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Contactdag Zonnebloem
een groot succes

e e nte U i t h o o r

Bijna alle gasten waren op de uitnodiging in gegaan, zodat ze met
80 gasten en zo`n 15 vrijwilligers
een lekkere volle bak hadden.
Door de prima samenwerking
met Ria en Joke van het dorpshuis konden de vrijwilligers iedereen van allemaal lekkernijen voorzien. Koffie met wat erbij, een borreltje met hapje, een
heerlijke lunch met fruit toe en

gelegd tussen gasten onderling
en tussen gasten en vrijwilligers.
Er werden twee vrijwilligers in het
Zonne(bloemen)tje gezet vanwege respectievelijk 20 en 10 jaar
trouwe dienst aan onze afdeling
en toen kwam om een uur of half
nogmaals koffie en daarna een 4 een einde aan deze geslaagde
borreltje volgden elkaar in een dag. Het is zeker voor herhaling
relaxt tempo op.
vatbaar, dus dat gaan ze volgend
jaar weer doen! Dank aan alle
Bingo
mensen die deze dag mogelijk
Tussendoor was er een bingo met hebben gemaakt, van chauffeurs
voor iedereen een leuk prijsje, er tot bediening, van mensen die de
was een leuk optreden van de uitnodigingen rondbrengen tot
Dekselse Meiden en waar het al- de `een goed lopend` schemalemaal om draait met de Contact- maker, als er één schakeltje ontdag dat er werd contact wordt breekt wordt het niet zo`n succes.

Uithoorn - Ruim 40 vertegenwoordigers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, bedrijven, gemeente, welzijns- en zorginstellingen waren op woensdagavond bijeen
in Brede School Legmeer. Er werden veel ideeën verzameld voor
het in februari 2020 te sluiten lokale sportakkoord. Ook jij kunt
meekijken en meediscussiëren
door een inlog aan te vragen voor
de app XiBE. Wethouder Jan Hazen was enthousiast “ik zie een
grote groep betrokken personen
en denk dat er veel mogelijk is.
Stel je voor dat al deze partijen afspraken gaan maken over hoe Uithoornaars door nauwe samenwerking nog beter kunnen sporten in Uithoorn!”. Hij vertelde dat
de gemeente de informatie die
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Ga net als Rosie en Jannes weer eens ouderwets ganzenborden!

Verkrijgbaar bij de Bruna.
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Bij het boek
“Een lange nacht
in het Rechthuis”

De Kwakel - Afgelopen donderdag was de jaarlijkse contactdag
van de Zonnebloemafdeling De Kwakel / Vrouwenakker. Mede
door een bijdrage van het Kwakelse veiling-comité waren ze in
staat om dit jaarlijkse festijn terug te laten keren. Buiten was het
guur en koud, maar binnen in het dorpshuis was daar gelukkig
niets van te merken.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Gem
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Sinterklaasactie Uithoorn
nodigt Zonnebloem uit

Uithoorn - Afgelopen zondag
vierden zo’n 40 gasten van De
Zonnebloem afdeling Uithoorn
Sinterklaas in het muziekgebouw
van KNA. De Zonnebloem was
uitgenodigd door Sinterklaas Actie Uithoorn. Sinterklaas Actie
kiest ieder jaar een goed doel:
dit jaar De Zonnebloem. Het was
een grandioze middag: een overvloed aan hapjes en drankjes, een
quiz met 25 vragen over de geschiedenis van Uithoorn en Nederland in het algemeen (bv. welke noodnummers waren de voor-

gangers van het huidige noodnummer 112), lootjes trekken
met prijzen en natuurlijk in het
tweede deel van de middag Sinterklaas met zijn zwarte pieten.
Ondanks de leeftijd van de gasten en de begeleidende vrijwilligers, ver voorbij de leeftijd van
Sinterklaas, werd uit volle borst
meegezongen. Tot slot: een banketstaaf voor iedereen. Gasten
die na afloop naar huis werden
teruggereden: het was gezellig,
het was fijn, we hebben genoten.
En daar gaat het om.

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

tijdens het akkoord wordt verzameld wil gaan gebruiken voor een
nieuwe sportnota die voor 2020
op de rol staat.
Voorbeeld
Mooi voorbeeld van een idee
dat werd geopperd was een Uithoornse Sportpas die het mogelijk maakt om laagdrempelig kennis te maken met verschillende
sporten. Maar ook werd er voorgesteld om meer samen te werken
op taken die verenigingen nu allemaal afzonderlijk doen. Denk aan

onderhoud, schoonmaak, werven
van vrijwilligers, etc. Wil je weten
welke ideeën er allemaal besproken zijn? Heb je zelf suggesties?
Wil je ook meepraten? Dat kan!
Niet alleen zijn er werkgroepen
gevormd rond de vier thema’s en
zal er in januari een tussenbijeenkomst plaatsvinden. Ook is de app
XiBE beschikbaar om via een telefoon, tablet of computer mee te
kunnen doen. Stuur dan een mail
naar marco@bureaumdj.nl, hij kan
ervoor zorgen dat je ook een login
ontvangt.
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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

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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.

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

Kauwgom
Gemiddeld kauwen wij op 350
kauwgompjes per jaar. Als we de
kauwgom allemaal op de straat
uitspugen, ligt er in Nederland ongeveer 168 miljoen kilo kauwgom
op straat.

tijd van zwerfafval is voor elk materiaal verschillend. Het afbreken
van kauwgom door de natuur kost
20 tot 25 jaar.
Wat kun jij doen?
Wij hopen met deze schoonmaakactie dat mensen geen kauwgom
meer op straat gooien maar in de
prullenbak. ls we met z’n allen
dit doen, houden we het busstation kauwgomvrij. Doe je ook mee?
Kijk op www.supportervanschoon.
nl voor meer informatie.

Afbraaktijd
Naast dat het hartstikke veel geld
kost om het op te ruimen, is het
ook slecht voor het milieu, want
het duurt ontzettend lang voordat afval is vergaan. De afbraak-

Zet jij je in voor je buurt?

Buurtbeheer Zijdelwaard is
op zoek naar jou?
Buurtbeheer Zijdelwaard is op
zoek naar betrokken inwoners
die zich willen inzetten voor hun
wijk. Door het vertrek van Kees
ter Beek is dat hard nodig. Daarom een gezamenlijke oproep van
Buurtbeheer Zijdelwaard en gemeente Uithoorn om inwoners
op te roepen om Buurtbeheer
Zijdelwaard te komen versterken. Op www.uithoorn.nl leest
u meer informatie over buurt-

beheer Zijdelwaard. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Gerrit Roseboom, Voorzitter Buurtbeheer Zijdelwaard via
vbzijdelwaard@gmail.com

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de polis. Het
is ook mogelijk om direct een
aanvraag in te dienen. Het is
noodzakelijk om een identiteitsbewijs mee te nemen, het BSN
nummer van de gezinsleden,
een bankrekeningnummer, het
polisblad van de huidige verzekering en een inkomensspeciﬁcatie van de afgelopen maand
(of rekeningafschrift). Dit geldt
voor alle rekeningen die zij of
hij heeft. Meer info op uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen of op gezondverzekerd.nl/uithoorn.
Het Sociaal Loket kan antwoord
geven wie in aanmerking komt
voor deelname aan de collectieve verzekering.
Het Sociaal Loket is bereikbaar via 513 111 op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 10.30
uur. Daarnaast is er een
inloopbalie op woensdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

EVENEMENTEN

Kunstestafette december
met de expositie “Crea Kids”

Op 2 december wordt het stokje voor de kunstestafette doorgegeven aan de kindercursussen van Stichting Crea Uithoorn. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar, leerlingen van Arlet Ybema en Boudewijn Creutzburg, laten in deze feestmaand schilderijen en
pottenbakken-creaties zien.
De talentvolle kinderen hebben zich vol enthousiasme laten inspireren door het leven en de
natuur in en rond Uithoorn. De werken zijn gemaakt door zowel
beginners als gevorderden. Meer informatie over de kindercursussen is te vinden op www.crea-uithoorn.com. De expositie is
te zien van 2 tot 31 december 2019 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis.

Wenskerstboom

Laat je wens in vervulling gaan! Iedereen in Uithoorn en De Kwakel kan van 1 december tot en met 30 december een wenskaart in
de boom (laten) hangen. Je vindt de wenskerstboom bij de ingang
van restaurant Geniet aan de Amstel. De winkeliersvereniging zal
aan de hand van een loting proberen 3 wensen in vervulling te laten gaan. De ‘winnaars’ worden na de trekking telefonisch op de
hoogte gebracht en verzocht aanwezig te zijn bij uitreiking.

Expositie Fotokring Uithoorn,
thema ‘Onderweg’

Vervanging apparatuur voor
reisdocumenten
(paspoort en identiteitskaart)
Door vervanging van de apparatuur voor reisdocumenten is een
aantal diensten op dinsdag 3 december 2019 niet beschikbaar.

FEESTJAAR

Kunstestafette:

Wij vragen uw begrip hiervoor.
Aanvragen voor reisdocumenten
Op dinsdag 3 december 2019
is het niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een reisdocument.
Reisdocumenten ophalen
Op dinsdag 3 december 2019 is
het wel mogelijk om een paspoort
of identiteitskaart op te halen.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden gemeentelijke diensten

Wist je
dat?
De gemeente biedt voor inwoners met een krappe beurs
een collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid. Voor wie nog geen collectieve verzekering heeft, meer
informatie wil en/of overweegt
om over te stappen, houdt de
gemeente een spreekuur op
28 november en op 11 december. Inwoners met een inkomen tot 125 procent van de
bijstandsnorm kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering (de gemeentepolis). Zorg en Zekerheid geeft
een korting en de gemeente
betaalt een deel van de premie. Het spreekuur is op donderdag 28 november van 11.00
uur tot 14.30 uur en op woensdag 11 december van 16.30
uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk 16. Inwoners die voor
het spreekuur komen, kunnen
zich melden bij de balie. Vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar en van Zorg en Zekerheid

De muren, het voetpad en het
wegdek op het busstation waren
bedekt met kauwgom. Gelukkig is
het nu weer schoon. Er lag zoveel
kauwgom dat een professioneel
bedrijf met de benodigde straalapparaat en materialen 7 dagen
nodig had om de kauwgom te verwijderen.

