
ook graag geniet van dit geweldige 
winterweer. Het team van Ruijgrok 
Makelaars wenst iedereen gezelli-
ge feestdagen toe en een succesvol 
2010! En ook geldt natuurlijk weer 
dat Ruijgrok Makelaars u in 2010 
graag van dienst is om al uw woon-
dromen waar te maken!

2C sportiefste klas van Thamen!

SG Thamen opent 
leerlingenfitness met 
‘Sportiefste klas 2009’
Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben de 2e klas leerlingen van SG 
Thamen in Uithoorn zich behoorlijk 
in het zweet gewerkt in de nieuwe 
leerlingenfitness. Aan het begin van 
het schooljaar is deze nieuwe sport-
ruimte voor leerlingen in gebruik ge-
nomen. Een aantal kleine zaken was  
nog niet af en daarom is er voor ge-
kozen om middels deze Sportiefste 
klas - verkiezing de fitness officieel 
te openen. De bedoeling is om de 
leerlingenfitness structureel in het 
gymnastiekprogramma op te nemen 

en leerlingen zo beter bewust te la-
ten worden van een gezondere leef-
stijl. Hierbij probeert de school in te 
spelen op de huidige overgewicht-
problematiek in de maatschappij. 
De ruimte, die in vroeger tijd dienst 
deed als rookruimte voor de docen-
ten, is voorzien van een keur aan fit-
nessapparaten. Twaalf stations om 
leerlingen per spiergroep op verzu-
ring te laten trainen en twaalf car-
dio apparaten.  
In de afgelopen weken zijn er 15 
teams geweest die mee hebben ge-

daan aan de Sportiefste klas. De 
bedoeling was om op 4 onderde-
len (fietsen, roeien, crosstrainen 
en hardlopen) een zo groot moge-
lijke afstand te halen. De 3 teams 
met de hoogste score mochten door 
naar de finale. De teams van 2 C, 2 
E en 2 L haalden de finale. Afgelo-
pen donderdag tijdens de finale trok 
het team van 2C met Jouke, Nick, 
Kelvin, Robin aan het langste eind. 
Zij zijn de helden die zich een jaar 
lang : De Sportiefste klas van Tha-
men mogen noemen.

Drie finalisten op weg naar eeuwige roem: v.l.n.r: Nick, Vincent en Fernando

Driehuisschool:

Groep 7 winnaar van het 
Kerstkorfbaltoernooi 2009
Mijdrecht - Op woensdag 23 de-
cember was het weer zover: het 
jaarlijkse kerstkorfbaltoernooi voor 
scholen. Om 08.00 uur moesten ze 
al verzamelen in sporthal Phoenix, 
want om 08.20 uur werd de 1e wed-
strijd al gespeeld. Een goed begin: 
4-0 gewonnen van de Antonius-
school. Dat gaf moed, want er wa-
ren geen wissels en ook moest elke 
wedstrijd 1 meisje als jongen spe-

len. De 2e en 3e wedstrijd werden 
ook met winst afgesloten, dit ging 
wel heel goed allemaal. De 4e wed-
strijd moest de Driehuisschool te-
gen Proostdij1, helaas verloren ze 
die met 0-3.
Toen de 5e en laatste wedstrijd, een 
belangrijke dus. Deze was dan ook 
echt spannend... in de laatste 10 se-
conden ving Celine de bal en gooi-
de met een wereldworp de bal door 

de korf, stand 2-1. Hierdoor kwa-
men ze op de 2e plaats in het eind-
klassement en moesten weer tegen 
Proostdij1. Maar de spelers van de 
Driehuisschool waren gedreven en 
uit op een revanche en die kwam er 
ook. Een echte finalepartij werd er 
gespeeld waarbij de Driehuisschool 
won met 3-2!!!!
De beker is binnen! Groep 7: fantas-
tisch gedaan!

Een korfbalsucces voor 
de Koningin Julianaschool
Wilnis - In de eerste week van de 
kerstvakantie organiseerde  KV De 
Vinken het jaarlijkse schoolkorfbal-
toernooi in Sporthal De Boei in Vin-
keveen. De Pijlstaart, De Schakel,  
De Sint Jozefschool, en dit jaar ook 
voor het eerst de Koningin Juliana 
school, hadden zich met verschillen-
de teams aangemeld voor dit leuke 
spektakel. Op dinsdag streden de 
groepen 5 t/m 8 voor de eer en een 

mooie beker en op woensdag waren 
de groepen 3 en 4 aan de beurt. 
En wat een droomdebuut voor de 
kinderen van groep 3 en 4 van de 
Koningin Julianaschool. Ze speel-
den het spel zo goed dat ze erin 
slaagden om alle bekers die er die 
dag te winnen waren in de wacht 
te slepen. Thom, Arie, Anne-Sop-
hie, Daniël en Meike  werden kam-
pioen van het woensdagtoernooi en 

kregen ook nog eens een beker om-
dat ze als beste de estafette gelo-
pen hadden. Proficiat!  
Verder ook nog alle complimenten 
voor de organisatie, verzorgd door 
korfbalvereniging De Vinken. De 
kinderen hoefden zelf geen drinken 
mee te nemen, de tijd werd prima 
in de gaten gehouden en de bege-
leiders  en begeleidsters waren alle-
maal even aardig voor de kinderen.  

Prijsklaverjassen in Amstelhoek 
Amstelhoek - Het lijkt al haast tra-
ditie op de eerste zaterdag in het 
nieuwe jaar naar ‘Ons Streven’ gaan 
om gezellig te klaverjassen in de 
hoop om in vier rondes één van de 
vele vleesprijzen in de wacht te sle-
pen!

Komende zaterdagavond, 2 januari 
2010, start het kaarten om acht uur; 
inschrijven geschiedt individueel en 
kan vanaf ca. 19.30 uur. De entree 
bedraagt slechts 2,50 (dit is inclusief 
‘n kopje koffie) en iedere ‘gezellige’ 
kaarter is van harte welkom.

Tussendoor kunnen er nog lootjes 
gekocht worden voor de verloting.

‘Ons Streven kunt u vinden aan de 
Engellaan 3a in Amstelhoek (vanaf 
de N-201 aan de ‘kerk kant’), bij de 
verkeerslichten de Piet Heinlaan in 
en ná ca. 200m. rechtsaf.

Hopelijk tot ‘kaarts’ op 6 januari!
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