Regio - Dit jubileumjaar wordt
natuurlijk gevierd, maar in plaats
van 80 bossen bloemen vraagt
Kooyman B.V. om een donatie
voor een goed doel. Dit jaar heeft
de familie besloten om de donaties te doneren aan Help ons Helpen 0297, dit is een stichting die
gezinnen helpt die onder de minima leven aan eten, drinken,
schoonmaakspullen enz. Maar
ook aan verwijzingen naar instanties zoals de voedselbank.
Maar ook gezinnen die net €10
boven de minimagrens zitten

Uithoorn – Op woensdag 25
september is tussen twaalf
en drie uur in de middag ingebroken in een woning aan
de Plesmanlaan. De bewoners troffen bij thuiskomst
de voordeur open aan. Het
slot van de deur was uitgeboord. In het huis zijn alle kasten en lades open gezet en doorzocht. Vooralsnog worden geen goederen
vermist. Mogelijk zijn er inwoners die deze inbraak op
klaarlichte dag hebben gezien, zij worden verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

worden geholpen door Patries.
Ook biedt zij ondersteuning bij
gesprekken met de gemeente,
hulpvragen e.d.
Voor volgend jaar is zij al hard
bezig om een minimacamping
te realiseren, zodat ook de kinderen van de minimagezinnen
een leuke vakantie hebben om
naar uit te kijken. Hiervoor heeft
Kooyman BV een speciale rekening geopend, te weten: NL78
RABO0345445333 t.n.v. A.J.J.
Kooijman. Op voorhand alvast
bedanken voor uw gulle gift!

Bouw voetgangersbrug tussen
Libellebos en Hollandse Dijk voltooid
Uithoorn - De bouw van een nieuwe voetgangersbrug tussen het
Libellebos en het waterbergingsgebied tussen de N201 en Hollandse Dijk, is voltooid. Gemeente Uithoorn heeft deze opdracht
neergelegd bij civieltechnisch bedrijf Griekspoor om zo de bereikbaarheid van het recreatiegebied te vergroten.
Het waterbergingsgebied dat
door veel Uithoornaars wordt
gebruikt om te wandelen, was
moeilijk toegankelijk. Men kon
het gebied enkel betreden via
een klein ingangetje in de berm
bij de N201. Ook was er geen mogelijkheid tot parkeren en moesten mensen met hun hond langs
de weg lopen. Om zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van
het gebied te vergroten, heeft
Gemeente Uithoorn de opdracht
gegeven tot het aanleggen van
een voetgangersbrug. Bezoekers
kunnen hierdoor het parkeerter-

gemaal zou kunnen stromen. Het
weglaten van tussensteunpunten
was mogelijk omdat het een voetgangersbrug betreft en de belasting hierdoor klein is.” Om de overlast zo klein mogelijk te houden,
rein van de Tennisclub Uithoorn heeft Griekspoor de brug geheel in
gebruiken.
de eigen werkplaats gemaakt: zowel het staalwerk als de conserveGeen tussensteunpunten
ring. Enkel tijdens het plaatsen van
De nieuwe brug is een bijzonder de fundering, bestaande uit stalen
exemplaar. Thijs Baalbergen, Cal- buispalen, en bij het op locatie hijculator en Werkvoorbereider bij sen van de brug heeft het verkeer
Griekspoor legt uit: “Naar een eis wat hinder ondervonden. Uiteenvan het waterschap kent de slanke lopende afnemers zoals overheen relatief lange brug van 18 me- den, aannemers en constructiebeter geen tussensteunpunten. Er drijven profiteren van de ruime ermochten geen palen in het water varing en innovatieve mentaliteit
vanwege het gemaal verderop aan van dit familiebedrijf en haar mede dijk. De palen zouden omstu- dewerkers. Griekspoor staat synowing creëren en ervoor zorgen dat niem voor topsport. Zij gaan voor
het water minder goed naar het het hoogst haalbare.

Aanhouding na vernieling spiegels.
Uithoorn – Op zaterdag 28 september zijn in de Oranjelaan van
zeven auto’s de spiegels vernield.
De dader was gezien door getuigen, die direct contact hebben
opgenomen met de politie. Nabij het Marktplein is de vernieler
aangehouden. De 30-jarige man
uit Amstelveen bleek ook nog

Poging inbraak in woning
Uithoorn – In de avond of nacht
van dinsdag 24 op woensdag 25
september is geprobeerd in te breken in een woning aan Witkop-

Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)

eens teveel alcohol te hebben gedronken. Het ademanalyseapparaat stokte bij 625Ugl. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.
Zijn auto moest hij laten staan. Er
is proces-verbaal opgemaakt wegens de vernielingen en voor rijden onder invloed dient de man
zich te verantwoorden bij justitie.

eend. De bewoners zagen bij thuiskomst dat de voordeurstrip geforceerd was. Het is de inbrekers niet
gelukt om het huis te betreden.
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Kooyman B.V. bestaat 50 jaar

Inbraak in
woning

Uithoorn – In de avond of
nacht van donderdag 26 op
vrijdag 27 september is uit
Ransuil (lage nummering)
een bestelbus gestolen. Het
betreft een Volkswagen Carry, type TDI, grijs van kleur
en het kenteken is 30-BZ-FR.
De diefstal heeft plaatsgevonden tussen vijf uur donderdagmiddag en tien voor
half zeven vrijdagochtend.
Iemand meer informatie? De
politie hoort het graag via
0900-8844.
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De Kwakel: Omgeving Boterdijk

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Wethouder Ria Zijlstra
helpt in het huishouden
Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra heeft afgelopen week meegelopen met huishoudelijke
hulp Danielle en zorgcoordinator Fleur Beentjes van Tzorg. De
wethouder wilde met eigen ogen
zien hoe het eraan toegaat op de
werkvloer. Er werd in de seniorenwoning van mevrouw Viveen (89)
gesproken over het nijpende personeelstekort in de (thuis)zorg,
maar ook over de leuke kanten
van het werk. Daniëlle werkt ruim
twaalf jaar als huishoudelijk hulp
en ze geniet van het contact met
haar cliënten: ,,Het is zwaar werk,

dat ontken ik niet, maar je moet er
zelf een feestje van maken. Als ik
klaar ben en een glimlach op het
gezicht zie omdat het huis weer
lekker schoon is, dan is mijn dag
weer goed.” Wethouder Zijlstra:
,,Ik kan alleen maar respect hebben voor mensen die dit zware
werk doen. En ik begrijp dat ze
niet alleen het huishouden doen.
Het is ook een stukje gezelligheid
wat erbij komt kijken. Er wordt bijvoorbeeld samen een kopje koffie gedronken. En omdat de hulp
veel contact heeft met een cliënt,
zien ze ook snel of het wel goed

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

met iemand gaat. Eventuele problemen worden zo vroegtijdig gesignaleerd. Dat is natuurlijk heel
waardevol.”
Stofdoek
Na het gesprek was het toch echt
tijd om het huis van de bijna
90-jarige mevrouw Viveen schoon
te maken. ,,Vandaag moet er afgestoft worden, gestofzuigd en gedweild. Dan glimt mijn vloer weer
lekker,” vertelt ze. Wethouder Ria
Zijlstra liet zich dat geen twee
keer zeggen en pakte direct de
stofdoek om het huis af te stoffen.

www.meerse.nl

(Financiële) ondersteuning
voor lokale initiatieven
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

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

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

DE SCHANS
I N LO O P 12.45 U U R
E I N D E 16.00 U U R

START 200 JAAR GEMEENTE UITHOORN
13.00 UUR
mers ook aankloppen bij het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel
stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Naast deze twee, zijn er nog meer fondsen
die aangesproken kunnen worden. Meer informatie op www.uithoorn.nl en tik als zoekopdracht
‘ondersteuning bij initiatieven’ in.

OPENING BURGEMEESTER
MUZIEK & ZANG

VANAF 13.30 UUR

SPORT, SPEL & GAMES VOOR KINDEREN
CULTUUR
GRATIS TOEGANG
GEHELE PROGAMMA

WWW.UITHOORN.NL

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

De Kwakel, Uithoorn en
Thamen, 200 jaar samen!

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Vanaf 10 februari 1820 zijn De Kwakel, Uithoorn en Thamen één
gemeente. Dit historische hoogtepunt naast de overdracht naar
de provincie (Noord-)Holland op 1 oktober 1819 willen we met
alle inwoners en ondernemers een jaar lang vieren.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Opruimactie fietswrakken
Onze surveillanten geven alle fietswrakken vanaf 7 oktober een speciale sticker. reft u zo’n gele waarschuwingssticker op uw fiets, haal
de fiets dan zelf van de openbare
weg voordat de gemeente dit doet.
Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019 haalt de gemeente de
fietsen weg die een sticker hebben
en slaan deze tijdelijk op bij de gemeentewerf.

heeft dan de gelegenheid om uw
fiets op te halen na het verwijderen. Om uw fiets mee te kunnen
nemen moet u aantonen dat de
fiets uw eigendom is door middel
van een aankoopbewijs registratie
code of fietssleutel. Neemt u ook
een geldig Identiteitsbewijs mee
De fietswrakken die niet zijn opgehaald, worden na 13 weken afgevoerd en vernietigd.

Fiets kijkdagen
Op woensdag 16 en vrijdag 18
oktober 2019 van 13.00 uur tot
15.00 uur zijn de fietskijkdagen ingepland bij de gemeentewerf op
de industrieweg 25 in Uithoorn, U

Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van
de gemeente Uithoorn via (0297)
513 111 van maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Nationale recycleweek
14 tot 21 oktober

“Eén jaar lang willen we extra aandacht besteden aan onze inwoners van de gemeente Uithoorn. Extra evenementen naast
de reguliere evenementen, sport-, kunst en cultuuractiviteiten
kunnen worden georganiseerd door organisaties en inwoners”,
aldus burgemeester Pieter Heiliegers. Op zaterdagmiddag 12
oktober is de feestelijke start. U komt toch ook? Kijk voor meer
informatie op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

FEESTJAAR
EVENEMENTEN
MUZIEK & ZANG

Gem

Een leuk idee of initiatief? En
heeft u hier (financiële) ondersteuning bij nodig? In Uithoorn
zijn naast de gemeente diverse
organisaties actief die verschillende vormen van ondersteuning
bieden.
Denk aan bijvoorbeeld Stichting
Burgemeester Kootfonds. De
stichting verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente werkzaam zijn
op het gebied van sport, cultuur
en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van
hun activiteiten n financiële positie, aanspraak maken op steun
van de stichting. Maar in Uithoorn
kunnen inwoners en onderne-

12 OKTOBER

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
1 oktober

Kunstestafette met expositie
‘gezichten van Uithoorn’

12 oktober

Feestelijk opening feestjaar
Uithoorn 200 jaar

Wist je
dat?
De gemeente Uithoorn heeft
verschillende regelingen
die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld dat
schoolgaande kinderen in Uithoorn een bijdrage kunnen
krijgen voor het kopen van
een computer of laptop? En
dat volwassenen met een laag
inkomen een financiële bijdrage kunnen krijgen voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten? Hiermee
kun je bijvoorbeeld lid worden
van een vereniging, een cursus volgen of naar een (theater) voorstelling gaan. En zo
zijn er nog meer regelingen!
De gemeente wil deze ‘e tra’s’
meer onder de aandacht bren-

WWW.UITHOORN.NL

gen bij inwoners. Want niet iedereen weet dat ze bestaan of
waar ze recht op hebben. Verderop in deze krant vind je vandaag een dubbele pagina van
de gemeente waar veel minimaregelingen op staan. Ook
staat er informatie op over toeslagen en hoe je hulp kan aanvragen als je schulden hebt.
Op deze pagina is tevens een
‘financiële check’ te vinden, zodat je gelijk ziet of je met jouw
inkomen in aanmerking komt
voor (één van) de regelingen.
Kijk ook eens op
www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzageperiode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer
L. Schuijt (0297) 513 111.
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inza-

-

geperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513 111.
Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en
Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de
bouw van 18 woningen. Inzageperiode vanaf donderdag 19 september
2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling
wonen en werken, De heer L. Schuijt (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-068763, Noordzuidroute (van Hoofdweg tot Bedrijvenweg ter
hoogte van nr. 8), het aanleggen van een glasvezelnetwerk (ontvangen
13-09-2019).