MUZIEK & ZANG

Busstation weer kauwgomvrij

Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal loket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).
Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

De expositie van de Fotokring
Uithoorn is nog te zien tot en
met 29 november 2019 in de
hal van het gemeentehuis. Er
hangen
foto’s van de leden
van de Fotokring met het thema ‘ nderweg’.

Deelname aan enquête
honden- en speelbeleid
De gemeente Uithoorn bedankt
iedereen die heeft meegedaan
met de enquête honden- en
speelbeleid. Door alle inzendingen hebben we goede input om
te zien of het huidige beleid nog
past bij de wensen/ideeën van de
inwoners en ook waar de knelpunten zijn. Het blijkt dat er zowel
voor het honden- als het speelbeleid geen grote wijzigingen van
het beleid nodig zijn. Daarom nemen we de huidige beleidsuitgangspunten op in het Integraal
Beleidsplan Openbare Ruimte
(IBOR).
Dat beleid wordt momenteel opgesteld. Een aantal inwoners
hebben aangegeven dat zij ook
mee willen denken over deze beheerplannen waarin honden een

belangrijk onderwerp zijn. Daar is
de gemeente ook heel blij mee.
Zij zijn een waardevolle toevoeging voor het maken van een
goed beheerplan (het vastleggen
van afspraken, maatregelen en
de kosten). Deze mensen krijgen
in het voorjaar april/mei een uitnodiging om mee te denken over
de uitvoering van het beleid. Voor
de uitkomst van de enquêtes verwijzen wij u naar www.uithoorndenktmee.nl

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
ofﬁci le 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.

WWW.UITHOORN.NL

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

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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

Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donderdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-086039, Hoofdweg 113 (Kudelstaart), het uitbreiden van de spuitcabine (ontvangen 13-11-2019).

Uithoorn
- 2019-086952, Zijdelveld 54, het vergroten en uitbreiden van het hotel
(ontvangen 15-11-2019).
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.
De Kwakel
- 2019-076781, Banken 3, het vervangen en vergroten van een bestaande garage (verzonden 18-11-2019);
- 2019-076777, Dwarsweg 65, het plaatsen van een watersilo (verzonden 13-11-2019);
- 2019-071523, Noorddammerweg 17, het plaatsen van een stalen
vluchttrap aan de achterzijde van het gebouw (verzonden 18-11-2019).

Uithoorn
- 2019-074705, Prins Hendriklaan 2, het uitbreiden van de woning en het
uitvoeren van funderingsverbetering (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083347, Prins Hendriklaan 4, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083348, Prins Hendriklaan 6, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-083349, Prins Hendriklaan 8, het verbeteren van de fundering van
de woning (verzonden 13-11-2019);
- 2019-070739, Kuifmees 119, het plaatsen van een steiger (verzonden
18-11-2019);
- 2019-072780, Chrysantenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak (verzonden 19-11-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-082259, Marktplein, aanvraag evenementenvergunning AmstelProms op 27 juni 2020 (ontvangen 29 oktober 2019);
- 2019-086046, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 30 november 2019 van 22.00-01.00 uur (ontvangen 12-112019);
- 2019-086077, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 27 december 2019 van 20.00-01.00 uur (ontvangen 12-112019);
- 2019-086136, Koningin Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit op 6 december2019 van 18.00-21.00 uur (ontvangen 12-11-2019).

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.
Uithoorn
- 2019-067146, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
evenementenvergunning foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food
op 30 mei t/m 1 juni 2020 (verzonden 12-11-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BESLUIT INZAKE VROEGSIGNALERING VAN
BETALINGSACHTERSTANDEN
Op 13 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders
van Uithoorn besloten tot het aangaan van het convenant Vroegsignalering
van betalingsachterstanden. De ondertekening van dit convenant vindt op
27 november 2019 plaats. In het kader van dit convenant maakt het college bekend dat zij:
De directeur Duo+ mandateren om uit het convenant Vroegsignalering van
betalingsachterstanden voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht
van ondermandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager.
Dit besluit gaat in de dag na deze bekendmaking.

VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN BUIZERD, EBRO,
SCHOOLSTRAAT, BUITENHOF EN ANNA BLAMANLAAN
De gemeente Uithoorn heeft vijf nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
-

Parkeerveld Buizerd t.h.v. Torenvalk 1;
Ebro t.h.v. huisnummer 171;
Schoolstraat t.h.v. huisnummer 20;
Buitenhof t.h.v. huisnummer 2.
Anna Blamanlaan t.h.v. huisnummer 38.

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 in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

WWW.UITHOORN.NL
de afstemming tussen koor, solisten en de veeleisende pianopartij
optimaal was. Daardoor kon Toon
de Graaf zich volledig op zijn inspirerende leiding van het koor
concentreren. Zonder, meestal
slechts één, voor menige koordirigent door tijdsdruk nogal eens
stressvolle, repetitie met een orkest. Dat is dan immers meteen
de generale repetitie waarin binnen twee a drie uur alles uitvoeringsgereed meteen onder elkaar moet worden gezet. Wat zeker ook bijdroeg tot het slagen
van de uitvoering, was de goede
akoestiek van de, aangenaam verlichte, Schutse. Daar zat het enthousiaste publiek in de stampvolle zaal trouwens op comfortabeler meubilair dan in de, voor
de grote concerten van “Amicitia”
gebruikelijke, Burghtkerk met zijn
harde banken. “Amicitia” kan terugzien op een prachtige uitvoete onderlinge contact. Duidelijk ring. Met de herhaling van deel
4, het idyllische“ Wie lieblich sind
was dat grondig is gerepeteerd.
deine Wohnungen”, meteen al na
de pauze als een verrassend verVoortreffelijke solisten
vroegde toegift. Brahms zou zeen pianisten
Fraaie solistische bijdragen lever- ker tevreden zijn over de zorgvulden Titia van Heyst, sopraan en dig ingestudeerde en bewogen
Berend Eijkhout, bariton. In de vertolking van zijn werk. En misdelen 3 en 5 zingen zij hun par- schien dacht een latent zanglustijen niet alleen puur solistisch, tige muziekliefhebber in de zaal
maar ook zijn onderdelen mooi wel: “Kom, laat ik ook zelf eens de
ingebed in het stemmenweefsel stap naar een kennismakingsrevan het koor. Met slechts een en- petitie maken”.
kele gezamenlijke repetitie van
koor en solisten was het gelukt
om solo- en koorpartijen naadloos tot een werkelijke eenheid
op elkaar te laten aansluiten. Wat
daarbij ongetwijfeld hielp, was
dat solisten en koor in elkaars on- De Kwakel - In 1969 nam pastoor
middellijke nabijheid stonden te Adank het initiatief om verschilzingen, zonder groot orkest er- lende verenigingen onder de patussen. Een in de oorspronkelij- rochianen op te richten waaronke partituur voor een uitvoering der ook de handwerkclub. De club
wel voorgeschreven orkest met startte met ongeveer tien dames
zijn rijke instrumentale kleuren- en op zijn hoogtepunt waren er
palet was in De Schutse niet aan- wel 30 dames aanwezig, die zich
wezig. Dat is aan de ene kant jammer. Maar dat gemis werd ruimschoots gecompenseerd door het
spel van twee uitstekende pianisten, Eric Jan Joosse, en Olga Malkina. Beschikbaar was de concertvleugel van de Stichting Culturele
Activiteiten Uithoorn (SCAU). Bovendien was het gemis van een
orkest muziekhistorisch toch verantwoord, omdat Brahms zelf de
orkestversie had bewerkt tot een
klavierpartij voor twee pianisten.
Toen Brahms in Londen zijn “Requiem” wilde uitvoeren, was ook
geen orkest betaalbaar en beschikbaar, zodat hij toen zelf deze
praktische oplossing koos.

Over Amicitia kan
Brahms tevreden zijn
Uithoorn - Kennismaken met
meesterwerken uit de klassieke
muziekliteratuur kan op verschillende manieren. Door te luisteren naar een zoveelste superopname op een moderne geluidsdrager. Door concert- of operabezoek met gerenommeerde professionals op het podium
of het toneel. Maar de beste manier om een meesterlijke compositie echt te leren kennen, is
het werk zelf uit te voeren. Door
het al spelend of zingend te beleven. Door al die prachtige noten,
oorstrelende melodieën en knap
getoonzette harmonieën zelf in
klank om te zetten en in het eigen lijf te voelen. En door de luisteraars deelgenoot te maken van
de passie en de energie waarmee
het werk in tientallen repetities is
ingestudeerd. Dan raak je als muziekliefhebber de kern waar het
bij het muziek maken en zingen
om gaat.

de koorzang waren de ingrediënten die “Ein deutsches Requiem”
tot een overal graag en vaak uitgevoerd meesterwerk maken. In
geen enkele van de koorpartijen voor de sopranen, alten, tenoren en bassen staat een overbodige noot. In fraaie samenklanken
en in alle sterktegraden van het
zachtste pianissimo tot het krachtigste forte klinken die noten harmonisch gecombineerd of zich
vocaal voortbewegend op een
eigen zelfstandige weg. Geleerd
van Bach en Händel.