Uithoorn
• 2019-069354, P.C. Hooftlaan 1, het wijzigen van de voorgevel van de
woning (ontvangen 16-09-2019);
• 2019-070739, Kuifmees 119, het plaatsen van een steiger (ontvangen
19-09-2019).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-070739, Thamerweg 63, het bouwen van een schuur (verzonden
25-09-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-063750, Nijhofﬂaan 38, het wijzigen van de gevel en het maken
van een doorbraak (verzonden 20-09-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2019-067146, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Foodtruckfestival op 30,31 mei en 1 juni 2020 (ontvangen 1009-2019);
• 2019-065581, aanvraag evenementenvergunning schaatstoertocht
Poldertocht De Kwakel - Uithoorn 2018 /2019 (ontvangen 04-09-2019);
• 2019-07526, plaatsen reclameborden ‘Startschot 200 jaar Uithoorn’ van
30 september t/m 12 oktober 2019 (ontvangen 23-09-2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-052648, Poelweg 2, Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor
5 oktober 2019 (verzonden 17-09-2019).

Uithoorn
- 2019-068248, parkeerplaats Heijermanslaan plaatsen afvalcontainer
op 1 oktober 2019 (verzonden 17-09-2019);
- 2019-070064, Marktplein 2, plaatsen afvalcontainer van 23 t/m 26 september 2019 (verzonden 24-09-2019)
- 2019-07526, plaatsen reclameborden ‘Startschot 200 jaar Uithoorn’ van
30 september t/m 12 oktober 2019 (verzonden 26-09-2019);
- 2019-067778, Dorpstraat 41, vergunning verkoop consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2019 (verzonden 27-09-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2019-063553, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 9-11-2019 (verzonden 17-09-2019));

-

2019-063554, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 19-10--2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-06356, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit
op 27-12-2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-063557, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 24-12-2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-063559, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 31-12-2016 (verzonden 17-09-2019).

Uithoorn
- 2019-060531, Schans 108, melding kennisgeving incidentele festiviteit
op 19-10-2019 (verzonden 17-09-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TIJDELIJKE AFSLUITING GEDEELTE EUROPAREI IN UITHOORN
Na de sloop van De Gaspariﬂat is de reeds eerder ingestelde tijdelijke afsluiting van een gedeelte van de Europarei ca. 100 m verplaatst in oostelijke richting. De wegomleiding en bebording zijn gelijk gebleven. Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant (zie kader digitale bekendmakingen).
REGELING KLACHTENBEHANDELING DUO+ 2019 VASTGESTELD
Op 10 september 2019 heeft het college de Regeling klachtbehandeling
Uithoorn 2019 vastgesteld. In de regeling wordt een klachtbehandeling in
drie fasen omschreven. De eerste fase is de informele fase waarbij in een
gesprek tussen klager en klachtbehandelaar wordt getracht de klacht direct op te lossen. Is de klacht niet tot tevredenheid van klager opgelost,
dan staat de formele procedure en daarna behandeling door de ombudsman open.

De gemeente Uithoorn heeft de uitvoering van een aantal taken middels
een gemeenschappelijke regeling neergelegd bij de door de gemeenten
Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel opgerichte organisatie Duo+. Dat betekent dat inwoners ook te maken kunnen krijgen met gedragingen van
ambtenaren die via Duo+ worden ingezet door de gemeente Uithoorn. Een
klacht over een ambtenaar werkzaam voor Duo+ zal in beginsel door Duo+
worden behandeld.
Het bestuur van Duo+, waarvan de burgemeester van Uithoorn deel uitmaakt, heeft op 9 juli 2019 de Regeling Klachtbehandeling Duo+ 2019 vastgesteld. Deze regeling borgt dat klachten die bij Duo+ worden ingediend
op dezelfde wijze worden behandeld als klachten die bij de gemeente Uithoorn binnenkomen. Met de nieuwe klachtenregelingen beoogt het college inwoners die zich met een klacht tot het bestuursorgaan wenden beter
van dienst te zijn en tegelijkertijd de voorwaarden te scheppen om meer te
leren van klachten. Via de website en de balie op het gemeentehuis van
Uithoorn kunt u de Regeling klachtbehandeling Uithoorn 2019 en de Regeling klachtbehandeling Duo+ 2019 inzien.
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN ZEVENBLAD,
VELDMUIS EN BRUNEL
De gemeente Uithoorn heeft een drietal nieuwe locaties aangewezen voor
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het elektrisch opladen van motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
- Parkeerterrein Zevenblad tegenover Zegge 104;
- Veldmuis tegenover Dwergmuis 10;
- Brunel t.h.v. huisnummer 12.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens
zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking bezwaar
maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat
het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.
AANPASSING BELEID UITGIFTE SNIPPERGROEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat het beleid
voor de uitgifte van snippergroen, zoals opgenomen in paragraaf 4.4 “Uitgifte van grond” van de Nota Grondbeleid Uithoorn, als volgt is aangepast:
- Maximaal 20 m2 grond kan als snippergroen worden uitgegeven.
- Op plaatsen waar grond al collectief middels bruikleenovereenkomsten
(voorheen: ingebruikgevingsovereenkomsten) is uitgegeven aan bewoners, wordt deze vorm van uitgifte als maatwerkoplossing mogelijk gemaakt.

Deze beleidswijziging treedt één dag na deze publicatie, op 3 oktober
2019, in werking.
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Gemeente werkt aan nieuwe
koers sociaal domein
Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra ( sociaal domein) opende vorige week in De Schutse de startbijeenkomst Koersplan Sociaal
Domein Uithoorn. Samen met inwoners en zorgpartners kijkt de
gemeente de komende maanden
naar een nieuwe aanpak voor het
sociaal domein.
Het Koersplan wordt in 2020 aan
de gemeenteraad voorgelegd.
Wethouder Ria Zijlstra bij de opening: “Het sociaal domein gaat
over het leven van mensen in
Uithoorn en De Kwakel. Mensen

die opgroeien en zelfstandig willen wonen, werken en meedoen.
Maar ook mensen die ouder worden, en meer afhankelijk.” De gemeente heeft daarin een belangrijke opdracht. Ze biedt ondersteuning als inwoners zichzelf
niet kunnen redden, ook niet met
hulp van familie of mensen uit de
buurt.
En de gemeente kan helpen professionele zorg te mobiliseren als
inwoners die nodig hebben, bijvoorbeeld bij geestelijke problemen of verslaving.

Rolstoelgasten van de
Zonnebloem naar Artis

Brede opkomst
Zo’n 70 deelnemers kwamen op
de Startbijeenkomst af, onder
meer van Repair Café Uithoorn,
Het Taalhuis, Rabobank, De Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Brijder Preventie, organisaties uit de
kinderopvang en Uithoorn voor
Elkaar.
Samen bespraken zij nieuwe manieren om mensen in de gemeente te ondersteunen. En hoe de gemeente haar dienstaanbod daarop kan afstemmen. Wethouder
Zijlstra was tevreden over de brede opkomst. “Juist voor het sociaal domein geldt: Uithoorn maken we samen!”
Pop-upontmoetingen
De komende maanden houdt de
gemeente op verschillende plekken in Uithoorn pop-upontmoetingen met inwoners. Hier kan
iedereen ideeën, ervaringen en
meningen laten horen over het
sociaal domein. Over hulp bij
taalproblemen of bij geestelijke problemen. Over armoede en
schulden, overgewicht en bewegen. Over eenzaamheid, buurtgevoel en het effect van bijvoorbeeld woningrenovatie. Over dementie, scheiding en werkeloosheid, over leven met een beperking. De data en locaties van de
pop-upontmoetingen zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.
nl. Kijk onder Projecten, Koersplan Sociaal domein.

Uithoorn - Al jaren gaat de Zonnebloem in de maand september
met een aantal wisselende rolstoel-gasten naar Artis. Een dag
met voorspelde regen. Maar gelukkig was het weer hen goedgezind. Als ze buiten liepen was
het praktisch droog. Als ze binnen waren -in het reptielenhuis,
de apenverblijven, de vlindertuin, het aquarium- regende het
wat. Pas op de terugweg, regende het echt.
De gasten, veelal van origine uit
Amsterdam, waren al jaren niet
in Artis geweest en daarom keken zij zeer uit naar deze dag. Wat
zouden zij nog herkennen? Natuurlijk, Artis veranderde de afgelopen jaren sterk. Bv. met een

spectaculair nieuw buitenverblijf
voor de olifanten en andere steppedieren. Middenin water gelegen. En een vlindertuin met zeldzaam mooie vlinders. Bv. knalblauwe uit het Amazonegebied.
Ook zagen ze
hoe groot het vorig jaar geboren olifantenjong in een jaar gegroeid was. En hebben zij gezien
hoe de giraffen aan de muren en
ramen van hun verblijven likten.
Met verbazing hebben zij gekeken: wat zou er op zitten wat hen
zo aantrekt?
Met apen in soorten en maten in
ons hoofd, met vissen in alle kleuren, met reptielen van groot en
klein en met fijne herinneringen,
zijn ze huiswaarts gekeerd.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Van moeder tot
femme fatale
Regio - Op zondagmiddag 13 oktober a.s. zal er om 14.30 uur in
De Schutse te Uithoorn een fascinerend liederenrecital gehouden worden.
Drie vrouwen voeren met zangstem (Francine Vis), op saxofoon
(Eva van Grinsven) en op piano
(Helena Basilova) bekende en
onbekende liederen uit waarin vrouwen centraal staat. Deze
combinatie is zeer uniek te noemen. De titel van dit bijzondere
programma luidt: ‘Frauen, Liebe
und Leben’.
Van moeder tot femme-fatale
Helena, Eva en Francine hebben
elkaar indertijd ontmoet aan het
Conservatorium van Amsterdam
en kennen elkaar zodoende alweer bijna hun halve leven.
Het programma dat deze drie gedreven, gepassioneerde vrouwen samenstelden gaat over
het leven en de liefde met DE
VROUW in de hoofdrol: van liefhebbende moeder tot trouwe echtgenote, inspirerende muze, verleidelijke minnares en femme-fatale.
Bekend en onbekend
Na de zeer succesvolle seizoensopening van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
met Gerard Alderliefste en Cor
Bakker, nu een tweede programma waarin wederom veel gezongen zal worden.
Naast twee bekende, intieme liederen van Johannes Brahms en
de liederencyclus ‘Frauenliebe
und – leben’ van Robert Schumann klinken er ook onbekendere liederen van Joaquin Nin (Het

Klimaatcrisis, uitputting van de aarde:

‘We moeten om!’ Deel II
Regio - De vorige keer legde ik uit
waarom windmolenparken, zonneweiden en elektrische auto’s
het klimaatprobleem niet zonder
meer oplossen. We moeten naar
de kern van het probleem als we
tot oplossingen willen komen.
Daarover nu meer.

Onze wensen kennen
geen grenzen
De hele wereld ligt binnen ons
bereik. Willen we op safari in ZuidAfrika? De Niagarawatervallen
in Canada zien? Wie het zich kan
permitteren, stapt in het vliegtuig. Op vakantie binnen Europa?
We willen tijd besparen, dus nemen we het vliegtuig, en niet de
trein, naar onze bestemming. Van
’n weekendje shoppen in Londen
of Parijs zijn we ook niet vies, want
met ’t vliegtuig ben je er zo. Vliegen is vaak zelfs goedkoper dan
reizen met de trein. Mooi! Want
geld besparen willen we ook. En
dan hebben we ook graag de
nieuwste iPhone; een tweede auto; veel en goedkoop geproduceerde kleding; exotisch, vleesrijk
en héél veel eten - met alle milieuschade die daarbij komt kijken. En
dit is nog maar een greep uit onze
grenzeloze wensen...
Als de economie instort, gaat
de samenleving failliet
Onze economie is gebaseerd op
groei (lees: het maken van winst).

lied van de wachter), Frank Bridge
en Paul Graener. Als uitsmijter horen we drie overbekende aria’s uit
de opera ‘Carmen’ van Georges Bizet: Seguidilla (‘Près des remparts
de Séville’), Habanera (‘L‘amour
est un oiseau rebelle’) en Chanson Bohème (‘Les tringles des sistres tintaient’), waarin we meegesleept worden door hartstochtelijke liefde. Blijf daar maar eens
onbewogen bij…
‘Meet and greet’ met
Helena, Eva en Francine
Helena Basilova is al voor de derde keer in korte tijd te gast bij de
SCAU: eerst met violiste Tosca
Opdam, vorig seizoen met haar
moeder (piano-vierhandig) en nu
dus met twee muzikale vriendinnen. Zij is een oud-leerling van
het Alkwin College en is opgegroeid in Wilnis.
Ze vindt het heerlijk om terug te
keren naar haar ‘roots’. Ter gelegenheid hiervan stelt de SCAU
gratis vijftig kaarten beschikbaar
voor leerlingen van het Alkwin
College. Na afloop van het concert zal er een ‘meet and greet’
zijn met de artiesten. Saxofoniste
Eva van Grinsven kunt u o.a. kennen als panellid van Diskotabel
en als lid van het Berlage Saxophone Quartet. Mezzosopraan
Francine Vis is niet zo bekend in
Nederland, maar des te meer in
Denemarken, waar zij ‘wereldberoemd’ is: zij zingt bij de Koninklijke Deense Opera.
Informatie en kaartverkoop
Tijdens het concert zullen de liedteksten beschikbaar zijn op een
inlegvel bij het programmaboekje, bovendien zullen de musici
zelf het programma toelichten.
Alle informatie over de uitvoerenden en over het programma
is te vinden op de website van de
SCAU: www.scau.nl
Daar zijn ook online losse kaarten en abonnementen te bestellen. Ongeveer een week voor de
voorstelling begint de verkoop
van losse kaarten à € 15 bij de
boekhandels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna
(Amstelplein).
Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts €7,50.
De deuren van de zaal gaan op
zondag 13 oktober a.s. om 14.00
uur open, voor vrouwen én mannen...

Industriële groei en consumentenkoopkracht worden gestimuleerd door de overheid. Als bedrijven en consumenten er niet
op vooruitgaan, kunnen ze hun
leningen niet afbetalen, daalt de
koopkracht en stort de economie
in. Als de economie instort, gaat
de samenleving failliet. Zonder
winst en groei gaat het in het huidige systeem faliekant mis!

gebaseerd op groei, én werkt een
uitbundige, zeer consumptieve
leefstijl in de hand. Dit leidt tot
uitputting van de aarde.
Afhankelijkheid van
materie en luxe
We willen van alles hebben en
doen, en de vervulling van die
behoeften ligt vaak binnen handbereik. Maar het is nooit genoeg
en we willen steeds meer. De natuur - en wijzelf- zou een stuk beter af zijn als we het geluk in onszelf zouden zoeken.

maakt voor het tegengaan van de
plasticvervuiling van de zee. Dit
soort organisaties zijn een uiting
van – én stimuleren – het groeiende bewustzijn van mensen.
Maar groeiend bewustzijn alleen
is niet genoeg. We moeten aan de
slag! En daarvoor is het belangrijk
om in te zien wat er nu eigenlijk
Is het tij nog te keren?
aan de hand is.
We zijn ons bewust van de oorzaken van de uitputting en opwarHoe heeft het zover
En dus vervuilen we te land,
ming van de aarde. Hebben we
kunnen komen?
ter zee en in de lucht
Hoe heeft het zover kunnen ko- daarmee genoeg in handen om
En dus vervuilen we de lucht met men? Wat ligt er ten grondslag het tij te keren? Daarover de volde uitstoot van fabrieken, kolen- aan de verwoesting en opwar- gende keer meer.
centrales, vliegtuigen, auto’s; ver- ming van de aarde? De antwoorvuilen we de bodem met chemi- den lijken me tamelijk eenvoudig. Kelly Kessen. Blogger bij
caliën en mest; vervuilen we het Er zijn drie factoren die een cruci- www.denatuurinmetkelly.blog
water met zware metalen en plas- ale rol spelen: de omvang van de
tic. We vissen de zeeën leeg, put- wereldbevolking, de aard van het
ten de grond uit met onze land- economisch stelsel, onze afhanbouw en mijnbouw, en ook de kelijkheid van materie en luxe.
regenwouden – meer dan ooit
noodzakelijk om de lucht te zui- De wereldbevolking:
veren – worden verwoest.
een groeiend probleem
De wereldbevolking blijft groeien,
niet alleen doordat er meer menGroeiend bewustzijn
Het bewustzijn dat er nú ac- sen geboren worden, maar ook –
tie moet worden ondernomen en vooral – doordat mensen lanVerschijnt woensdag
als we de aarde willen redden, ger leven. Dat betekent dat er
EDITIE 3
groeit. Dat blijkt wel uit de grote steeds meer monden gevoed
UITHOORN, DE KWAKEL,
klimaatprotesten van de laatste moeten worden, dat er steeds
NES A/D AMSTEL
tijd, en uit het groeiende aantal meer landbouwgrond nodig is...
actiegroepen – bijvoorbeeld The We zijn simpelweg met te veel.
Postadres
Midrethstraat 9
Pollinators, die mensen oproepen
3641 CB Mijdrecht
om overal bloemen te zaaien om Economisch stelsel:
Tel. 0297-581698
insecten te redden, en de Plastic gebaseerd op groei
Soup Foundation, die zich hard Het huidige economisch stelsel is
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
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Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

De beste speculaasbakker van NH is:

Bakkerij Westerbos & Mens
Regio - Opnieuw organiseerde Beko tijdens de Najaarsdagen speculaaskeuringen. Bakkers konden 3 soorten speculaas
laten keuren: speculaasjes met
amandelen, speculaasjes zonder amandelen en gevulde speculaas. Die speculaas werd beoordeeld door een consumentenpanel en een vakjury. Consumenten- en vakjury hanteerden
verschillende
beoordelingscriteria. De vakjury keurde producten ‘blind’ en kreeg de verpakking
niet te zien. Juryvoorzitter Frank
van Sprang: “Er werden 275 ambachtelijke speculaasproducten
gekeurd: 102 speculaasjes zonder amandelen, 103 speculaasjes
met amandelen en 70 stuks gevulde speculaas. Het doel van Beko met de speculaaskeuringen is
de kwaliteit van speculaas bij de
ambachtelijke bakker te verbeteren en bakkers ‘tools’ te geven
zich als ambachtsman te profilere. Men moest minimaal een 7 halen om in aanmerking te komen
voor een certificaat en een pos-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

terpakket. Opmerkelijk is dat er
dit jaar veel meer speculaasproducten beloond werden met een
hoger cijfer dan een 7. Daaruit
concluderen we dat de kwaliteit
van speculaas bij de ambachtelijke bakker verbeterd is.” Per categorie en per provincie zijn bakkers benoemd tot Provinciewinnaar van 2019.” De speculaasjes zonder amandelen van Bakkerij Westerbos & Mens werd als
de beste van de provincie NoordHolland. Daarmee behaalden zij
ook het hoogste cijfer van alle
speculaasjes zonder amandelen
en dus mag Westerbos & Mens
een jaar lang communiceren dat
hij de beste speculaasjes zonder amandelen van de provincie Noord-Holland bakt. Wester-

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

bos & Mens kreeg van de vakjury een 7,00 voor zijn speculaasjes
zonder amandelen en een 8,00
van de consumentenjury, waarmee de eindscore 7,50 was. Ook
de speculaasjes met amandelen
& gevuld speculaas kreeg Westerbos & Mens mooie cijfers van de
vakjury en consumentenjury 7,24
en 7.66.

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 15.100
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Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
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Let op
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of tekstmateriaal niet beschikbaar
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papier van verantwoorde herkomst.
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Tweede locatie Haven |
Just be homes opgericht
Regio - We leven in een tijd waarin steeds meer mensen zoekende zijn of de aansluiting met de
maatschappij missen. Deze mensen voelen zich onbegrepen. Het
zijn mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. Ze lopen vast in hun situatie en zoeken hulp, maar voelen zich niet
gehoord of geholpen. Ze dreigen
de weg kwijt te raken.
Omdat mensen er in de Just be
Homes alleen maar hoeven te
‘zijn’ (Just be), hoeven ze even
niks en kunnen ze de rust krijgen en geborgenheid ervaren
die ze nodig hebben om te herstellen, waardoor ze weer zelfstandig hun weg kunnen vinden
in de maatschappij. Haven is een
plek zonder oordelen en verplichtingen. Bij Haven mag men aanmeren wanneer men dat wil of
dat nodig heeft. Haven biedt een
luisterend oor tijdens een kopje
koffie of een kom soep in de keuken. Ook is er een mogelijkheid
dat men zich kan terugtrekken en
omringen met stilte.
Wat voegen we toe?
In de Just be Homes ontmoeten vrijwilligers en bezoekers elkaar en vormen ze samen een gemeenschap waarin mensen voor
elkaar zorgen en van betekenis
zijn. Met elkaar zorgen ze voor
het vergroten van het bewustzijn

“Het helpt allemaal geen moer!”

bij mensen dat ze er mogen zijn.
Haven voegt waarde toe door het
bieden van onvoorwaardelijke
liefde aan mensen die tijdelijk in
een moeilijke periode zitten.
Hoe gaan we dit doen?
Gestart vanuit een vrijwilligersinitiatief, heeft Stichting HAVEN
| Just be Homes (Haven) zich ten
doel gesteld om bovengenoemde mensen een plek te bieden
waar ze tot rust kunnen komen
en zich thuis voelen.
Als je jezelf kwijtraakt, dan kun je
hier ervaren dat je ertoe doet en
de medemens er voor je is. Ze creeren een plek waar mensen warm
bejegend worden, per direct terecht kunnen en zich bovendien
veilig en geborgen voelen. Bij Haven werken ze zonder indicaties,
wachtlijst of procedures.
Zij nodigen een ieder uit die dit
initiatief een warm hart toedraagt
om te komen luisteren naar Jean
Freer, oprichtster van Haven | Just
be homes Kerkrade. Jean zal uitleggen waarom en hoe zij dit initiatief is begonnen.
Op 12 oktober om 14.00 uur bent
u van harte welkom in Dorpshuis
De Boei te Vinkeveen om onder
het genot van een versnapering
te komen luisteren. U kunt zich
aanmelden via e-mail groenehartjbh@outlook.com.

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

Het jachtseizoen is geopend
‘Volgens mij zie ik ‘m. Die heb ik
nog niet….even opletten of…..’.
Ja, echt, je zou het haast denken
dat er hier iemand op jacht is.
En misschien is dat ook wel zo.
Ik jaag op zaailingen en op zaden van planten en daar is het
nu de tijd voor.
Zo ben ik op jacht naar de zaailing van een Krent. En laatst
wandelde ik langs een tuin
waar ze in de rand Goudsbloemen hadden staan. Er waren
nog niet veel zaden rijp want ik
wil wel graag rijpe zaden, die al
mooi droog zijn.
Ik liep ook eens helemaal naar
achteren op een legakker in
Vinkeveen. Ik moest daar bij iemand zijn die daar zijn boot had
liggen. Het was een behoorlijk eind lopen. Om de ligplaatsen op die legakker staan hoge
hagen of hekken en tussen het
(betonnen)pad en de haag is
een strookje grond waar meestal dingen in staan die ik niet wil:
Haagwinde, Brandnetel, Zevenblad…..je begrijpt dat ik die
zaailingen niet wil hebben.
Aan dat pad op die legakker was een rand waar zaailingen van de Verbena
bonariensis(vlinderplant)
in
stonden. En die wilde ik wel
graag hebben.
Maar ja, er liepen ook mensen
op het pad en wat zouden ze
wel denken als ik daar zomaar

LEZERSPOST

een paar plantjes uit de grond
zou halen. Ik nam echter aan
dat het 40 cm brede strookje
grond tussen de haag en het
pad openbaar was dus ik heb
op de terugweg gewoon een
paar zaailingen meegenomen,
met een handje aarde erbij. Ik
had echter geen zakje of bakje
bij me. Ergens lagen papieren
zakdoekjes in de auto en daar
heb ik de zaailingen maar zo
goed en zo kwaad als het ging
in gelegd.
Niets anders meer gedaan en
naar huis gereden. Dat kleine stukje, nog geen 15 minuten, waren ze toch al slapjes geworden toen ik ze meteen in de
grond zette. Ruim water gegeven en de volgende ochtend
stonden ze rechtop. Hoe dankbaar kan een mens zijn als zo’n
missie is geslaagd.
Komend voorjaar zaai ik Goudsbloem en Muskuskaasjeskruid,
waar ik inmiddels ook zaad van
heb. En ik heb op mijn jachtavonturen ook zaad van de Teunisbloem te pakken gekregen.
Ik hoef niet meteen grote bomen en planten, ik hou van
‘klein beginnen’ en ‘koesteren’
en ‘kijken’ hoe het groeit. Laat
mij maar jagen…..
En hoe meer diversiteit in mijn
tuintje, hoe beter.