Sfeervolle uitvoering
De sfeer van serene rust werd
meteen al goed getroffen in
het“Selig sind, die da Leid tragen” van het openingskoor. De
componist wil blijkens zijn aanwijzingen in de partituur dat expressief moet worden gezongen,
maar ook moet de klank “dolce”
zijn, met zorgvuldig gedoseerde sterktegraden. Hoorbaar was
Bewonderenswaardige
dat dirigent Toon de Graaf daarprestatie
aan met zijn koor veel aandacht
Dat is de bijna zeventig zingen- heeft besteed. Opeens barst dan
de muziekliefhebbers van Chris- het snelle fugatische slot van deel
telijke OratoriumVereniging Ami- 1 los, met onmiddellijke tempocitia gelukt met een prachtige wisseling en met stemmen die zo
uitvoering van “Ein deutsches Re- over elkaar heen buitelen dat een
quiem”. Muzikaal stond Brahms’ foute inzet meteen de muzikale
vroege meesterwerk als een huis, trein kan laten ontsporen. Dit is
vrijdagavond in De Schutse. De ook het risico dat een koor loopt
componist was pas vijfendertig na de baritonsolo in deel 3, als de
jaar toen hij zijn populaire “Requi- afzonderlijke koorstemmen in de
em” componeerde. Brahms werk- fugatische Bach- en Händelstijl
te als componist en dirigent al ja- weer hun zelfstandige eigen pad
ren met goede amateurkoren. gaan bewandelen. Dan mag de
Hij wist hoe je een koor moet la- dirigent geen seconde zijn conten klinken en wat je van zangers centratie en zijn zicht op het nokunt vragen. En hij had een gron- tenbeeld verliezen bij het bewadige kennis van de werken en ken en aangeven van de juiste inde componeerstijl van zijn gro- zetten op het juiste moment. Dat
te voorgangers als Bach, Hän- ook in deze muzikaal zo risicovoldel, Haydn, Mozart, Beethoven le passages alles goed lukte is een
en Schubert. Wat Brahms van hen bewonderenswaardige prestatie
had geleerd en zijn ervaring met van koor en dirigent in hun hech-

Druk met signeren van boek
Regio - Uithoorn - “Afgelopen zaterdag was het een drukte van jewelste bij schrijfster Cindy Pieterse. Ze was bij Bruna op het Amstelplein aanwezig om haar boek,
Weigevoel, te signeren. Een boek
over Dena de geit, zelfbenoemd
geitengoeroe en mensenfluisteraar. Dena ziet,eet en weet alles.
Ze geeft mensen advies over het
leven maar al herkauwend denkt
ze er het hare van. Tot ze ontdekt

wordt door een infuencer. Klanten
konden tjidens het signeren ook
nog op de foto met Dena de geit.
Nee, geen echte geit maar een
goed gelijkende replica. Één van
de deelnemers heeft daarmee het
aankoopbedrag van het boek terug gewonnen. Al met al weer een
zeer geslaagd evenement bij Bruna. Signeersessie gemist? Er zijn
nog een aantal voorgesigneerde
exemplaren te koop bij Bruna. ‘

50 jarig jubileum handwerkgroep

Optimale afstemming
Dat Eric Jan Joosse als vaste repetitor het hele repetitieproces van
A tot Z heeft begeleid, zal er stellig toe hebben bijgedragen dat

vooral bezighielden met borduren herstel van gewaden en verder voorkomende hand en andere
diensten die met de kerk te maken
hadden. Nu is de club aardig kleiner geworden, maar elke maandagmiddag komen zij tussen 13.00
-16.00 uur bij elkaar in de ontmoe-

tingsruimte van de kerk en werken tezamen aan diverse projecten die ze leuk vinden. Heeft u tijd
en vindt u het leuk, u bent altijd
van harte welkom onder het genot
van een bakje koffie of thee bij de
dames van de handwerkclub in de
ontmoetingsruimte van de kerk.
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Slimness heeft weer
nieuwe winnaars

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

Dichtbij
Een bezoek aan deze pier staat
garant voor het van dichtbij zien
van vele vogelsoorten, een frisse

Regio - Interkerkelijk koor United
onder leiding van dirigent/ pianist
Rob van Dijk geeft een verassend
Kerstconcert op maandag 9 december in Kerkgebouw De Schutse, Merodelaan 1 in Uithoorn. Het
concert “Op weg naar Kerst” begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. Toegang kaarten ( inclusief 1 consumptiebon te gebruiken na afloop) kan gereserveerd
worden door te mailen naar: j.tuinenburg@hotmail.com of bezoek

neus én misschien wel een glimp
van de bruinvissen en zeehonden
in de Noordzee... Gaat u mee op
zaterdag 7 december? Trek passende kleding aan, neem koffie/
thee en lunch voor onderweg en
een verrekijker mee. Verzamelen:
parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30
uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15:00 uur. Kosten:
gratis. (vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig.
Als het erg slecht weer is en u wilt
weten of de excursie doorgaat,
kunt u contact opnemen met de
excursieleider: Roy de Dood (0623559528) (Foto’s: birdwatchingholland.nl)

Regio - Voor bijna iedereen boven de veertig is het herkenbaar;
de kleine lettertjes dichtbij worden steeds minder goed leesbaar.
Meer licht nodig hebben of het
leeswerk wat verder weghouden
is de gebruikelijke reactie. Maar
er komt een moment dat ook dit
niet meer voldoende helpt en een
betere oplossing nodig is. Wat ongetwijfeld iedereen weet is dat je
met een bril dit probleem prima
kan verhelpen. Dat kan met een
bril om alleen te kunnen lezen of
een bril die op alle afstanden weer
scherp en comfortabel zicht geeft.
Wat veel mensen niet weten is dat
dit ook kan met contactlenzen;
multifocale contactlenzen.

soon tegenover u. In de ruimte
zijn meerdere mensen aanwezig
en er is een “ruis’ van gesprekken
die door de kamer zweeft. Toch
bent u in staat om uw gesprekspartner goed te volgen. Dit gebeurt omdat uw brein de keuze
maakt op welk deel van de “ruis”
het zich concentreert. Voor het
zien met multifocale contactlenzen gebruikt ons brein dezelfde
unieke handeling.

Gewenning!
Voor uw gehoor heeft het brein
zich al jaren kunnen trainen, met
het zien kost dat even tijd. In de
regel loopt u direct tevreden de
winkel uit met uw contactlenzen,
maar zal u de eerste paar dagen
Hoe werkt dit?
wat optische “ruis’ ervaren. Zo kan
Zoals u misschien weet is een u om lampen wat kringen gaan
multifocaal brillenglas opge- zien en kunnen straatnaam borbouwd uit verschillende sterkten. den ineens een lichte schaduw
Deze verlopen geleidelijk in het vertonen. Maar wees gerust, deglas van het veraf zien, wat zich
boven in het glas bevindt, naar
het nabij zien wat zich onderin
het glas bevindt. Bij het opmeten
van uw bril wordt ervoor gezorgd
dat het deel voor het veraf zien
zich recht voor het centrale deel
van het oog bevindt; de pupil. Zodra u gaat lezen beweegt u automatisch uw ogen naar beneden
waar het gedeelte zich bevindt
om mee te lezen. In theorie werkt
dit bij contactlenzen precies hetzelfde, met het verschil dat voor
uw pupil zowel het deel voor nabij zien als het deel voor veraf zien
is geplaatst.
Uw brein doet het werk!
Dat leest u goed; u kijkt tegelijkertijd door zowel uw veraf- als
uw leessterkte. Ons brein is in
staat om die beelden in een fractie van een seconde te verwerken
en kiest die beelden uit die u nodig heeft om scherp en comfortabel te kunnen zien. Om dit goed
te begrijpen moet u zich de volgende situatie eens voorstellen: u
bevindt zich in een restaurant en
heeft een gesprek met een per-

ze verdwijnen gemiddeld na een
paar dagen dragen.
Ervaar en geniet!
Bij Bril & meer Optiek zijn we specialist op het gebied van contactlenzen en laten we u graag multifocale contactlens ervaren. Zo
kunt u genieten van onbelemmerd en comfortabel zien op alle
afstanden. Om het u nog gemakkelijker te maken hebben wij op
donderdag 12/12/2019 een unieke probeerdag. Tijdens deze dag
wordt u de mogelijkheid geboden kennis te maken met multifocale lenzen, aangemeten volgens de nieuwste technieken en
met de nieuwste materialen. Ook
zijn er tijdens deze dag technische specialisten van de leverancier aanwezig voor al uw vragen.
Het enige wat u hoeft te doen is
uzelf snel aanmelden voor deze
spectaculaire dag; want VOL=VOL
Bril & meer Optiek, tel 0297722067, Kerklaan 11, Vinkeveen,
info@brilenmeer.nl

kom. Ook de oud clienten natuurlijk! Een gratis weeg- en meetmoment om te kijken hoe het gaat,
kan nooit kwaad. Slimness, Bozenhoven 19a Mijdrecht
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IVN-lezing: Brug tussen
Bouw en Natuur

Regio - Hoe ziet dat eruit? Wat
kan je er zelf aan doen? Dinsdag
3 december van 20.00-22.00 uur,
NME-centrum de Woudreus in
Wilnis. Spreker: Maike van Stiphout, landschapsarchitect. We
weten allemaal dat de biodiversiteit afneemt en dagelijks staat
er een artikel hierover in de krant.
Maar kunnen we er niet zelf aan
temonnee. Voordat de weg naar twee wegliepen richting de Ar- bijdragen om de val te stoppen?
huis werd ingezet, heeft de in- thur van Schendellaan. Pas toen Ja dat kan, en relatief eenvoudig
woonster haar portefeuille opge- bemerkte de inwoonster dat haar en in ons eigen belang. Want naborgen in haar jaszak. Bijna thuis portemonnee was gestolen. Er is tuur in je omgeving vergroot de
werd de vrouw aangesproken door de twee vrouwen geld op- levenskwaliteit voor alles wat
door twee vrouwen, die haar de genomen bij de ING op het Zijdel- leeft. Maike van Stiphout, landweg naar de apotheek vroegen. waardplein. De politie heeft de schapsarchitect, slaat vanavond
Een buurvrouw kwam naar be- diefstal in onderzoek. Mogelijke de brug tussen de bouw en de
neden omdat zij de vrouwen niet getuigen worden gevraagd con- natuur. Ze vertelt wat er mondiaal speelt en wat je kunt doen in
helemaal vertrouwde, waarop de tact op te nemen via 0900-8844.

Portemonnee weg na zakkenrollerij
Uithoorn – Op vrijdag 22 november tussen één uur en half twee
in de middag is een 86-jarige inwoonster het slachtoffer geworden van zakkenrollerij. De vrouw
had diverse winkels op het Zijdelwaardplein bezocht. Nagenoeg alle spulletjes had zij met
haar pinpas betaald, die zij na
gebruik wegstopte in haar por-

het koor site: www.koor-United.
nl. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten
van het concert. Het 56 leden tellende koor is druk bezig met repeteren en zal in een feestelijke
Kerstsfeer zowel nieuwe als oude
nummers ten gehore brengen. Tevens is er de mogelijkheid om na
afloop van het Concert, een Kerst
CD aan te schaffen met hierop een
aantal bekende nummers. Voor
meer info: www.koor-united.nl

Contactlenzen om mee
te lezen, ze bestaan echt!

Vogelexcursie IJmuiden
met de IVN
Regio - Op zaterdag 7 december
organiseert IVN De Ronde Venen
& Uithoorn weer een vogelexcursie naar de zuidpier van IJmuiden.
De 2,9 km lange pier is door zijn
opbouw van betonnen blokken
en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zee- en
kustvogels. Naast de verschillende soorten meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten
en paarse strandlopers tussen de
keien door op zoek naar voedsel.
En wat dacht u van de kleine drieteenstrandlopers die met de golven mee in ongelooflijk snelle pas langs het strand heen en
weer rennen om zo het vers aangespoelde voedsel uit het zand te
pikken. Zij broeden op Groenland
en overwinteren bij ons! Omdat
het laatste beetje van de vogeltrek nog gaande is, en veel vogelsoorten de kustlijn als trekroute gebruiken, is de kans aanwezig
dat we misschien wel wat schaarsere soorten tegenkomen op weg
naar hun overwinteringsgebieden in het warme zuiden.

Kerstconcert met koor United

Regio - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness altijd
weer een succes! In een groep
is de motivatie vaak wat hoger. Hier zijn de winnaars Linda uit Mijdrecht en Emma uit Vinkeveen (foto) weer het levende
bewijs van. Linda verloor 9,4 kilo
en Emma 9,3 kilo tijdens de cursus van 9 weken (10 bijeenkomsten). Meerdere resultaten van de
groepen met de voor en na foto
staan op de website, maar ook vele positieve reviews over het afvallen bij Slimness. Woensdag 8
januari 2020 starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start
om 19:00 en de 2e om 20:30. Omdat Slimness is aangesloten bij
de beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars
alles of een gedeelte van de cursus. Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar. Wil jij in het nieuwe jaar
aan je gewicht, conditie oftewel
gezondheid werken? Doe dan
mee! Wil je meer informatie of wil
jij je opgeven en zeker zijn van
een plekje? Dat kan via de website www.slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel 0297765027 en vraag eventueel een
vrijblijvende intake aan. Op zaterdag 4 januari 2020 tussen 09:00
en 14:00 heeft SLIMNESS open
dag en is iedereen van harte wel-

je werk- en woonomgeving om
de biodiversiteit te vergroten,
van een natuur-inclusieve bouw
of verbouwing tot een goede inrichting van je huis-tuin- en leefomgeving.
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2,50 euro. Voor
meer informatie: Willeke van Soeren-Rotteveel 0622638676. Zie
ook: www.ivn.nl afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
Vindt u het leuk dat we dit soort
lezeningen houden kijk dan ook
op de website voor meer informatie om het IVN te steunen als
lid of donateur.

Ingezonden brieven
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
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Uithoorn doet duurzaam
Gem

e e nte U i t h o o r
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Stapsgewijs uw huis verduurzamen
met de duurzame buurtactie
De gemeente Uithoorn start samen met het Regionaal Energieloket met duurzame
buurtacties. Doel is om u als woningeigenaren te laten zien wat u kunt doen om uw woning
te verduurzamen. De acties vinden plaats per buurt of wijk.

Wethouder Bouma:
“Veel nieuwe
duurzaamheidsacties
van start!”
Na de vaststelling van de
Duurzaamheidsagenda door de
gemeenteraad steekt de gemeente
Uithoorn de handen uit de mouwen met
een flink aantal duurzaamheidacties.
Een greep: we verloten infraroodscans en
we hebben vorige week twee succesvolle
informatieavonden gehouden over de
isolatieactie. Was u er niet bij? Op de
website van het Regionaal Energieloket
kunt u alles over deze inkoopactie te
weten komen.
En daar blijft het niet bij: de gemeente
gaat grote stappen zetten met de
duurzame buurtaanpak. We starten
met een informatieavond voor de
woningeigenaren in Zijdelwaard.
Daarvoor ontvangen zij een uitnodiging.
Maar laten we ook de duurzaamheid
in het dagelijks leven niet vergeten.
De nieuwe bureaustoelen voor het
gemeentehuis zijn bijvoorbeeld
100 procent recyclebaar, en de oude
worden eveneens gerecycled.
Ook u kunt in het dagelijks leven verschil
maken. Bijvoorbeeld door elke dag uw
afval te scheiden. Denkt u dat het niet
werkt? Lees vooral verder! Deze fabel
helpen we graag de wereld uit.

Per wijk wordt een aantal voorbeeldwoningen
gekozen, die representatief zijn voor
bepaalde woningtypen in de buurt. Hiervoor
worden adviesrapporten opgesteld met
een stappenplan naar een duurzame,
energiezuinige, comfortabele en mogelijk in
de toekomst aardgasvrije woning. Ook staat
in het advies hoeveel u kunt besparen op uw
energiekosten.

maakt dit najaar stappenplannen voor een
aantal voorbeeldwoningen die representatief
zijn voor deze wijk. Woningeigenaren in
Zijdelwaard ontvangen één dezer dagen de
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
in de brievenbus. Tijdens die bijeenkomst op
12 december worden de adviezen uitgebreid
toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in de
Hoeksteen en start om 19.30 uur. De avond
is gericht op de woningeigenaren in de wijk
Zijdelwaard, maar andere belangstellenden zijn
welkom.
Ook ondersteuning bij uitvoering
De gemeente Uithoorn en het Regionaal
Energieloket ondersteunen woningeigenaren
ook bij de uitvoering van de verschillende
stappen. Zo is eerder deze maand de isolatieactie gestart voor alle woningeigenaren in
Uithoorn, waarbij het Regionaal Energieloket
het uitzoekwerk uit handen neemt en zorgt
voor een scherp geprijsde inkoop.

Zo krijgt een hele wijk aan de hand van een
aantal voorbeeldwoningen een stappenplan
dat goed bij hun woningtype past. Omdat
woningen per wijk veel op elkaar lijken, kunnen
de adviesrapporten voor veel woningen in een
wijk van toepassing zijn. Met dat doel zijn de
adviezen dan ook opgesteld. Het Regionaal
Energieloket licht de stappenplannen toe
tijdens een informatieavond. Zo weten
woningeigenaren welke maatregelen ze
kunnen nemen, en wat de beste volgorde is.
Buurtactie Zijdelwaard
De eerste buurtactie vindt plaats in
Zijdelwaard. Het Regionaal Energieloket

Gemeente Uithoorn zoekt
duurzame meedenkers!
Na de buurtactie in Zijdelwaard willen we
met de volgende wijken aan de slag. We
maken een plan van aanpak. Wilt u hierover
meedenken of over andere duurzame
onderwerpen? Graag! Laat ons dat dan
weten via info@regionaalenergieloket.nl
of 088-525.4110

Isolatie-actie in Uithoorn
en De Kwakel
In de vorige editie van deze duurzaamheidspagina heeft u het misschien al gelezen:
de gemeente Uithoorn en het Regionaal
Energieloket zijn samen een isolatie-actie
gestart. We helpen woningeigenaren met het
verduurzamen van hun woning. Door deel te
nemen aan de groepsaankoop krijgt u een
aantrekkelijk aanbod en wordt er veel voor u
geregeld. Afgelopen weken werden twee goed
bezochte informatieavonden gehouden.
De voordelen van de isolatieactie op een rij:
• Energiebesparing
• Wooncomfort
• Scherpe prijs
• Persoonlijke oﬀerte
• Betrouwbare vakspecialist
Heeft u de bijeenkomsten gemist of wilt u
alles nog eens nalezen? Op de website van het
Regionaal Energieloket vindt u alle informatie
en er is ook een uitgebreid informatiepakket
voor uw beschikbaar.
Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn.
Dit is ook de plek waar u zich kunt aanmelden
voor een vrijblijvende offerte.

Verloting
infraroodscan
Het Regionaal Energieloket van de
gemeente Uithoorn verloot 2 gratis
infraroodscans! Hiermee kunt u nagaan of
uw huis warmtelekken heeft. Geef u nog
snel op, het kan tot en met 1 december op
www.regionaalenergieloket.nl. Wie weet
wint u wel één van de scans.

Afval scheiden levert geld en grondstoffen op
De zin van
afvalscheiding
(...en de onzin die u wel eens hoort)

‘‘...afvalscheiding
is geldverspilling...’’

De tijd dat gemeenten hun afval op
vuilnisbelten stortten of alles maar in de
verbrandingsovens gooiden, ligt ver achter
ons. Door ons afval goed te scheiden en
alle bruikbare materialen te recyclen gaan
we verantwoordelijk om met schaarse
grondstoffen, en dat is beter voor het milieu.
Afval = grondstof.

Een goed grondstoffeninzamelbeleid is ook
goed voor onze portemonnee. Materialen als
papier, textiel, glas en metaal hebben waarde.
Ook oud plastic kan worden hergebruikt.
En van tuinafval (snoeiafval, gras en bladeren)
wordt compost gemaakt en het levert biogas
en warmte op.
Door goed te scheiden (alles in de juiste
container) wordt de kwaliteit van de
ingezamelde materialen zo hoog mogelijk.
De ene afvalstroom levert meer op dan de

Hoe zit het écht?

andere, maar in gemeenten waar bewoners
hun afval goed scheiden, betalen we met z’n
allen minder afvalstoffenheffing.

Langer plezier van uw spullen
• Kent u het Repair Café al? In Uithoorn
kunt u enkele keren per maand met uw
kapotte spullen terecht bij de enthousiaste
vrijwilligers van het Repair Café. Kapotte
kleding, speelgoed en elektrische
apparaten kunt u samen met deskundigen
repareren. Er is soms ook iemand aanwezig
die uw haperende computer of laptop
weer op gang kan helpen.
https://sites.google.com/site/repairuithoorn/
• Bent u aan het opruimen en mag er wel
iets weg? Maak er een ander blij mee,
bijvoorbeeld door spullen naar
de kringloopwinkel te brengen
(http://www.ceres-kringloop.nl).
Binnen het gemeentehuis van Uithoorn

is er een ‘ruiltafel’, waar medewerkers oude,
maar nog goede spullen kunnen neerleggen
voor collega’s. Misschien ook een idee voor
uw bedrijf?
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Ook feestcollectie bij ‘Voor-gedragen’
Uithoorn - Ontdek de speciale
feestdagen collectie bij Voor-gedragen: de mooiste pre-loved fashion, fraaiste accessoires en fijnste cadeaus. Van little black dress
tot sprankelende glamour looks,
in maat 36 tot 48. Voor-gedragen heeft de afgelopen maanden de mooiste pre-loved feestkleding geselecteerd. Duurzaam
shinen aan het kerstdiner en zonder schuldgevoel sprankelen met
oudjaar in je nieuwe outfit . Laat
je verrassen door deze collectie,
tweede kans en zeker zo goed

als nieuw. De juiste ondermode
maakt een verschil van dag en
nacht. Stoffen vallen mooier en
je hoeft je geen zorgen te maken
over je contouren. Voor-gedragen verkoopt prachtige kanten
broekjes voor het ultieme silhouet. Uniek zijn de kwaliteitspanty’s
zoals die van Cette, bij Voor-gedragen vind je er eindelijk een die
mooi én vooral comfortabel zit!
20, 30 of 40 denier, effen of met
leuke stippen, beschikbaar tot
maat 60. Ook in panty’s hebben
ze een licht corrigerende versie!