Elza Vis, IVN natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Maskerade nodigt u uit
in Amerika
Uithoorn - Nieuwe toneelstukken worden nog maar zelden geschreven voor een groot ensemble. Dat heeft alles te maken met
het grote financiële risico van een
onbekende, nieuwe titel. En hoe
groter de cast, hoe groter het risico. Het is om die reden dan ook
vaak lastig om goede, hedendaagse stukken te vinden voor
een grote groep amateurspelers.
Gek genoeg worden er ook maar
weinig nieuwe toneelstukken geschreven waarin de belangrijkste
personages in het verhaal vrouwen zijn. Al eeuwen lang zijn het
voornamelijk de mannen die de
drijvende kracht achter de plot
zijn. Je zou verwachten dat er tegenwoordig steeds meer interessantere vrouwenrollen komen,
maar het valt vies tegen. Nog
steeds geldt: haal de vrouwelijke
personages uit het verhaal en het
stuk blijft grotendeels overeind.
Het was dan ook een zeer aangename verrassing om Augustus

Oklahoma (2007) te lezen. Niet alleen een verhaal met een groot
aantal herkenbare personages,
maar ook nog eens een stuk dat
draait om vrouwen: een moeder,
haar zus en haar drie dochters.
Samen vormen zij het onmiskenbare hart van dit familieverhaal.
Het is een scherp en geestig portret van een familie die ten onder
gaat aan onderlinge strijd en familiegeheimen.
Samen met de acteurs is de regisseur Pitt de Grooth- van der
Lecq op zoek gegaan naar de geloofwaardigheid van de personages. Niemand is zwart-wit, goed
of slecht. In al hun rauwheid zijn
we van de personages gaan houden en hebben we voor onszelf
invoelbaar en verdedigbaar gemaakt waarom ze doen wat ze
doen.
Het eindoordeel laten we aan u,
het publiek. Reserveer uw kaarten voor 25 of 26 oktober via
www.toneelgroepmaskerade.nl

Knotgroep start met hooien
Uithoorn - Het seizoen voor
knotten van wilgen gaat weer beginnen. Maar de Knotgroep Uithoorn begint de eerste werkdag
met het hooien van riet.
De rietlanden langs het Zijdelmeer in Uithoorn zijn de moeite waard om goed te verzorgen.
De stroken wuivend riet worden steeds meer een zeldzaamheid, zeker binnen een bebouwde kom.
De Knotgroep Uithoorn helpt
eens per jaar door het gemaaide
riet te hooien en het op hopen
langs de Boterdijk te leggen. Daar
wordt het dezelfde ochtend door
een vrachtauto opgehaald. Waarom doen we dat? Om de kwaliteit
van het riet op peil te houden en
om ook andere planten die van
deze schrale ondergrond houden te stimuleren. Ook willen we
voorkomen dat deze spaarzame
percelen riet dicht groeien met
zaailingen van berken en elzen,

en met bramen en brandnetels.
Op zaterdag 5 oktober verzamelt
de Knotgroep om 9.00 uur bij de
Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. Met hark,
hooivork en draagberrie gaan
we de rietlanden over, die een
paar dagen eerder gemaaid zijn
door de maaiploeg van Landschap Noord-Holland. Om 13.00
uur stoppen we met een pittige
kop soep. Halverwege is er koffie
met koek.
Iedereen die een ochtend actief
wil zijn in een mooi stukje natuur
midden in Uithoorn, is van harte
welkom. Vele handen maken licht
werk ! Stevige schoenen of laarzen zijn nuttig, het kan nat zijn.
Neem zelf ook een beker en lepel mee.
De knotgroep zorgt voor goed
gereedschap.
Voor meer informatie: Bert
Schaap, 0297-565172 of www.
knotgroepuithoorn.nl.

Zitting nemen in het bestuur
van een winkeliersvereniging
heeft voor eenieder doelstellingen, zeker als je er zelf een
onderneming hebt. Veilig en
gezellig kunnen verblijven in
Uithoorn dorp is een van deze
doelstellingen. Als voorzitter
van de winkeliersvereniging
“Uit in Uithoorndorp” ben ik
blij, dat in december een begin
wordt gemaakt met het installeren van camera´s hetgeen
ook weer bijdraagt aan een
nog veiliger Uithoorn dorp. De
kosten van ons drie jarig contract worden hoofdzakelijk betaald uit het Ondernemersfonds, dat bestuurlijk onder de
SUB valt. Ook de SBBU in Uithoorn draagt zijn steentje bij
om onze doelstelling van veiligheid te halen.
Allemaal organen waar we
misschien niet zoveel van horen, maar wel hun maatschappelijke verantwoordelijk nemen in Uithoorn. Onze winkeliersvereniging heeft met
subsidie van de provincie, gemeente Uithoorn en de buurtvereniging Oranjebuurt per 15
maart jl. een dorpsmanager
aangesteld.
Selectie
Hans van Lieshout is na een selectie uit twee kandidaten onze dorpsmanager geworden.
Ook in Uithoorn zijn er verbeteringen nodig om mensen
veilig en gezellig te laten verblijven. Veel zwerfvuil, overlast
van geluid en rondhangende
vreemde personen, zijn zaken,
waar ieder dorp, stad en winkelgebied mee te maken heeft.
Om dit in kaart te brengen en
oplossingen aan te dragen,
waarmee winkeliers, horeca samen met buurtbewoners
het dorp weer de sfeer geven
waarin het fijn is om te wonen,
te werken en te verblijven.
Hans van Lieshout heeft na enkele maanden van oriënteren
en vele gesprekken met ondernemers, bewoners en gemeente zijn bevindingen samengevat.

Daar waar de gemeente Uithoorn verantwoordelijk voor
is, zoals zwerfvuil Is ook door
de gemeente aangepakt en
zijn we nu bezig met het opstellen van horecabeleid. Dit is
een lange weg te gaan, omdat
dit samen gaat met de andere gemeenten waar Uithoorn
mee samenwerkt. Daarom willen wij proberen om in november samen met alle partijen,
winkeliers, horeca, bewoners
en gemeente een lijst van afspraken schriftelijk vast te leggen, waaraan iedereen zich zal
moeten houden, waardoor wij
ook laten zien, dat samenwerking het mogelijk maakt om
Uithoorn dorp nog aantrekkelijker te maken om er heen te
gaan en te verblijven.
Onderdeel hiervan is natuurlijk
ook om evenementen in Uithoorn langs de Amstel te kunnen organiseren. Vergunningen aanvragen hiervoor is niet
voor iedereen even gemakkelijk, ook hieraan wordt gewerkt
om dit beter te stroomlijnen.
Ondernemers wijzen snel naar
de overheid, maar ik merk wel,
dat in Uithoorn de ondernemers bereid zijn om zelf ook
zaken aan te pakken als dat
nodig is.
Juist hierdoor ontstaat er meer
begrip en samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Complimenten aan Burgemeester, wethouders en medewerkers van Uithoorn, die
voor mij en onze winkeliersvereniging via Hans van Lieshout
goed bereikbaar zijn en zich
ook inzetten voor een van onze doelstellingen een veilig en
gezellig Uithoorn dorp. Samen
met SUB, ondernemersfonds,
gemeente, ondernemers en
bewoners zijn we op de goede weg om Uithoorn dorp het
“Uit in Uithoorn dorp” naam te
geven.
Dion van Tol
Winkeliersvereniging
Uit in Uithoorn dorp
Zitting in het bestuur van
de SUB

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.

Kijkje onder de waterspiegel
Regio - Op 15 oktober organiseert De Groene Venen een lezing over de onderwaternatuur
in de Vinkeveense Plassen. De natuur zit vaak om de hoek, in de
mooie polders en het plasdras
gebied van Vinkeveen. Je kan de
natuur ook onder de grijze waterspiegel vinden. Op 15 oktober neemt Rob Idema, bioloog en

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Het nieuwe seizoen
is weer begonnen van de zaterdagse postzegelruilbeurs van de
Filatelisten Vereniging Uithoorn
en wordt gehouden op zaterdag
5 oktober. U bent van harte welkom. En er zijn altijd leden van
de Filatelisten Vereniging aanwezig, bij wie U informatie kunt inwinnen over het verzamelen van
postzegels. De vertrouwde han-

delaren zijn weer aanwezig, waarbij U de benodigde postzegels
kunt aanschaffen. Ook zijn er de
stuiverboeken, dat zijn insteekboeken met postzegels, waar U
zegels uit mag nemen voor 1 stuiver per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00
uur tot 14.00 uur. Het adres is
Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1,
Uithoorn.

enthousiast duiker, je mee onder
water in de Vinkeveense Plassen.
Wat groeit daar? Wat leeft daar?
Met foto’s en filmbeelden laat hij
je beleven wat er onder water gebeurt. De lezing is in Dorpshuis
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Toegang gratis, aanvang 20.00
uur. Zie ook www.degroenevenen.eu.

GEMEENTERAA

Laat geen geld liggen!
Extra’s voor een krappe beurs
,,De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners
met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Met deze dubbele pagina
in de krant willen we onze regelingen onder de aandacht brengen bij
onze inwoners. Want het is niet altijd voor iedereen duidelijk welke
hulp en ondersteuning ze kunnen krijgen. En daar willen we graag
verandering in brengen. Dus bewaar deze pagina goed. Misschien niet
voor uzelf maar voor iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op de site
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen of in de gemeentegids waar ook
alle regelingen en voorzieningen te vinden zijn.”
Ria Zijlstra, wethouder van het sociaal domein.

Meedoen aan activiteiten!
Volwassenen
Inwoners met een laag inkomen kunnen
de gemeente vragen om een financiële
bijdrage voor sociale, culturele, sportieve
of educatieve activiteiten. Hiermee kunt u
bijvoorbeeld lid worden van een vereniging,
een cursus volgen, naar een voorstelling
gaan of aan een activiteit meedoen.
Het geld kan besteed worden om iets te
leren, om mensen te ontmoeten of om te
ontspannen.
Voor volwassenen is de jaarlijkse bijdrage
maximaal €150,- per persoon. De regeling
heet ‘Declaratiefonds maatschappelijke
participatie volwassenen’ en is bedoeld
voor inwoners met een laag inkomen:
tot 110% van de bijstandsnorm*.

Ouderen met een
krappe beurs
Voor ouderen is de jaarlijkse bijdrage
maximaal €135,- per persoon. Het
‘Declaratiefonds maatschappelijke
ondersteuning ouderen’ is bedoeld voor
pensioengerechtigden met een inkomen
tot 110% van de bijstandsnorm*.

Schulden voorkomen of oplossen
Budgetcoach
‘Maatje voor Elkaar’ biedt de mogelijkheid
tot het inzetten van een bijzondere
vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger.
Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld
aan iemand die tijdelijk een steuntje in
de rug kan gebruiken om weer overzicht
te krijgen in zijn of haar financiën. De
budgetcoachvrijwilliger kan onder andere
ondersteuning bieden in het ordenen van
de administratie en het opstellen van een
begroting/ budgetplan. De budgetcoach
ondersteunt met als doel schuldsituaties te
voorkomen. Als sprake is van professionele
schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit
proces, om terugval te voorkomen.
Meer informatie over budgetcoaches via
Danielle Franken: d.franken@stdb.nl, of
0297-230.280. Budgetcoaching is onderdeel
van Maatje Voor Elkaar, een project vanuit
Uithoorn Voor Elkaar in samenwerking met
de gemeente. www.uithoornvoorelkaar.nu.

Kindpakket

Kinderen die in Uithoorn wonen en naar
het voortgezet onderwijs gaan, kunnen
maximaal €450,- krijgen voor de aanschaf
van een computer en de bijbehorende
attributen. De computerregeling is bedoeld
voor ouders/verzorgers uit de gemeente
Uithoorn met een inkomen tot 125%
van de bijstandsnorm*.