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
MODESHOW
29 NOVEMBER
Vrijdag 29 november van 14:00
tot 15:30 uur verzorgt H en A
Mode een mooie modeshow
in de Bilderdijkhof. Geshowd
wordt de najaars- en wintercollectie voor dames en heren.
IPAD CURSUS 65+
Bent u helemaal niet vertrouwd met computers en Internet, maar misschien toch
wel nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bang dat u het
niet kunt leren? Dan is een
iPad cursus iets voor u. De iPad
blijkt een ideaal hulpmiddel
voor ouderen. Makkelijk vast
te houden en mee te nemen.
De iPad werkt draadloos, heeft
alleen een knop voor aan/ uit
en is gemakkelijk te bedienen
door het scherm aan te raken.
In acht bijeenkomsten met een
groep van ongeveer acht personen en twee vrijwilligers als
begeleider krijgt u les en oefent u. Als u nu nog geen enkele ervaring heeft met computers, nog nooit een knop heeft
durven aanraken, zult u verrast
zijn dat u al heel snel berichten
kunt lezen van en sturen naar
uw groepsgenoten. Als u daarmee vertrouwd bent gaat u
verder de mogelijkheden verkennen, bijvoorbeeld een email sturen naar familie of kennissen, en u gaat het Internet
op om te ontdekken wat daar
voor u te vinden is.
U dient thuis te beschikken
over wifi en een iPad.
De kosten zijn € 85,-. Als u niet
in het bezit van een iPad bent,
kunt er een in bruikleen krijgen
(€ 45,-).
De cursus start in het voorjaar
van 2020.
Voor meer informatie of aanmelden 0297-567209 en bij het
kantoor van de Bilderdijkhof.
BEGINNERSCURSUS
MAHJONG
Veel mensen denken dat mahjong een spel is op de computer of op de telefoon. Echter is
mahjong een denk- en gezelschapsspel dat door 4 spelers
aan tafel gespeeld wordt met
144 stenen. Dit exotische spel
wordt al sinds 1924 gespeeld
in Nederland.

Sinds 2016 zijn er in De Ronde
Venen cursussen mahjong gegeven. In januari 2020 start de
allereerste cursus mahjong in
Uithoorn.
Heeft u altijd al het spel mahjong onder de knie willen krijgen? Lijkt het u leuk om met
andere mensen de basistechnieken te leren van mahjong?
Dan kunt u vanaf 7 januari starten met de beginnerscursus
mahjong gegeven door Jan
Keevel van Mahjong-initiatief
Pe-ling.
Deze beginnerscursus bestaat
uit 6 lesavonden die plaatsvinden op 7, 14, 21, 28 januari en 4, 11, februari bij Participe Amstelland, Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. De lessen beginnen om 19:00 en eindigen
om 22:00 uur. In elke les wordt
voortgeborduurd op de kennis
uit de vorige les. De cursus is
gebaseerd op de hedendaagse spelregels van Hong Kong
mahjong (HK2017). Tijdens deze beginnerscursus leert u verschillende
basistechnieken
en strategieën om te winnen
bij het spel mahjong. Na deze
beginnerscursus kunt u actief
mahjong gaan spelen.
Om u aan te melden voor de
beginnerscursus kunt u mailen
naar cursus@pe-ling.nl
De allereerste cursus mahjong
in Uithoorn kan tegen gereduceerd tarief worden aangeboden: €25 per persoon. Na aanmelding krijgt u per e-mail een
bevestiging, deze bevat ook de
betaalgegevens.
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Klein nieuws, groot nieuws
maar ook de gebeurtenissen
in de buurt komen ter tafel tijdens een kopje koffie/thee in
de buurtkamer Meerwijk. Kom
langs en ontmoet je buurtgenoten. Elke donderdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties
en feestdagen) van 10.00 tot
12.00 uur een gezellige buurtkoffie bij de Bovenboog, Johan
de Wittlaan 83, Uithoorn.
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eze week ga je weer lekker op pad! Je gaat het (op de kaart) gele pad volgen en op die
manier loop je dus de hoorn van Elburch en Walich (blz.32)! Het maakt natuurlijk niet uit op
welke plek je begint (en hoe vaak je hem loopt). Onderweg kom je op drie punten iets tegen wat
je moet ontcijferen en onthouden voor het tweede raadsel van de prijsvraag (volgende week).
Tip: Pak er een echte kaart bij als je de weg daar niet goed kent.
Schans- Weet je nog? Die verschansing
(verdedingingsmuur) om een eventuele
aanval van de Fransen tegen te gaan?!
Daarom heet de straat nu zo (blz.60).

Accessoires
Edelstenen zijn hot, daarom houden zij van de heel goed betaalbare sieraden van A beautiful story. Mooi voor jezelf en bijzonder
om te geven. De kleinste pakjes onder de boom zijn meestal
de beste toch!? Voor de meer artistieke types is Anzz de perfecte keuze. Opvallend en toch verfijnd, kettingen die een feestelijke outfit helemaal af maken en
een basic look nét dat beetje extra geven. Daarnaast hebben ze
een aantal bijzondere designer
(Chanel, Gucci) sieraden die aan
een tweede leven beginnen. Onze (vintage) designer items zijn
altijd echt, imitatie wordt niet ingenomen.
December sfeer
Laat je ook voor de beste december cadeaus inspireren bij Voorgedragen! De interieur items van
Voor-gedragen by Hen (mooie
plaids, kussens en kaarsen) zijn
altijd raak. En ook voor originele
kleinigheidjes kan je hier terecht.
De geurkaarsjes in blik van Amnesty bijvoorbeeld.
Uitstekende kwaliteit voor een
zachte prijs, met een mooie onderliggende boodschap. Kom
gezellig langs, binnen is het
warm en staat de koffie (en lekkers) voor je klaar. De winkel is
geopend van woensdag tot en
met zaterdag, van 10.00 tot 17.30
uur. Liever een keer een avondje shoppen met vriendinnen? Wij
gaan speciaal voor jullie open en
maken er een feest van. Het assortiment wordt wekelijks aangevuld met nieuwe pre-loved fashion. En de mooiste items vliegen de deur uit. U vindt Voor-Gedargen aan de Dorpsstraat 21,
1421 AR Uithoorn

Amsteldijk Zuid
Zuid- loop op het pad langs de
Amstel. Hier liepen dus ook de jagers met
hun schepen (blz 59).

Gaastmeer-De woonwijk “Meerwijk” is gebouwd in 1985. Stel je het gebied eens voor zonder huizen.
Laan van Meerwijk- Ja er is zeker nog meer wijk, loop door naar Ebro.
Ebro- Hier gaan we een beetje valsspelen want we komen niet met een rechte lijn op de boterdijk.
Boterdijk- Deze weg ligt er al heel lang en loopt helemaal door naar de Kwakel. Weet je meneer Conijn
nog? (blz. 138) De Boterdijk heeft haar naam te danken aan het feit dat de boeren langs deze weg hun
boter naar de markt in Uithoorn brachten.
Amstelplein- Kijk hier ook even naar het beeld van
de drie vissen (blz 20) en zwem door naar de Schans.
(Of doe in ieder geval alsof je zwemt en als je er
een foto van kan maken is dat helemaal leuk!
Juﬀen en meesters, we gaan -net als Rosie en Jannes- lekker ouderwets Ganzenborden (blz.13)! Natuurlijk staan de ganzen
uit Meerwijk-West erop, en daarnaast staan er ook weer een heleboel gebouwen op en is het vooral een reis door de tijd! Ik
breng de klassen die er een aanvragen vóór 6 december, een gratis spel! Ouders, kinderen en andere geïnteresseerden, het
spel is ook te koop in de Bruna. Foto’s zijn weer van harte welkom! Stuur ze naar: caroline@cabasm.nl

Winnaars kleurwedstrijd Kunstroute
Qua Kunst & Ambacht bekend!
De Kwakel - Kunstroute Qua
Kunst & Ambacht in De Kwakel
had tijdens de kunstroute eind
oktober jl. een kleurwedstrijd
voor kinderen georganiseerd. Rianne Lek heeft de kleurplaat ontworpen, deze stond in het teken

Gezamenlijk appèl: help
Zijdelwaard
Uithoorn - Buurtbeheer Zijdelwaard is op zoek naar betrokken
inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Door het vertrek van Kees ter Beek is dat hard
nodig. Daarom een gezamenlijke
oproep van Buurtbeheer Zijdelwaard en gemeente Uithoorn om
inwoners op te roepen om Buurtbeheer Zijdelwaard te komen versterken. Gerrit Roseboom geeft
aan: “Vanuit Buurtbeheer Zijdelwaard zetten actieve inwoners
zich in om van Zijdelwaard een
prettige buurt te maken. Er worden spreekuren gehouden om te
horen wat er speelt in de buurt
en thema’s die belangrijk zijn
voor de inwoners worden behandeld in bewonersavonden. Daarnaast wordt er meegedacht met
de gemeente bij het maken van
plannen. Het is dus heel leuk en
leerzaam om betrokken te zijn bij
Buurtbeheer!” “Buurtbeheer Zijdelwaard levert een belangrijke
bijdrage aan het fijn wonen in Zijdelwaard. Inwoners organiseren
bijvoorbeeld leuke activiteiten
waarbij ze elkaar leren kennen.
Ook zijn ze belangrijke oren en
ogen van de buurt. We betrekken
ze daarom graag wanneer we als
gemeente met projecten aan de
slag gaan en ze leveren altijd een
waardevolle inbreng,” aldus wethouder Hans Bouma. Na 30 jaar

vrijwilligerswerk op verschillende plekken in Uithoorn en 10 jaar
inzet voor Buurtbeheer Zijdelwaard gaat Kees tet Beek er mee
stoppen. “Ik hoop dat er ook jongere mensen zijn die zich willen
inzet voor de leefbaarheid van
de buurt,” zegt een hele actieve
buurtbeheerder. Kees heeft ook
gezorgd voor veel mooie beelden zoals de vogels in het water
bij de Hoeksteen en het beeld op
de hoek bij Het Hoge Heem. Wethouder Hans Bouma bedankt
Kees voor zijn enorme inzet en de
plezierige samenwerking. Geïnteresseerd geworden na het lezen
van dit bericht, aanmelden kan
bij Gerrit Roseboom, Voorzitter
Buurtbeheer Zijdelwaard, email:
vbzijdelwaard@gmail.com

van het feestjaar ‘gemeente Uithoorn 200 jaar’. De organisatie
heeft haar bereid gevonden om
ook de jurering op zich te nemen.
Dit viel niet mee, er waren veel
mooie inzendingen. Rianne is erin geslaagd om vijf winnaars aan
te wijzen. Er is daarbij een beetje gelet op het tussen de lijntjes
kleuren, maar veel meer werd gekeken naar originaliteit. Leuk om
te zien dat er kinderen zijn die iets
van hun eigen ideeën aan de tekening hebben toegevoegd.
Onderstaande winnaars worden

Orange Friday bij Nieuwendijk

door de locatiehouders, die de
prijzen beschikbaar hebben gesteld, binnenkort benaderd:
Rinske, 11 jaar, Escape Room ontsnapping bij Hofstede Nooitgedacht. Dean Vrooland, 8 jaar, pannenkoeken of poffertjes workshop bij In den Ossewaerd
Sophie van Dam, 6 jaar, chocoladen hoefijzer bij Riga Ranch
Lise Burggraaf, 7 jaar, inlijsting
van de kleurplaat bij De Inlijsteraar, Jolie de Vries, 4 jaar, kerstworkshop bij Bloemsierkunst
Christa Snoek

€ 3.500,- op de laatste exemplaren van de huidige Renault Captur en een Orange Friday Deal van
Uithoorn - Op 29 november is het te stads-SUV. De volledig nieuwe € 1.800,- op de nieuwste Renault.
Black Friday, maar de Nieuwen- generatie heeft zichzelf opnieuw Er wordt gezorgd voor wardijk-showrooms kleuren die dag uitgevonden en oogt atletischer me choco met slagroom of een
juist oranje. Vanaf deze feestelijke en dynamischer. Tijdens Orange kop overheerlijke winterse soep
dag staat de nieuwe Renault Cap- Friday zal Nieuwendijk de Cap- en niet te vergeten; de nieuwe
tur in de showrooms en Renault- tur feestelijk lanceren. Alleen tij- Renault Captur. Onthult u samen
dealer Nieuwendijk geeft u als dens het introductieweekend* met hen het nieuwste model van
eerste een voorproefje! Met 1,2 op vrijdag 29 november (9:00 - Renault? Aanmelden kan via onmiljoen verkochte exemplaren 21:00 uur) & zaterdag 30 novem- ze website!
sinds de introductie in 2013 is de ber (9:00 – 17:00 uur) kunt u reke- *Vestigingen Amsterdam ZO en
Renault Captur de bestverkoch- nen op een Black Friday Deal tot Uithoorn zijn niet extra geopend
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Terecht gelijkspel tussen FC Weesp
en KDO in vermakelijk duel

De Kwakel - Na twee overwinningen op rij was afgelopen zondag
FC Weesp de tegenstander van
KDO. In Weesp gingen de Kwakelaars op jacht naar een plek in de
middenmoot tegen de nummer
13 in de 2e klasse B.
Trainer Raymond de Jong kon in
Weesp niet beschikken over de
vakantievierende Joris Kortenhorst. Roy Verkaik nam de plek
van Joris over en Erik Verbruggen startte als linksback als vervanger van de licht geblesseerde Mitchel Smits. In het begin van

de wedstrijd nam KDO het heft
in handen en wist de meeste individuele duels te winnen. In de
8e minuut leidde dit al tot de eerste Kwakelse kans, toen Bart Hoving dacht alleen op doel te kunnen aflopen. Een verdediger van
de thuisploeg zag dit ook en trok
aan de noodrem.
Doorgebroken
Hij haalde de doorgebroken Bart
namelijk naar de grond in het
zestienmetergebied en een strafschop voor KDO was een logisch

vervolg. FC Weesp kwam in deze situatie goed weg, omdat de
jonge scheidsrechter slechts geel
gaf, terwijl hij zo maar de rode
kaart had kunnen trekken. Mathijs van Rijn ging achter de bal
staan en schoot feilloos vanaf elf
meter de 0-1 binnen. Vijf minuten later was het eerste wapenfeit
van FC Weesp te noteren. Vanaf
de rand van het zestienmetergebied dachten de gastheren de gelijkmaker te maken, maar dankzij uitstekend keeperswerk van
Jesper Oudshoorn behield KDO
de leiding in de wedstrijd. Aan
de andere kant was Joeri Stange
dichtbij de 0-2, maar zijn droge
knal vanaf zo’n tien meter spatte
uiteen op de linkerpaal.
Vrije doortocht
In de 43e minuut omspeelde Joeri Stange zijn directe tegenstander en had hij een vrije doortocht
naar de doelman van FC Weesp.
Joeri dacht ook de plaatselijke
sluitpost te omspelen, maar de
keeper van FC Weesp trok hem
onderuit, waarna de tweede strafschop voor KDO een feit werd.
Wederom pakte Mathijs van Rijn
de bal en opnieuw wist hij te scoren, 0-2. Lang konden de Kwakelaars niet van deze ruime voorsprong genieten, want twee minuten later wist FC Weesp de aansluitingstreffer te maken, 1-2, wat
ook de ruststand betekende. Tien
minuten na rust was Mathijs van
Rijn, tot twee keer toe, dichtbij
zijn derde treffer van de middag.
Eerst redde de doelman van FC
Weesp op een schot van Mathijs
en even later kopte Van Rijn net
naast de rechterpaal. In de daar-

opvolgende tegenaanval kreeg
Erik Verbruggen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, vijf minuten eerder ontving hij namelijk
zijn eerste van de middag.
Tien man
KDO moest dus, met nog vijfendertig minuten te gaan, noodgedwongen verder met tien man.
Verdediger Mitchel Smits werd er
al snel binnen de lijnen gebracht
en Mathijs van Rijn was het kind
van de rekening. In de 60e minuut viel al snel de gelijkmaker,
nadat Job Vermeulen ter hoogte van de penaltystip, hard in de
linkerbenedenhoek raak schoot,
2-2. Het leek een zwaar laatste
half uur voor KDO te gaan worden. FC Weesp had veelvuldig de
bal, terwijl de Kwakelaars loerden
op een snelle uitbraak. In de 67e
minuut kon invaller Niels Ruhe,
in één van deze spaarzame uitvallen, de 2-3 op het scorebord
zetten. Niels was één op één met
de doelman van de thuisploeg
echter zeer onzorgvuldig, waardoor zijn schot ruim naast ging.
FC Weesp probeerde de druk op
KDO op te voeren, mede door
het doorschuiven van hun ervaren centrale verdediger, maar het
ontbeerde de thuisploeg simpelweg aan creativiteit. Zowel Joeri als Jesse Stange waren in de
slotfase nog dichtbij de 2-3, maar
ook zij konden het verschil niet
maken in Weesp. Toen FC Weesp
in de 87e minuut ook hun enige
kans van het laatste half uur, niet
wist te verzilveren, was een puntendeling even later een logisch
vervolg. Door dit gelijkspel is
KDO wel gestegen naar de achtste plaats op de ranglijst. Aankomende zondag komt nummer 5
DCG op bezoek in De Kwakel. De
Amsterdammers verloren afgelopen zondag nipt met 1-2 van titelkandidaat SO Soest.

Beginnerscursus Mahjong
Uithoorn - Veel mensen denken
dat mahjong een spel is op de
computer of op de telefoon. Echter is mahjong een denk- en gezelschapsspel dat door 4 spelers
aan tafel gespeeld wordt met 144
stenen. Dit exotische spel wordt
al sinds 1924 gespeeld in Nederland. Sinds 2016 zijn er in De Ronde Venen 7 succesvolle cursussen mahjong gegeven. In januari 2020 start de allereerste cursus
mahjong in Uithoorn. Elke speler
start met 13 stenen. Bij elke beurt
proberen ze met een nieuw verkregen steen hun hand te verbeteren. Weet je op deze wijze een
winnende combinatie te maken,
dan heb je Mahjong! Heb je geen
winnende combinatie, dan leg je
een steen weg en is de volgende speler aan de beurt. Heeft u
altijd al het spel mahjong onder
de knie willen krijgen? Lijkt het
u leuk om met andere mensen
de basistechnieken te leren van
mahjong? Dan kunt u vanaf 7 januari starten met de beginnerscursus mahjong gegeven door
Jan Keevel van Mahjong-initiatief
Pe-ling.

6 avonden
Deze beginnerscursus bestaat uit
6 lesavonden die plaatsvinden op
7, 14, 21, 28 januari en 4, 11, februari bij Participe Amstelland,
Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. De lessen
beginnen om 19:00 en eindigen
om 22:00 uur. In elke les wordt
voortgeborduurd op de kennis
uit de vorige les. De cursus is gebaseerd op de hedendaagse spelregels van Hong Kong mahjong
(HK2017) Tijdens deze beginnerscursus leert u verschillende basistechnieken en strategieën om te
winnen bij het spel mahjong. Na
deze beginnerscursus kunt u actief mahjong gaan spelen. Om u
aan te melden voor de beginnerscursus kunt u mailen naar cursus@pe-ling.nl
De allereerste cursus mahjong in
Uithoorn kan tegen gereduceerd
tarief worden aangeboden: €25
per persoon.
Na aanmelding krijgt u per e-mail
een bevestiging, deze bevat ook
de betaalgegevens.
Voor meer informatie, kijk op:
www.pe-ling.nl/cursus

Grote crosswedstrijd bij AKU
Uithoorn - Zaterdag 30 november organiseert de eerste wedstrijd van de wintercrosscompetitie waar alle verenigingen in
Noord-Holland en Utrecht aan
meedoen.
18 verenigingen zullen a.s. zaterdag met meer dan 800 atleten
naar AKU op sportpark de Randhoorn komen en met elkaar de
sportieve strijd aanbinden. AKU
zal met 50 atleten aan deze wedstrijd meedoen.
De eerste start zal om 11.00 uur
zijn door A- en B-junioren en
vervolgens komen alle leeftijdsgroepen in het veld, de jongste
jeugd zal in de middag aan bod
komen voor hun wedstrijd. De

laatste start is om 15.15 uur. Parcoursbouwer Kees Verkerk heeft
weer selectieve parcoursen voor
de verschillende leeftijdscategorieen bedacht en donderdag
en vrijdag zullen vrijwilligers van
AKU de parcoursen gaan uitzetten. Op en rond de atletiekbaan
zijn verschillende hindernissen
opgenomen met de heuvel aan
de achterkant van de atletiekbaan, de brug van het wielerparcours en strobalen op een aantal
plaatsen.
Alle voorbereidingen voor een
goed verloop van de wedstrijd
zijn getroffen en het belooft zaterdag weer een mooie sportdag
te worden.