Schoolgaande kinderen kunnen een
bijdrage krijgen voor de kosten van
bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets,
vakantie of kinderactiviteiten. Het bedrag
voor kinderen die naar de basisschool gaan
is maximaal €125,- per jaar. Het bedrag
voor kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan is maximaal €175,- per jaar.
Het ‘Decalartiefonds maatschappelijke
participatie jongeren’ kan worden
aangevraagd door ouders/verzorgers
met een inkomen tot 125% van de
bijstandsnorm*.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze extra’s met uw inkomen?
Bekijk de ‘financiële check’ op de rechter pagina. Twijfelt u nog, heeft u vragen
of wilt u een aanvraag doen? Neem contact op met het Sociaal Loket van de
gemeente. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur:
(0297) 513111. Baliespreekuur: woensdag 13.00 tot 17.00 uur, vrije inloop.
Of: sociaal.loket@uithoorn.nl.
Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Financieel café:
Hulp bij geldzaken en
brieven van instanties
Elke dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur staan er
getrainde vrijwilligers en professionals klaar
in het Financieel café in de Waterlinie om
vragen te beantwoorden over geldzaken en
administratie. Financiële of administratieve
zaken zijn soms ingewikkeld. Maar gelukkig
kan hier hulp in worden geboden: bij
het Financieel café kan iedereen gratis
terecht. De professionals en vrijwilligers
helpen met brieven van instanties, wijzigen
van toeslagen, invullen van formulieren,
budgetteren en het geven van informatie
en advies.

www.uithoorn.nl/bi

Heeft u schulden waar uzelf niet meer
uitkomt? De schuldhulpverlening
van de gemeente helpt u graag. De
schuldhulpverleners kunnen helpen
bij het maken van een overzicht van
uw inkomsten en uitgaven, bij het
maken van betaalafspraken met
schuldeisers, bij een dreigende situatie
zoals huisuitzetting of afsluiting gas,
water, licht en wanneer er beslag op
inkomen of uitkering is gelegd. Denkt
u dat de schuldverlening kan helpen?
Maak dan een afspraak via het Sociaal
Loket via 0297-513111 (van maandag
tot en met vrijdag van 9 tot 10.30 uur)
of schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

In het Info- en Adviespunt werken de
gemeente en de vijf organisaties van
Uithoorn voor Elkaar samen, zodat
u snel de juiste ondersteuning, hulp
of adviezen krijgt. Loop vrijblijvend
binnen, er zijn geen kosten aan
verbonden.

Financiële check
Kinderen (4 tot 18 jaar)

Maximaal inkomen

Maximaal vermogen

Eenouder gezin

1.676,48

12.240,00

Getrouwde/samenwonende ouders

1.840,04

12.240,00

Alleenstaand

1.133,46

6.120,00

Alleenstaande ouder

1.455,67

12.240,00

Getrouwd/samenwonend

1.619,23

12.240,00

Alleenstaand

1.269,43

6.120,00

Getrouwd/samenwonend

1.728,65

12.240,00

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt
het mogelijk dat kinderen en jongeren
uit gezinnen met beperkte financiële
middelen toch lid kunnen worden van een
sportclub of iets aan dans, muziek of kunst
kunnen doen. Voor die kinderen worden
de contributie en in bepaalde gevallen
de benodigde attributen betaald. Ouders
kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen
voor een bijdrage worden gedaan door een
intermediair (tussenpersoon). Bijvoorbeeld
een leerkracht, een jongerenwerker,
ouder- en kindadviseur, huisarts of
schuldhulpverlener. Meer informatie via
www.jeugdfondssportencultuur.nl en
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

In Nederland zijn er verschillende
regelingen, waar mensen met een laag
inkomen gebruik van kunnen maken.
De landelijke regelingen zijn: huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden
budget, kinderopvangtoeslag, heffingskortingen. Op welke tegemoetkomingen u
recht heeft, hangt onder andere af van uw
inkomen, leeftijd, of u werkt of niet en of u
kinderen heeft. Op bereknuwrecht.nl van
het Nibud kunt u zelf binnen tien minuten
kosteloos en anoniem uitrekenen of u in
aanmerking komt.

Voor advies, hulp of ondersteuning
kunt u behalve het gemeentehuis ook
terecht bij het Info- en Adviespunt van
de gemeente en Uithoorn voor Elkaar.
Te vinden in De Waterlinie, Koning
Máximalaan 30.

Het Financieel café is te vinden in
gezondheidscentrum de Waterlinie
aan de Koningin Máximalaan 30.
Een afspraak maken is niet nodig.
Meer info via Uithoorn voor Elkaar:
(0297) 303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Een computer voor
schoolgaande kinderen

Kinderen

Hulp bij schulden

Kijk voor actuele agenda's e
commissievergaderingen
o
Toeslagen

Volwassenen (21 tot AOW-leeftijd)*

Ouderen (AOW-leeftijd of ouder)

*Voor inwoners van 18 tot 21 jaar gelden afwijkende inkomensgrenzen. Neem contact op met het Sociaal Loket.

Het Info- en Adviespunt
is geopend op:
maandag 8:30-12:00 uur.
dinsdag 8:30-12:00 uur.
donderdag 8:30-12:00 uur.
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Waarom zwijgt wethouder Rein Kroon in alle talen?

Bewoners blijven bezorgd over
metingen bij woontorens
Regio - Het artikel over de twee
appartementsgebouwen (NMB
11-9) aan de Mijdrechtse Dwarsweg nabij de nieuwe rotonde, die
daar te dicht op zouden staan,
heeft de nodige beroering veroorzaakt. Er zijn talrijke vragen
gerezen bij inwoners en toekomstige bewoners van de nieuwe
appartementen over de geluidsbelasting en de uitstoot van C02
en fijnstof. Ook de redactie van
deze krant liet zich met een aantal vragen en opmerkingen niet
onbetuigd en vroeg de gemeente en Bouwbedrijf Verwelius om
commentaar. Zowel bij bouwbedrijf Verwelius als bij de gemeente liet het antwoord even op zich
wachten. Toen dat kwam werd dit
met enige verbazing ontvangen
aangezien het antwoord van de
gemeente in bijna identieke bewoordingen was gesteld als dat
van Verwelius. Vrijwel dezelfde
tekst is tevens gebruikt in de Informatienota aan de raad op 25
september. Opgemerkt zij dat in
het artikel van 11 september wethouder Rein Kroon (Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting)
verantwoordelijk zou zijn voor de
nieuwbouw in De Maricken waartoe ook beide woontorens behoren. Dat was niet het geval want
wethouder Alberta Schuurs bleek
dat te zijn. Zij zou op het artikel
reageren. Nadat de Seniorenpartij uit de coalitie was gestapt zijn
de taken verdeeld en is wethouder Kroon alsnog de verantwoordelijke man voor De Maricken geworden. Niettemin geeft hij tot
op heden zelf geen enkel commentaar op de discussie rond de
woontorens, maar laat dit over
aan zijn projectleider. Uit de beantwoording blijkt overduidelijk dat Verwelius en de gemeente met elkaar om tafel hebben gezeten. Samen hebben ze het volgende als weerwoord gegeven
op het artikel in deze krant en de
gestelde vragen.
Uitwerkingsplan Marickenzijde
‘Verwelius is de opstalontwik-

Rotondes
Er zijn diverse rotondes en drempels aangelegd op de Mijdrechtse Dwarsweg die snelheid verlagend werken. Tevens is de maximum snelheid verlaagd. Het is
zeer spijtig en kwalijk dat het
beeld is ontstaan dat de appartementen niet zouden voldoen aan
eisen en normen ten aanzien van
geluid. De maximale belasting
op de gevels ligt tussen de 49 en
58 dB. Dergelijke waarden liggen
onder het geluid dat een vaatwasser veroorzaakt (60 dB) en zijn
dus wettelijk toegestaan. Kopers
hebben zich georiënteerd op hun
toekomstige leefomgeving en
hebben kennis kunnen nemen
van de locatie inclusief het aanwezige verkeer. Zij hebben zelf
de afweging kunnen maken ten
aanzien van mogelijke overlast
en comfort (dichtbij ontsluitingswegen). Tijdens de bouw komt
de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht. Red) drie maal controleren op de bouw. De gemeenOnderzoek
te heeft het verzoek neergelegd
Er is dus rekening gehouden met om bij de eerstvolgende controtoenemende verkeersintensitei- le door de bouwtoezichthouder
ten. Er hebben verkeerstellingen extra aandacht te vragen voor de
plaatsgevonden en er zijn ge- wijze van uitvoering van de gegevens gebruikt van het CROW velwering (i.v.m. geluid).’ Aldus
(Een partij die ervoor zorgt dat het gezamenlijke antwoord van
in Nederland de infrastructuur, de gemeente en bouwbedrijf Verde openbare ruimte en het ver- welius.
keer en vervoer goed geregeld is.
Red). Daarnaast heeft Royal Has- Twistpunten
koning in 2015 aanvullend on- Er kan volop geredetwist worderzoek gedaan naar de geluids- den over de juiste weergave van
belasting op de gevels van de ap- de verschillende geluidswaarden
partementen.
en eisen als hierboven genoemd,
De positionering van de bouw- waar deskundigen van buiten De
blokken valt binnen het wettelij- Ronde Venen, zoals het Expertike ‘hogere waarde besluit’ van de secentrum Bouwregelgeving in
gemeente. Dat betreft een colle- Delft, met andere cijfers komt.
gebevoegdheid. Bij het hogere Het zou te ver voeren om in deze
waarde besluit wordt uitgegaan krant daarover volop in discussie
van drie klassen, de hoogste cate- te gaan. Vreemd is wel dat in het
gorie valt in de categorie van 59- antwoord van de gemeente ner63 dB, maar dit is niet aan de orde gens wordt ingegaan op de evenin De Maricken. Hoogste is 58dB. tuele realisatie van geluidluwe
De gebouwen zijn adequaat ge- gevels. Verwelius geeft als reacisoleerd tegen de geluidsbelas- tie op de vraag hoe het staat met
ting conform het geluidsonder- de geluidluwe zijde van de woonzoek dat is uitgevoerd.
torens dat het gebouw adequaat
kelaar van de appartementsgebouwen. Het bestemmingsplan
(2011) en de infrastructuur zijn
door de gemeente verzorgd, inclusief het verlenen van de onherroepelijke bouwvergunning
voor de opstallen (2018). De appartementen zijn conform het
stedenbouwkundig plan gerealiseerd in de twee woongebouwen langs de Mijdrechtse Dwarsweg. Dit is vastgelegd in het Uitwerkingsplan Marickenzijde dat
is goedgekeurd door de gemeenteraad (2015).
Bij het vaststellen van het Uitwerkingsplan is de gemeente verplicht verschillende milieuonderzoeken te doen naar onder
meer geluid, luchtkwaliteit, bodem, veiligheid, verkeer etc. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd.
In het verkeersonderzoek zijn de
verwachte verkeersintensiteiten
over een periode van 10 jaar (volgens Verwelius tot 2024) meegenomen.

is geïsoleerd tegen de geluidsbelasting conform het geluidsonderzoek dat onderdeel uitmaakt
van de onherroepelijke omgevingsvergunning. In het Beleid
Hogere Waarden Geluidhinder
van de gemeente mag de hoogst
toelaatbare waarde daarvan 48dB
zijn. Dat is 10 dB meer dan in het
antwoord van de gemeente.
Twistpunt
Om maar een twistpunt te noemen. Volgens Nico Scholten van
het EB in Delft is toepassing van
bijvoorbeeld Silent Air geluidsabsorberende cassettes aan de gevel of glaspanelen een optie om
wooncomfort te bieden tegen
het geluid van het vele gemotoriseerde verkeer dat op 15 meter vanaf de gevel voorbij rijdt.
Maar willen de toekomstige bewoners dat wel? Het brengt wel
een kostenplaatje met zich mee.
Merkwaardig is dat wordt uitgegaan van meetwaarden door
Royal Haskoning van geluidsbelasting aan de gevels in 2015…
Toen stonden de woontorens er
nog niet!! Als er verkeersintensiteiten in 2014 zijn gedaan is de intensiteit na vijf jaar wel bijna verdubbeld! Ook zijn geen recente
meetwaarden genoemd van CO2
uitstoot en fijnstof. Gelet op de
balkonnetjes in de gevels aan de
kant van de Mijdrechtse Dwarsweg is het dus niet te verwachten dat je daar als inwoner plezierig gaat zitten in het lawaai en de
stank van het verkeer bijna naast
je. Op de benedenste verdieping
ben je het slechtst af!

Een doodnormale ontmoeting in China. “Chi le ma?” zegt
de ene Chinees tegen de andere. “Chi le”, antwoordt de andere. “Hoe gaat ie?” en “Goed” op
zijn Chinees. “chi le ma - chi le”.
Eigenlijk betekent het iets anders dan “hoe is het” en “goed”.
Het betekent: “Heb je al gegeten?” en “Ja, ik heb gegeten”.
Mooi hè? Er is geen beter voorbeeld denkbaar van het belang
dat Chinezen hechten aan eten.
Als je in China hebt gegeten,
dan gaat het goed.
Over Chinezen wordt gezegd:
je kunt alles van ze afpakken,
hun geld, hun trots, hun identiteit, maar kom aan hun kom
rijst en je hebt heibel. Chinezen - en vooral de zuiderlingen
- eten ook werkelijk álles: inktvis, kippenpootjes, eigenlijk alles wat vier poten heeft werken
ze naar binnen, behalve tafels
en stoelen.
Sommige mensen denken dat
dit belang van eten te wijten is
aan de hevige armoede en hongersnoden die China hebben
geteisterd. De laatste hongersnood vond plaats in het begin
van de jaren zestig, net voor de
Culturele Revolutie. Toen kwamen letterlijk miljoenen mensen om van de honger. Ra-

deloos waren de mensen: ze
maakten zelfs soep van gras en
boomschors.
Maar volgens mij is er toch iets
meer aan de hand met Chinezen en eten. Het belang van
eten wordt nog duidelijker als
je ziet hoe de Chinezen zich de
hel voorstellen. Daar zitten hele hongerige geesten. Die hebben een piepklein mondje, een
nek zo dun als een naald en een
buik die bol staat van de honger. In de hel is er volop te eten
maar de geesten kunnen er niet
van eten. Voor de Chinezen is
er geen ergere marteling denkbaar.
Daarom geven de Chinezen de
doden eten mee. Niet alleen bij
de begrafenis, maar ook bij de
tempelfeesten wordt er aan de
geesten veel voedsel aangeboden. Omdat Chinezen eten zo
belangrijk vinden, vind je letterlijk in elke straat wel een eetstalletje of restaurantje. De mensen
ontbijten ook bijna nooit thuis ze pakken onderweg wel even
iets stoomvers mee. Dé Chinese
keuken bestaat natuurlijk niet.
Er zijn heel veel verschillende
Chinese keukens: die van Kanton, Sichuan, Hunan, Shanghai... allemaal hebben ze hun
typische gerechten waarbij het
ene wat pikanter is dan het andere. Wat ze allemáál hebben,
zijn rijst en noedels.

suggereerd. Dat zou zo geweest
kunnen zijn als de weg en de rotonde een stuk vanaf de woontorens zouden zijn gelegen.
Opvallend is dat tijdens verkooppresentaties, het stedenbouwkundig plan, het uitwerkingsplan
van De Maricken en verschillende verkoopbrochures, de woontorens op tekening veel verder
van de weg en rotonde afstaan
dan nu het geval is. (zie ook de
brochure van Buro voor de Boeg:
op de website https://issuu.com/
boeg/docs…blz10-11).
Groenstrook
Sterker nog, er ligt zelfs een brede groenstrook tussen de weg en
de gebouwen met daarin twee
bomenrijen. Je kunt er weliswaar
geen rechten aan ontlenen, maar
dan wordt er wel een (onjuiste) voorstelling van zaken gegeven dat men heerlijk in een groe-

ne omgeving komt te wonen.
Geen wonder dat een aantal inwoners van de appartementen
zich belazerd voelt. De vraag rijst
of er na 2015 dan een ander uitwerkingsplan is gekomen waarbij de woontorens dichter op de
weg zijn komen te staan? Om
die reden staat de redactie open
voor meer commentaar van buitenaf. Is dat het geval, dan komt
er andermaal een vervolg op deze zaak.
Een bewoonster van een van de
penthouses heeft via een wobverzoek bij de gemeente alle besluiten en (recente) meetwaarden
opgevraagd over het project met
als argument dat zij zich ‘bij voorbaat slachtoffer voelt van de constructie met een rotonde die me
de adem beneemt.’ Besluiten wij
met te stellen: inwoners van de in
aanbouw zijnde appartementen:
‘let op uw saeck!’

Belazerd?
Duidelijk is te zien dat de woontorens in de recente verkoopbrochure van
Hoe je het ook wendt of keert, Verwelius (Buro voor de Boeg) verder van de weg af staan
de woontorens staan dicht op de
weg en de rotonde. Dit terwijl de
toekomstige kopers uit De Ronde
Venen, Uithoorn en Aalsmeer tijdens een verkoopsessie van Verwelius vorig jaar en misschien al
eerder een appartement hebben
gekocht naar aanleiding van een
fraai uitgebrachte brochure waarin optimaal woongenot werd ge-

Genieten bij
Jason Asian Cuisine
in Uithoorn

“Chi le ma?”

Straks zitten op je balkonnetje wordt letterlijk ‘adembenemend’

In het uitwerkingsplan 2014 van de gemeente, project Marickenzijde,
staan zelfs drie woontorens (roze blokjes) ook al ver van de weg af ingetekend. De bouw van de linker woontoren ging niet door

Vanaf deze kant gezien kan je een goed verkoopverhaal afsteken

Én de manier van klaarmaken:
stomen, bakken, braden, wokken, dat doen ze bijna overal
in China. Eten in China is zo belangrijk, dat de Chinezen zelfs
ónze manier van eten hebben
beïnvloed. Kijk hier maar eens.
Noedels. Geen Italiaanse uitvinding, nee, een Chinese! Het
is Marco Polo die de spaghetti vanuit China naar Italië heeft
meegebracht. En niet omgekeerd. En het Chinese eten
heeft nog steeds invloed op ons
eten, maar dan op een minder
prettige manier. Het zit namelijk
zo. Tot in de jaren ‘80 exporteerde China rijst, maïs en graan.
Maar omdat het beter gaat met
de Chinese portemonnee en de
Chinezen nu vaker een stukje

vlees op hun bord willen, hebben ze hun maïs en graan zélf
nodig - Ja, om hun varkens en
koeien vet te mesten. De Chinezen moesten hierdoor zelfs
maïs en graan gaan ínvoeren.
Ja, en wat er dan gebeurt, kun
je je wel voorstellen: stijgende prijzen van graan en maïs.
En zo zie je maar: Een keertje
meer vlees op tafel in China en
de prijs van ons brood gaat omhoog.
Bij Jason Asian Cuisine in Uithoorn kunt u in september en
oktober op de dinsdag-, woensdag-, donderdagavond onbeperkt (maximaal 6 gangen per
persoon) een keuze maken uit
het speciale actiemenu.

Tinyhouse dromers
Regio - Het wonen in een klein
zelfvoorzienend huisje is enorm
populair. Heel wat mensen zien
de voordelen van deze betaalbare, duurzame en bewuste manier
van wonen. Zelf je eigen elektriciteit opwekken, regenwater filteren, misschien zelfs je toilet composteren? In ieder geval minder
vierkante meters, minder maandlasten en meer natuur. Één struikelblok, een plek. Wie ook echt
“Tiny” wil gaan zal daar zelf voor
moeten zorgen.
Het is een nieuwe woonform en
de weg er heen is nog niet aangelegd. Gelukkig zijn onze volksvertegenwoordigers enthousiast.
Menig gemeente, zo ook de onze, is nieuwsgierig naar de mo-

gelijkheden. En wie beter om ons
door het doolhof van wet en regelgeving te begeleiden dan de
beleidsmaker zelf? Maar hoeveel behoefte is er, Tiny buurtgemeente of Tinyopolis? En wat
voor aansluitingen/voorzieningen moeten er dan komen? Belangrijke vragen voor een gemeente om de haalbaarheid te
kunnen onderzoeken. Ik ga zelf
in een Tinyhouse wonen en ben
bezig met het vinden van een
plek. Ik ga binnenkort in gesprek
en geef graag aan hoe groot de
vraag naar Tinyhouse plekken is
in de gemeente. Dus denkt u er
aan om Tiny te gaan, dan hoor ik
het graag. Stuur mij een mail op
wonenineenhuisje@gmail.com.
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Zaterdag
Kringloopdag
CERES
Regio - Op zaterdag 5 oktober
2019 is het feest bij Stichting Ceres vanwege de Nationale Kringloopdag. In navolging van de
voorjaarsmarkt en de zomermarkt, wordt tijdens de Nationale Kringloopdag de ‘najaarsmarkt’
gehouden. Het belooft niet alleen een dag met leuke acties en
activiteiten te worden. In de winkel wordt een hele grote afdeling
gemaakt met alleen maar nieuwe
artikelen . Uiteraard schenkt Ceres een lekkere kop koffie, thee
en voor de kinderen een glas limonade. Zie tevens de advertentie elders in deze krant of kijk op
de website van Stichting Ceres Uithoorn - Op dinsdagavond 8
Kringloopcentrum (www.ceres- oktober is de eerste repetitie van
het Groot Uithoorns kerstkoor.
kringloop.nl).
Iedereen die van zingen houdt is
van harte uitgenodigd om deel te
Doel nationale kringloopdag
De kringloopbranche geeft niet nemen aan de inmiddels 7e edialleen spullen een tweede kans tie van dit bijzondere Uithoornse
maar, wat veel mensen nog niet koorproject.
weten, geeft ook mensen een Onder leiding van dirigent Ferditweede kans en zet zich in voor nand Beuse en met pianobegeleihet ondersteunen van goede ding van Kees van Zantwijk wordt
doelen. Voor veel mensen in Uit- in 9 repetities toegewerkt naar
hoorn, De Kwakel en omliggen- een sfeervol kerstconcert op zonde plaatsen is de kringloopbran- dag 15 december. Koorervaring
che ‘iets vreemds’. En onbekend, kan een pre zijn, maar is niet vermaakt onbemind. Daarom is het eist. Dit project kan zelfs de ultiegoed om eens een kijkje te ko- me eerste kennismaking zijn met
men nemen bij Stichting Ceres. Heerlijk snuffelen tussen de
enorm uitgebreide sortering artikelen. De bovenverdieping is
eind vorig jaar nog geheel vernieuwd, zodat het ruim en licht
van opzet is geworden. Tevens
heeft Ceres dit jaar heel veel nieuwe artikelen in de verkoop tijdens De Kwakel - We zijn weer aan het
de najaarsmarkt op deze Nationa- werk na de zomerstop. Het is alle Kringloopdag. Leuk om alvast weer zo’n 15 jaar geleden dat ons
inkopen te doen voor de Sinter- atelier werd opgericht. De stichting Atelier De Kwakel heeft als
klaas en de Kerst!
doel er voor te zorgen dat iedere tekenaar/schilder zijn hobby
Waarom is kringlopen
kan uit oefenen in een inspirerengoed, wat levert het op?
Als u spullen inlevert of koopt bij de omgeving tegen zo laag moeen kringloopwinkel levert u een gelijke kosten. We maken gebruik
belangrijke bijdrage aan het mi- van de bovenzaal van Dorpshuis
lieu. Door spullen nog een twee- De Quakel. Op woensdagavond
de leven te geven zorgt u voor van 20:00 uur tot 22:00 uur zijn
een vermindering van de afval- we bij elkaar. Het is een open ateberg en hoeft er niet iets nieuws lier waarbij ieder werkt naar zijn
eigen idee met zijn eigen voorgeproduceerd te worden.
Niet alleen het milieu, maar ook keursmateriaal. Vrijwel alle mamensen hebben profijt van de terialen worden gebruikt zoals
kringloop. De opbrengst van de potlood, pastelkrijt aquarelverf,
verkochte spullen wordt zowel acrylverf en olieverf. We hebben
geïnvesteerd in mensen die het
moeilijk hebben om op de reguliere arbeidsmarkt een baan te
vinden als in goede doelen (landelijk en plaatselijk).

Repetities Groot
Uithoorns kerstkoor

Welooti Fest 2.0 groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
was het weer Nationale Burendag
in Nederland. In Thamerdal hebben Uithoorn voor Elkaar, IKC het
Duet en Vluchtelingenwerk het
‘Welooti Fest 2.0’ georganiseerd,
dat werd geopend door wethouder Jan Hazen. Het was een geslaagd multicultureel festival met
allerlei workshops, open podium
met concert van Yero Gaynaako

en Melody en een heerlijk diner
met allerlei Afrikaanse gerechten.
Welooti is een Afrikaans begrip en
staat voor verbinding & samenzijn, zo’n 230 buurtbewoners hebben op dit festival samen gezorgd
voor deze mooi verbinding en
een gezellig samenzijn. Videt wil
iedereen die de workshops hebben gegeven enorm bedanken
voor de sportieve en creatieve in-

vulling van het festival. Solidoe,
Timz Gym, Kleur is Kracht, Capoeira Uithoorn, Team Champ, Buikdansen en Zideris, bedankt. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die wij willen bedanken, ook
zij hebben hun steentje bijgedragen aan dit succesvolle festival.
Bedankt Albert Heijn Zijdelwaard,
Goudreinet, Hulleman, het initiatievenfonds en EHBO Uithoorn.