‘Kwis(t) even niet’ wint
in stijl PvdA KroegKwis
Uithoorn - Door de laatste avond
winnend af te sluiten, wist ‘Kwis(t)
even niet’ concurrent ‘PvdA Uithoorn’ voorbij te komen en daardoor de competitie als winnaar te
beëindigen.
Na vijf spannende avonden
moest de laatste avond van de
PvdA KroegKwis-competitie de
beslissing brengen. Zou ‘PvdA
Uithoorn’ zijn koppositie behouden en daarmee voor het derde achtereenvolgende jaar de
over-all winnaar worden of zou
‘Kwis(t) even niet’ de macht overnemen? ‘Ik trap op mijn fietsje’
nam na de eerste twee vragenronden de leiding en ‘De Cliffhangers’ en ‘(Herstel) Team 2’ volgden met twee punten achterstand. Ook na de volgende twee
vragenrondes bleef ‘Ik trap op
mijn fietsje’ aan kop, ‘Kwis(t) even
niet’ en ‘Nieuwe buren’ rukten op
maar moesten ‘De Cliffhangers’
nog voor zich dulden. In de derde
serie van vragen maakte ‘Kwis(t)
even niet’ een flinke klapper, het
team nam de koppositie over.
‘PvdA Uithoorn’ bleef in al dit geweld achter en moest onderhand
voorrang verlenen aan drie andere teams. De vierde serie van
twee keer tien vragen zou, zoals vaker in deze competitie, bepalend worden. ‘De Cliffhangers’
en ‘Ik trap op mijn fietsje’ lieten
het er enigszins bij zitten, maar
de koploper scoorde, net als het
op de derde plaats staande ‘Nieuwe buren’, flink wat punten. Daarmee verstevigde ‘Kwis(t) even
niet’ de koppositie en klom ‘Nieuwe buren‘ naar de tweede plaats.

‘Ik trap op mijn fietsje’ werd derde en ‘PvdA Uithoorn’ en ‘De Cliffhangers’ deelden de vierde en
vijfde plaats.
Beker
Door de overwinning van henzelf
en de slechte score van ‘PvdA Uithoorn’ kon Gerrit Roseboom aan
‘Kwis(t) even niet’ de beker voor
de eindoverwinning overhandigen. In 2020 staat de zevende
editie van de PvdA KroegKwiscompetitie weer op de rol. Voorshands is deze met tien teams volledig bezet. Informatie over de
competitie op te vragen via email pvdapubquizz@gmail.com.
De volledige uitslag van de zesde en laatste avond in de competitie: 1. ‘Kwis(t) even niet’: 68 punten; 2. ‘Nieuwe buren’: 67 punten;
3. ‘Ik trap op mijn fietsje’: 66 punten; 4. en 5. ‘PvdA Uithoorn’ en ‘De
Cliffhangers’: 64 punten; 6. ‘We
rotzooien maar wat an’: 61 punten; 7. ‘(Herstel) Team 2’: 60 punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 58 punten. ‘Klaver 5’, was deze avond
verhinderd.
Einduitslag van de PvdA KroegKwis-competitie 2019: 1, ‘Kwis(t)
even niet’: 39 punten; 2. ‘PvdA
Uithoorn’: 35,5 punten; 3. ‘Ik trap
op mijn fietsje’: 28,5 punten; 4.
‘Nieuwe buren’: 27 punten; 5.
‘(Herstel) Team 2’: 26 punten; 6.
‘We rotzooien maar wat an’: 22,5
punten; 7. ‘De Cliffhangers’: 17
punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 16
punten; 9. ‘Klaver 5’: 15 punten.
Bij het berekenen van de einduitslag is het slechtste resultaat van
een team niet meegeteld.’

Weer drie punten voor
Legmeervogels -19
Uithoorn - Op sportpark Legmeer was zaterdag 23 november sprake van een unicum. Een
gestaakte wedstrijd, niet vanwege ruw spel of aanmerkingen op
de leiding, maar vanwege een te
uitbundig thuispubliek! Na het
vorige weekend waarin het incident met de oerwoudgeluiden
het voetbal overheerste, meenden de supporters van LMV zich
met een tegenactie te kunnen
onderscheiden. Ze moedigden
hun team aan met liederen en
vreugdevuur. Dit werd helaas niet
door de scheidsrechter gewaardeerd. Hij meende, na het ontsteken van Bengaals vuur, de wedstrijd voor 10 minuten te moeten staken. Zelfs de tegenstander
was verbaasd over deze arbitrale dwaling. Genoeg hierover, nu
de wedstrijd. De wedstrijd ving
10 minuten later aan nadat RAP
(hoewel de naam anders doet
vermoeden) eerst toen een compleet elftal het veld in kon brengen. LMV begon gezapig en wist
weinig kansen te creëren. Bij een
uitbraak van RAP meende onze
rechtsback aan de tegenstander
te moeten gaan hangen, helaas
in het strafschopgebied: penalty! Zo keek LMV al snel tegen een
achterstand aan. Dit werd al snel
rechtgezet toen Bram een vrije
trap voor het doel bracht, welke
feilloos door Lourencao, de kleinste man van het veld, werd binnengekopt. LMV wist zelfs vlak
voor het rustsignaal een voorsprong te behalen. Uit een corner
van Laurens toucheerde Luc P. de

bal nonchalant met de buitenkant van zijn rechterschoen waarna de bal met een fraaie curve in
de hoek verdween.
Taaier
Helaas bleek RAP taaier dan verwacht. In minuut 62 wisten ze de
gelijkmaker te scoren. Inmiddels
had Jeffrey de complete voorhoede gewisseld.
Toen kwam de eerder aangehaalde staking van 10 minuten, waarna LMV op jacht ging naar de winnende treffer. Die kwam ook snel
toen Jules een corner handig bij
de eerste paal wist binnen te tikken. RAP kon niet meer aanzetten en LMV speelde de wedstrijd
rustig uit. Meerdere mogelijkheden op een ruimere overwinning werden gemist, maar de 3
punten bleven wel in Uithoorn.
Man of the match: Luc Pasman,
die heerste op het middenveld en
dit bekroonde met een treffer.

Hoge scores bij BVK
De Kwakel - Was er vorige week al
sprake van een aantal hoge scores, deze week werd dat in Dorpshuis de Quakel nog eens dunnetjes overgedaan. Maar liefst 6 scores boven de 60%, waarvan een
aantal zeer ruim erboven.
In de A-lijn de 1e 1e plaats voor
Sonja en Hans Selman, dit jaar
nieuw op onze club en na een
aarzelende start al helemaal ingeburgerd.
Met hun score van 65,28% bleven zij de rest van het veld ruim
voor. Op de 2 plaats vinden we
Nelly Vork en André Verhoef met
57,99% en op de 3e plaats Nel
Bakker en Hans Wagenvoort met
56,6%. Bep en Gerbrand vormden een niet bijster succesvol
combipaar, waarvan ik u (en hen!)
de score zal besparen. Met nog
2 avonden te gaan staan Nel en
Hans bovenaan in de totaalstand
en Sonja en die andere Hans 2e.
De verschillen zijn nog niet spectaculair. Ook onderin is nog van
alles mogelijk.
In de B-lijn de 2e achtereenvolgende 1e plaats voor het op
stoom geraakte paar Piet-Hein
Backers en Huub Kamp met maar
liefst 67,5%. In de totaalstand
staan zij ook afgetekend 1e met
een gemiddelde van meer dan

60%. Riet en Wim Beijer herstelden zich van hun zeperd van vorige week door met 62,5% de 2e
plaats op te eisen en daarmee
namen zij flink afstand van de degradatieplaatsen. Ook plek 3 kende met 60,42% een opmerkelijke score, die werd behaald door
Toos Boerlage die met een invaller speelde waarvan ik de naam
helaas niet kan achterhalen in de
uitslagenlijst. Atie en Wan konden deze avond geen potten breken en zij eindigden als13e en
daarmee laatste. In deze lijn zijn
de verschillen in de totaalstand
zowel boven- als onderin groter
dan in de A-lijn.
In de C-lijn scoorden Tonny Godefroy en Harry Rubens een fraaie
65%, goed voor de 1e plaats. Ton
Scholte en Wim Maarschalk deden prima mee met 63,33%%.
De 3e plaats was voor het hierboven al genoemde echtpaar
Marjo en Gerrit van ZIjtveld met
een hen door iedereen gegunde
57,92%.
Het is in deze lijn dringen geblazen wat de promotieplaatsen betreft, maar net als in beide andere lijnen is er nog niets beslist.
Na volgende week is daar waarschijnlijk wel wat meer zinnigs
over te schrijven.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 21 november vond de 14e klaverjasavond van dit seizoen in de Schutse plaats waaraan door 43 enthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. Deze keer was het Ria
Smit die met ruime voorsprong
op de overige deelnemers er met
de hoofdprijs van doorging. Het
door haar behaalde puntentotaal
bedroeg namelijk 7406 terwijl
de als nummer twee eindigende Maus de Vries tot 7186 punten
kwam. To van der Meer viel voor
de tweede achtervolgende keer
wederom in de prijzen. Met 7157
punten wist zij deze avond beslag
te leggen op de derde plaats. Gerrit Vink was ditmaal geheel van
slag. Het door hem behaalde resultaat van 4489 punten was dan
ook zeer teleurstellend voor hem.
Dit betekende dan ook dat hij op
de laatste plek eindigde en in het
bezit kwam van de poedelprijs.