Atelier De Kwakel weer
aan het werk

“Made in China”

4 oktober start KerkCafé
Uithoorn - De serie avonden van
KerkCafé Uithoorn start met een
thema-avond over China. Over
de toenemende invloed van China wereldwijd: zowel politiek als
economisch. China, het grootste land in Azië, kenden we vooral van het Rode Boekje van Mao,
van het Rode Plein en de mysterieuze Verboden Stad, van de film
“The last Emperor” of van de ontelbaar vele artikelen met het predicaat “Made in China”……..
Maar wat weten we eigenlijk echt
over China? Op welke manier is
China in 15 jaar van een stille reus
op de achtergrond geworden tot
een modern land met hoge ambities? Een zeer serieuze speler op
het wereldtoneel echter, waardoor China ook meer en meer
als bedreiging wordt gezien….

Dit met een heuse handelsoorlog
met de VS tot gevolg. Hoe denkt
u over de hierboven geschetste
ontwikkeling? Wordt China inderdaad een bedreiging voor ons?
Alleen economisch? Of ook politiek? Of biedt de nieuwe rol van
China ook kansen voor ons? Kansen bijvoorbeeld ten aanzien van
klimaatproblematiek of kansen
op een nieuw machtsevenwicht?
Luister en praat mee in ons KerkCafé van 4 oktober a.s. Dhr. Arjen van Dijkhuizen, senior econoom ABN AMRO, leidt op 4 oktober dit thema in. Arjen van Dijkhuizen volgt China en de rest van
opkomend Azië op de voet, publiceert daarover en is regelmatig terug te vinden in de media,
j.l. nog in een China-debat georganiseerd door Clingendael! Hij

wil graag met ons over dit thema
van gedachten wisselen. Een leuke bijkomstigheid is dat Arjen van
Dijkhuizen in Uithoorn is geboren en hier nog regelmatig bij zijn
vader Henk op bezoek komt! Vrijdag 4 oktober 20u: KerkCafé “Made in China” in de Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Inloop vanaf 19.45 en de toegang is vrij!
Na afloop is alle gelegenheid tot
napraten bij een hapje en een
drankje!
tie achter me zat, dus kon ik het
niet echt rustig aan doen. De rest
wist echter niet meer terug te komen, dus heb ik bijna de hele marathon solo gereden. Uiteindelijk
had ik een marge van precies vier
minuten op de nummers twee en
drie.”

Jetze Plat wint handbikemarathon van Berlijn
Regio - Vinkevener Jetze Plat
heeft de handbikemarathon van
Berlijn gewonnen. Na 42 kilometer en 195 meter dwars door de
Duitse hoofdstad kwam de 28-jarige Nederlander solo over de finish. Op ruime afstand pakte de
Belg Jonas van de Steene het zilver en brons was voor Vico Merklein uit Duitsland. Voor Plat is het

zijn vierde overwinning in de
hoog aangeschreven marathon.
In de eerste vijf kilometer sloeg
Plat al een gat van bijna een halve minuut. “Mijn tactiek was ook
om hard te starten, zo snel mogelijk een gaatje te slaan en daarna
steady doorrijden”, verklaart Plat
zijn raceplan. “Ik had onderweg
geen idee hoe ver de concurren-

Matig KDO delft ook
onderspit in Tiel
De Kwakel - Na de terechte 1-2
nederlaag van vorige week tegen Pancratius, stond afgelopen
zondag de verre uitwedstrijd te-

gen Theole op het programma.
Met een touringcar vertrokken de
Kwakelaars al vroeg om tachtig
kilometer af te leggen en op tijd

het zingen in een koor. Diegenen
die graag een keer een repetitie
willen uitproberen zijn eveneens
welkom tijdens de eerste oefensessie op 8 oktober. Dan kun je
daarna besluiten of je je definitief
wilt aanmelden om mee te zingen. Het repertoire is afwisselend
en bevat bekend en minder bekende kerstliedjes. De repetities
zijn van 20.15 uur tot 22.15 uur bij
Dans- en partycentrum Colijn, Industrieweg 20 in Uithoorn. Aanmelden kan via de website www.
uithoornskerstkoor.nl Daar is tevens meer informatie te lezen en
muziek te beluisteren.

Parcoursrecord
Plat verbeterde in Berlijn met zijn
tijd van 1 uur en 1 seconde ook
het parcoursrecord. Dat stond
sinds 2015 op naar van Merklein
(1:02.32). “Het is jammer dat ik
net één seconde meer nodig heb
dan een uur”, lacht Plat. “Maar dat
ik dat parcoursrecord nu weer in
handen heb, is mooi. Dit is een
prachtige afsluiter van het wedstrijdseizoen.”
Over Jetze Plat
Jetze Plat (28) werd geboren
met een verkort linkerbeen en
een knie zonder kniebanden; en
rechts miste hij zijn hele bovenbeen. Naarmate hij ouder werd,
groeide het lengteverschil in de
benen. Amputatie van zijn rechtervoet bleek de beste oplossing
en met een prothese kan hij kleine
stukjes lopen. Om slijtage te voorin Tiel te kunnen zijn. Trainer Raymond de Jong kon tegen het onbekende Theole beschikken over
een nagenoeg fitte selectie. Onder herfstachtige weersomstandigheden was de beginfase op
het grasveld zeer aftastend. Het
eerste wapenfeit was in de 15e
minuut van Jim Klijn, zijn schot
werd echter knap gered door de

Activiteiten
Op deze Kringloopdag vinden bij
Stichting Ceres diverse activiteiten en acties plaats. Zo is er voor
de kinderen een ballonnenclown
tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Hij
maakt werkelijk de mooiste figuren. De klanten die op deze Kringloopdag voor minimaal € 5 besteden aan de kassa ontvangen van
Stichting Ceres een leuke attentie. En voor iedereen is er gratis
koffie, thee of limonade met iets
lekkers. Kortom, kom zaterdag 6
oktober a.s. tussen 10 en 16 uur
naar de winkel van Stichting Ceres aan de Industrieweg 33 in Uithoorn (0297-568608).

entegen wel raak, toen een afstandsschot in de bovenhoek verdween, 1-0. De Kwakelaars speelden veelvuldig de lange bal, maar
voorin was er te weinig stootkracht om gevaar te stichten. De
enige uitzondering hierop was
komen, gebruikt hij echter bijna een schot van Bart Hoving, die
altijd zijn rolstoel. De handbike nog maar net van de Tielse lijn
bleek een ideaal vervoermiddel gehaald kon worden. Met een 1-0
en inmiddels ook een belangrijk achterstand werd de rust bereikt.
topsportattribuut. Plat hoort bij
de internationale wereldtop in het Invaller
handbiken en de triatlon. Hij werd In de tweede helft werd al snel
tot nu toe 6 keer wereldkampioen invaller Sven Vlasman in de spits
handbiken, 4 keer wereldkampi- gezet om vooral voorin fysiek de
oen triatlon en is regerend para- strijd aan te kunnen gaan. Een
lympisch kampioen op de triatlon. schot van Joeri Stange, op de
rand van het zestienmetergebied, had zo maar tot de gelijkplaatselijke sluitpost. Theole, die maker kunnen leiden, maar opal twee jaar op rij kampioen zijn nieuw was de doelman van Thegeworden in district Zuid 1, liet ole een sta in de weg. De hevizich steeds meer gelden. Eerst ge regenval en straffe wind zorgbelandde een schot van de thuis- den dat het spelniveau van beiploeg op de paal, waarna Jes- de ploegen niet beter werd. In de
per Oudshoorn in de rebound 65e minuut hield Jesper Oudsalert reageerde, op een schot van hoorn zijn ploeg op de been door
dichtbij van de spits van Theo- een inzet van de Tielse spits te kele. Twee minuten later was daar- ren. In de 80e minuut ontsnapte

geen docent. De meer ervaren
mensen adviseren de beginners.
Als vaste gebruikers mogen wij
tijdens de kunstroute Qua Kunst
en Ambacht in De Kwakel ons
werk exposeren in het Dorpshuis
in het weekend van 26 en 27 oktober. Het streven is om werk te
exposeren wat geïnspireerd is op
het thema Gemeente Uithoorn
200 jaar. Er is nu weer ruimte voor
nieuwe leden. Als het u wat lijkt
of u twijfelt, kom vrijblijvend een
keer kijken of een avondje tekenen of schilderen. Voor de kosten
hoef je het niet te laten. Voor € 5,krijg je een warm onthaal, koffie
of thee en een gezellige avond.
Het adres is Kerklaan 16 in De
Kwakel.

KDO wederom aan een tweede
tegentreffer, toen ditmaal de bal
op de paal terechtkwam. De Kwakelaars creëerden nauwelijks kansen en vlak voor tijd maakte Theole aan alle spanning een einde.
Na een uitgespeelde aanval van
de thuisploeg werd de nederlaag
van KDO een feit, 2-0.
Terleurstellend
Door dit teleurstellende resultaat blijven de Kwakelaars onderin het klassement van de 2e klasse B bungelen. Aankomende zondag mag KDO opnieuw een poging gaan wagen om de eerste
punten binnen te halen. Wederom dient er dan namelijk een verre uitwedstrijd gespeeld te worden. Met een reisafstand van 45
kilometer is Hooglanderveen (nabij Amersfoort) een stuk schappelijker te noemen. Hooglanderveen heeft net als KDO nog geen
punt weten te halen, kortom beide ploegen erop gebrand zijn om
van de hatelijke ‘nul’ af te komen.
De wedstrijd begint om 14:00 uur
op sportpark Willem Tomassen.
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Legmeervogels geven kampioenskandidaat les in effectiviteit
scheidsrechter Manoj Rampersad
wordt er niet meer gescoord. Bij
het ingaan van de rust kijkt Legmeervogels dus maar tegen een
minimale achterstand aan.

Uithoorn - Zondag 29 september
heeft Legmeervogels gezorgd
voor een enorme verrassing in
de 1ste klasse A door kampioenskandidaat nummer een, Fortuna Wormerveer, met een 2-1 nederlaag naar huis terug te sturen.
Een overwinning waar uiteindelijk niets op valt af te dingen. Deze winst zal gevoelsmatig dubbel tellen als aanstaande zondag,
wanneer Hoofddorp naar Legmeervogels komt. Hoofddorp dat
afgelopen zondag in de slotfase 90ste en 91ste minuut een 2-0
achterstand tegen AFC’34 weet
om te zetten in een 2-3 overwinning, Een van de doelpuntenmakers is Martijn Tjon-A-Njoek die
afgelopen seizoen nog deel uit
maakte van de selectie van Legmeervogels. Legmeervogels beginnen goed aan het duel vanuit
een goed gesloten verdediging.
Vanaf daar wordt er rustig opgebouwd. Legmeervogels hebben door deze spelwijze, rustig
maar wel overwogen de aanval
kiezend zeker in het eerste kwartier de overhand. Maar de gasten

komen beter en beter in de wedstrijd en nemen dan het initiatief
van Legmeervogels over en proberen met gericht afstand schoten doelman Folke Maenhout te
verrassen.
30- minuten
Er zijn bijna 30 minuten gespeeld
als er zich een identieke situatie
voordoet als een week eerder in
Zuid Scharwoude. Ook nu helpt
Legmeervogels de tegenstander
in het zadel. Slecht wegwerken
brengt de bal voor de voeten van
Emre Bilgin en deze kan dien ten
gevolgen van dit verkeerd uitverdedigen van dicht bij de 0-1 aantekenen. Ondanks deze tegen
slag blijft Legmeervogels uitstekend verdedigen en krijgt door
het wel overwogen spel toch
ook wel kleine kansjes. De verdediging van Fortuna Wormerveer blijkt ook niet onaantastbaar
te zijn. Regilio Kranenburg slaagt
er in tot twee maal toe gevaarlijk te worden maar heeft het geluk niet aan zijn zijde. Tot aan het
rustsignaal van de goed leidende

Goed gesloten
Ook in het tweede bedrijf weet
Legmeervogels de rust te bewaren en ook nu wordt er geopereerd vanuit een goed gesloten
verdediging en een uitstekend
spelend middenveld waardoor
het maar moeilijk doorkomen
voor de gasten. In de 58ste minuut weet Quint Piris de toch wel
verdiende gelijkmaker te score en
staan beide elftallen weer op gelijke hoogte. 1-1
Zeker verdient omdat Legmeervogels ondanks het aandringen
van de gasten zeker in verdedigend opzicht geen kans weggeeft. Met een simpele maar goede actie brengt Mich Vernooij
zich in een uitstekende positie.
Op ruim 20 meter afstand van
het doel lost Vernooij een fraaie
schuiver die over de handen van
de graaiende Fortuna Wormerveer doelman Gennaro Liklikwatil

tegen het net tot stilstand komt.
Legmeervogels staan dan op een
2-1 voorsprong. Nana deze treffer
neemt Fortuna Wormerveer het
heft in handen. Heeft dan heel
veel balbezit maar weet daar vervolgens niets mee te doen.
Onzorgvuldig
Het spel van Fortuna Wormerveer
is te onzorgvuldig en te gehaast
om vooralsnog de verdediging te
verontrusten. Fortuna Wormerveer lukt het maar niet om de verdediging van Legmeervogels te
passeren. Hoewel het op een aantal momenten wel is van ‘’vrouwen en kinderen eerst’ lukt het de
gasten niet om doeltreffend uit
te halen. Het collectief van Legmeervogels houdt eigenlijk heel
eenvoudig stand.
Ver in blessure tijd is er nog
slechts een echte kans voor de
gasten Sander van de Poll maar
ook hij slaagt er niet in om de gasten naast Legmeervogels te brengen.
Een gelijkmaker die gelet op de
enorme inzet van Legmeervogels, waarin het hele elftal zich
voor 100% heeft ingezet om de
overwinning over de streep te
trekken, ook niet verdient zou
zijn geweest. Na ruim 95 minuten
stapt Legmeervogels als een verzopen kat van het veld maar wel
met de zo verdiende drie punten.

Derde Uithoorn Open
Golftoernooi
Uithoorn - Door het grote aantal inschrijvingen werd besloten
om de wedstrijd te splitsen. Door
de golfers met handicap 19 tot
54 werd een Stableford-wedstrijd
gespeeld, verdeeld in een ochtendgroep en een middag groep.
Voor de lage handicappers, golfers met een handicap 18 en lager, werd de wedstrijd gepeeld in
Strokeplay-vorm. Mede door het
prachtige weer en de uitstekende
organisatie werd het een fantastische, sportieve dag. Behalve de
wedstrijd was er ook gelegenheid
om alle mogelijke clubs van Cobra te testen met daarbij de deskundige uitleg van Dennis die de
hele dag aanwezig was voor de
begeleiding. Nadat de ochtendgroepen de 18 holes hadden afgerond was er tijd voor de lunch.
Vervolgens startte om 14.00 uur
de 18 holes voor de middaggroep. De weersomstandigheden
waren zo mogelijk nog beter dan
in de ochtend. Toch bleken de
scores niet veel beter dan tijdens
de ochtendronde. De verschillen
in de top van het klassement wa-

De uitslag van de
Stablefordwedstrijd
Dames was:
1. Regina 2. Ineke 3. Sjaan

De uitslag van de
Strokeplaywedstrijd was:
1. Rein 2. Martijn 3. Robert-Jan

Uithoorn - Dordrecht, al jarenlang de echte aftrap van het nationale veldritseizoen. Vanaf nu is
er wekelijks koers in het veld. Veel
regen zorgde ervoor dat het parcours bij DRC de Mol op een aantal plekken best wel glad en modderig werd.
Om 10.30 uur gingen zo’n 60
amateurs van start. De UWTC leden Bart de Veer uit Vreeland en
Tommy Oude Elferink uit Nieuwveen vormde samen met Atse
ten Brinke en Dennis v.d. Kruisweg al snel de kop van de wedstrijd. Maar hierachter streden
Bas de Bruin, Menno van Capel
en Ian van den Berg mooi mee.
Dennis v.d. Kruisweg moest als
eerste lossen uit de kopgroep en
ook Tommy kon in de laatste fase
het tempo niet meer volgen. Zodat Bart en Atse de finale moesten uitvechten. In de laatste halve ronde wist Bart een klein gaatje te slaan en dat was genoeg om
de eerste overwinning in het veld
op zijn naam te zetten.
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde
op de 2e plaats.
De Belgisch kampioen Matthias v.d. Velde had een sterke laatste ronde en wist zowel v.d. Kruisweg als Oude Elferink nog voorbij te steken. Tommy 4e, Menno
met ook een sterke laatste ronde naar plaats 10. Voor Bas was
de wedstrijd een ronde te lang
en hij moest enkele plaatsen prijs
geven, 14e. Ook Ian pakte nog

punten mee voor het regelmatigheidsklassement met de 29e
plaats.
Bij de 40+ stonden ook 2 UWTC
leden aan de start. Mark Touwen
werd 23e en Frank Jansen 57e.
Bij de nieuwelingen een heel
groot startveld van ongeveer 80
renners. De UWTC leden Mike Derogee en Rens Grömmel maakte
hier hun debuut bij de nieuwelingen. Zij moesten achteraan starten en streden hun eigen race.
Mike werd 67e. Rens had zichzelf
tijdens de race ‘opgeblazen’ en finishte als 76e. Een hele ervaring
voor de jongens en dit zullen ze
ongetwijfeld meenemen in de
volgende wedstrijd.
Bij de dames stond naast de UWTCX leden Elleke Claessen en Judith van Maanen ook Lorena Wiebes aan de start. Als je niet geselecteerd bent voor het WK dan
kan je mooi een andere uitdaging
zoeken. Lorena reed brutaal de
eerste halve ronde aan kop, maar
moest daarna Ceylin del Carmen
Alvarado en Yara Kasteleijn aan
zich voorbij laten gaan. Lorena
werd 3e. Elleke Claessen reed ook
een sterke wedstrijd en werd 6e.
Judith van Maanen moest helaas
met een blessure opgeven.
Bij de junioren stonden ruim 70
deelnemers aan de start. En de
kleine maar altijd strijdlustige
Sven Buskermolen uit Kudelstaart
reed hier prima mee. Sven werd
40e.

Legmeervogels onder de 19

ren erg klein. Nadat de wedstrijdcommissie alle scores had verwerkt was het rond 17.00 uur tijd
voor de prijsuitreiking. En ook dit
jaar had Nico voor mooie prijzen
gezorgd voor de winnaars van zowel de Stableford- als de Strokeplay-wedstrijd.

De uitslag van de
Stablefordwedstrijd
Heren was:
1. Fred, 2. Erik

Twee keer podium voor
UWTC in Dordrecht

Thamen wint
regenachtig duel

De Kwakel - Op vrijdag 27 september kwam Jeka op bezoek bij
Deze laatste uitslag was opmer- Thamen. Het voorspelde een rekelijk omdat Rein ook vorig jaar genachtige wedstrijd te worden
met de wisselbeker aan de haal en dat werd het ook. Jeka gaat
ging. Alleen was het verschil met direct voortvarend van start en
de nummer 2 nu minimaal. Rein, pakt het eerste punt in de eerste
van harte gefeliciteerd met dit inning, als Martina scoort op de
honkslag van Floranus. Jeka blijft
mooie resultaat!
de score uitbouwen. In de 3e inning komt wederom Martina over
de thuisplaat door een aantal
veldfouten aan de kant van Thamen. Sanchez komt op het honk
na 4-wijd en scoort op de hit van
Huijbregts. Diezelfde Huijbregts
bereikt ook thuis op de honkslag
van Solano Cortez, waardoor de
stand 0-4 noteert in het voordeel
van Jeka. Pitcher Ten Feld van Jeka weet de slagploeg van Thamen goed tegen te houden. Pas
in de 6e inning scoort Thamen.

voorkomen door nieuw (droog)
gravel te storten, waardoor de
wedstrijd voortgezet kan worden.
Dit harde werken wordt uiteindelijk beloond. Jeka neemt eerst
nog meer afstand door in de 8e
inning twee keer te scoren, mede
door toedoen van de geweldige
driehonkslag van Breukers: 2-6.
In de gelijkmakende slagbeurt
staat pitcher De Koninck van Jeka toe dat meerdere Thamen spelers op de honken komen door
4-wijd en geraakt werpen. Dit gecombineerd met een aantal veldfouten brengt de stand naar 5-6.
Met 2 uit én 2 man op de honken
blijft derde honkman Groen koel.
Hij slaat een tweehonkslag waarop Koole het gelijkmakende punt
scoort. Bij de poging om Koole uit
te maken op thuis, schiet de bal
langs de catcher waardoor ook
pitcher Jalvingh weet te scoren.
Onderbroken
Thamen wint op karakter en met
Nurse komt op het honk na een beetje hulp van Jeka: 7-6.
4-wijd én scoort op de tweehonk- Thamen staat stevig op plek 4 in
slag van L. Vogelaar. Diezelfde de competitie, maar heeft nog
Vogelaar weet te scoren na een zicht op plek 3 tijdens dit eerste
veldfout van Jeka: 2-4. Nadat de seizoen in de Topklasse.
wedstrijd een tijdje onderbroken Komende woensdag, 2 oktois geweest door regen, lijkt het ber, komt om 19.30 uur Domerop dat de scheidsrechters de stad Dodgers op bezoek bij Thawedstrijd willen beëindigen door men om dan hun thuiswedstrijd
plasvorming rond de thuisplaat. te spelen.
De Thamen spelers weten dit te (foto H Vogelaar)

Uithoorn - Begeleid door regenbuien, zonnestralen en een enkele regenboog trad Legmeervogels aan tegen Jos/Watergraafsmeer. Waar vooraf gedacht
werd aan een makkelijke klus,
bleek dit in de praktijk iets anders
te zijn. LMV creëerde wel kansen,
maar wist deze niet te verzilveren.
De aanval van Jos/W. wist af en
toe gevaarlijk uit te breken, maar
stuitte op keeper Dimitri. Eerst
in de 19e minuut ging Ian alleen
op de keeper af. Met een schijnbeweging erlangs, keeper kon alleen nog maar vasthouden: penalty.
Jens rondde koel af voor de 1-0.
Helaas was het kruit daarmee
verschoten voor de eerste helft.
Coach Jeffrey vond het tijd om
wissels door te voeren. Spits Ian
werd gewisseld voor de laatste

aanwinst, een blonde stormram
uit de Oekraïne met de toch Hollandse naam Cornelis.
Na een gezapig kwartiertje vond
Jens het de hoogste tijd een formidabele steekpass te geven op
Lorenzo, die bekwaam de 2-0
maakte.
Een foutje achterin leidde al snel
tot de 2-1. LMV liet zich niet afschrikken en bleef de aanval zoeken. Cornelis bleek een gouden
wissel, een voorzet van rechts
werkte hij op fraaie wijze met het
hoofd af. Jos/W. was murw gespeeld, wederom Jens was het
die met een solo de keeper het
bos instuurde voor de 4-1. Uiteindelijk bekroonde Lorenzo een
goede wedstrijd met zijn tweede
doelpunt voor de 5-1 eindstand.
Klasse gespeeld jongens, man of
the match Jens!

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Ondanks zeer barre
weersomstandigheden, de regen
viel met bakken uit de lucht, wisten toch nog 42 liefhebbers donderdag 26 september de weg
naar de Schutse aan de Merodelaan te vinden voor de wekelijkse
klaverjasavond.
Het goud was deze week weggelegd voor Louis Franken met een
totaalscore van 7293 punten. Op
behoorlijke afstand wist Ploon
Slof met 7056 punten beslag te
leggen op de twee plaats terwijl
Egbert Verkerk ten opzichte van
vorige week, toen hij pijnlijk als
laatste eindigde, een aanzienlijke verbetering in zijn spel vertoonde. Ditmaal werd hij namelijk met 7013 punten knap derde.
Helaas liep het bij Ria Smit minder goed af.
Moeizaam bereikte zij 4889 punten en werd daarmee de minst
scorende van deze avond en
werd de poedelprijs haar deel.

De hieraan verbonden troostprijs,
een fles wijn, zal haar dan ook
op de eerst volgende kaartvond
worden uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Jacqueline
van den Bergh, Cor de Beer, Marian van Gestel en Gaby Abdesselem terwijl de cadeaubonnen,
eveneens te besteden bij DUO
plant, ditmaal gewonnen werden door Ploon Slof, Gerrit Vink
(2x) en Richard van den Bergh. De
overheerlijke flessen wijn werden
deze avond gewonnen door Riet
de Beer, Douwe Douwstra, Tinus
Smit en Ria Verhoef. Alle winnaars
van harte gefeliciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 3
oktober in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