De hieraan verbonden aanmoedigingsprijs, een fles overheerlijke wijn, zal hem dan ook op de
eerstvolgende kaartvond worden
uitgereikt.
De marsenprijzen
De door DUOplant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar het echtpaar
Els en Piet Luijten, Gerard Compier en Gijs Brozius terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUOplant, gewonnen
werden door Corrie Compier (2x),
Piet van Klaveren, en Gijs Brozius.
De flessen wijn van uitzonderlijke
kwaliteit waren deze avond voor
To van der Meer (2x) en Maus de
Vries(2x). Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De eerstvolgende klaverjasavond wordt weer
gespeeld op 5 december in de
Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
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Gezellig Surprisetoernooi petanque

Hockeyclub Qui Vive

Pieten trainden mee
De Kwakel - Tijdens de laatste
stokstaartjestraining, waarbij er
plotseling 2 pieten op het veld
stonden, werd er door de pieten gevraagd of er nog meer getraind ging worden in de week
die komen ging gezien er nog
meer pieten wilden leren hockeyen. Dat was zeker het geval. Hierdoor hadden de Benjamins, F-jes
en 6E kinderen het geluk dat er
afgelopen woensdag tijdens de
training ook 2 pieten mee kwamen trainen. Deze keer was ook
Sinterklaas meegekomen. De pieten kwamen lekker meetrainen al
was het meteen al te zien dat ze
nog veel moesten leren. Één van
de pieten hockeyden met een
deel van de staf van Sinterklaas.
De andere piet had wel een hockeystick meegenomen maar hulp
konden ze beiden zeker gebruiken. Gelukkig waren er, zowel tijdens het eerste uur als het 2e uur
heel veel kinderen die de pieten

wilden leren hockeyen dus dat
ging helemaal goed komen. Na
een klein half uurtje getraind te
hebben, gingen de kinderen met
de pieten naar binnen waar Sinterklaas ze al stond op te wachten. Per team mochten de kinderen bij Sinterklaas komen die veel
over het team wist te vertellen.
Ook lieten sommige teams hun
yel of een liedje aan Sinterklaas
en de pieten horen. Nout had
voor malle pietje nog een fopcadeautje meegenomen gezien
deze piet ook heel veel kinderen
fopt. Voordat Sinterklaas er weer
vandoor ging, kregen alle kinderen nog een cadeautje. De Benjamins kregen een Qui Vive bidon
en de F-jes en de 6 E kinderen een
hockey kwartetspel. Ook werden
alle jeugdtrainers verrast met een
chocolade Sinterklaas. Het was
weer een ontzettende gezellige
middag waarbij er heel veel blije
koppies op Qui Vive rondliepen.

Lex genomineerd als
Clubheld van het Jaar!
Uithoorn – Lex van Emden is
door het bestuur van Uithoornse
Roei- en Kanovereniging Michiel
de Ruyter (MdR) genomineerd als
Clubheld van het Jaar! De Clubheld van het Jaar is een initiatief
van Rabobank, net als de Club
van het Jaar verkiezing.
Lex heeft de stem van het bestuur
gekregen, omdat hij zich op verschillende vlakken ontzettend inzet voor de vereniging. Hij heeft
zichzelf onmisbaar gemaakt als
roei-instructeur voor leden die
de roeivaardigheden (nog) beter onder de knie willen krijgen.
Daarnaast organiseert Lex jaarlijks de succesvolle jeugd-ergometer wedstrijden, verzorgt hij
de ledenwerving en houd hij de
ledenadministratie bij. Tot slot zet
hij zich ook in voor de Amsterdamsche Roeibond als penningmeester.

Stemmen op Lex kan op www.
clubheldvanhetjaar.nl door te
zoeken op ‘Lex van Emden’ of
‘Michiel de Ruyter’. Na het invullen van je gegevens ontvang je
een e-mail, welke je dient te bevestigen voor een geldige stem.
Stemmen op Lex kan tot en met
2 december. Daarna wordt er uit
de top 3 van meeste stemmen,
één clubheld per provincie geselecteerd. Indien MdR zich kwalificeert voor de volgende ronde, mogen wij op 17 december
samen met de andere provinciewinnaars pitchen.
De hoofdprijs is een feest voor
de hele club waarop we met elkaar de inzet van vele geweldige
vrijwilligers, zoals Lex, gevierd zal
worden. We hopen dan ook veel
stemmen voor Lex te ontvangen, zodat we de hoofdprijs in de
wacht kunnen slepen!

merveer 1-1, De Zouaven – SDZ
1-4, De Meern – Hoofddorp 1-3,
Zaanlandia – FC Uitgeest 3-3, AGB
– Kolping Boys 6-1 Door deze resultaten neemt Legmeervogels
op dit moment , en daardoor koploper van het rechterrijtje, de 8ste
plaats in. Op zondag 1 december
speelt Legmeervogels uit tegen
Kolping Boys. Dit duel in Oudorp
begint om 14.00 uur. Legmeervogels sluit het jaar 2019 af met een
2-tal thuiswedstrijden. 8 decemverder gaat met papendorp is af- ber thuis tegen AFC’34 en een
wachten. Het wachten is op een week later thuis tegen AGB.
uitspraak van de KNVB Tuchtcommissie. Verder is er gewoon Trainer
gespeeld in de 1ste klasse A met Het is een bekend feit dat de traide volgende uitslagen DSOV – ner, waarmee Legmeervogels een
AFC’34 3-5, LSVV – Fortuna Wor- overeenkomst van 1 seizoen was

aangegaan zijn functie bij Legmeervogels heeft neergelegd.
De reden is dat OFC uit Oostzaan Roy v d Mije midden in het
seizoen heeft benaderd om daar
trainer te worden. OFC komt uit in
de 3e divisie van het zondagvoetbal. Bij Legmeervogels vindt men
deze manier van handelen van
OFC op zijn zachts gezegd niet
netjes. Op dit moment zijn er gesprekken tussen Legmeervogels
en OFC. Het is normaal dat je met
de andere vereniging in gesprek
gaat over een vergoeding. De gesprekken tussen de beide verenigingen lopen tot op dit moment
niet vlekkeloos en is het een zaak
geworden waarbij advocaten van
de beide vereniging zijn inge-

Legmeervogels foutloos
Uithoorn - Ja, Legmeervogels
heeft afgelopen zondag geen
fout kunnen maken; het was immers vrij. Een vrije zondag omdat de tegenstander Papendorp
vooralsnog uit het wedstrijdprogramma is gehaald. Hoe het nu

Uithoorn - Traditioneel vindt
rond de overgang van november
naar december het Surprisetoernooi plaats. De gekozen datum
bleek een schot in de roos te zijn.
Het weer werkte enorm mee en
het was met de jas aan zelfs behaaglijk. Op de zaterdag had een
lid van de Groengroep van BUT
de baan weer helemaal bladvrij
gemaakt en daar was gedurende de nacht maar weinig bijgekomen. Dus ook de baan was prima
bespeelbaar. Twintig leden gaven
acte de presents en dat dat is een
mooi aantal voor een doublettentoernooi. In de drie speelronden
dus steeds vijf doublettenpartijen, waarbij de samenstelling van
de doubletten steeds ander was.
De loting bij de inschrijving was
daarvoor verantwoordelijk.
In het algemeen lagen de uitslagen niet ver uit elkaar. De grote verschillen traden maar in vijf
partijen op. Je kan als speler zo
maar zo’n dag hebben dat niet wil
lukken. Je de boules niet op de
goede lengte krijgt of deze door
een kleine afwijking in de hand
uit de richting gaan.
Als je zo’n dag hebt, hoopt je
maar dat je maat dit kan compenseren. Gelukkig hoeft dat geen
invloed te hebben op het plezier.
Immers er is geen auto te winnen.
Na de drie speelronden bleken
drie spelers ongeslagen te zijn.
De nummers een en twee zijn
niet vaak zo hoog in de klassering
geëindigd, dus voor hen een topdag. Ook de zeven deelnemers
met twee gewonnen partijen vielen in de prijzen. Opmerkelijk was
dat er in de top tien slecht twee
mannen vertegenwoordigd waren.
schakeld. Zolang er tussen beide verenigingen geen overeenkomst is mag Roy v d Mije niet
aan de slag bij OFC. Hoe lang het
nog gaat duren voor er een overeenstemming is? Het kan snel gebeurd zijn maar het kan ook zomaar een zaak worden waarbij de
kantonrechter een rol gaat spelen. Bij Legmeervogels worden
na het vertrek van Roy v d Mije
de honneurs waargenomen door
Harry Talsma, in het bezit van het
vereiste TC1 diploma en Gerry
van Guine de assistent trainer bij
Legmeervogels.

De eindstand
1 Marja de Ru
3 - 23
2 Jeroen Stiekema
3 - 19
3 Hans v/d Wal
3 - 16
De volgende activiteiten van de
leden van Boule Union Thamen
zijn speeldag 6 van de Nationale
Petanque Competitie op 30 november. Ons team speelt dan tegen OSB 2 in Bodegraven. Een
week later, op 8 december, vindt
tweede speeldag van de Wintercompetitie Doubletten van District West. Drie equipes van BUT
spelen dan bij Midi in Delft, een
bij DGW in Den Haag en een bij
Nieuwerkerk.

Fietsen
gestolen
Uithoorn – Op zondag 24 november is tussen elf uur ’s morgens en half vijf in de middag een
fiets gestolen vanaf het busstation aan de Marijnenlaan. Het betreft een damesfiets van het merk
Gazelle, wit van kleur en met een
bruin zadel. De Gazelle heeft voor
en achter een bagagedrager en
het serienummer eindigt op 791.
Op maandag 25 november is tussen vier uur in de middag en zeven uur ’s nachts nog een fiets ongewild van eigenaar gewisseld.
Er is een herenfiets van het merk
Batavus gestolen uit een portiek bij Tafeleend. De fiets is grijs
van kleur en is ingegraveerd met
naam en postcode (1188 DN).

Kind gewond na
val van trap
Uithoorn – Op zaterdag 23 november om elf uur in de ochtend
zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een ongeval in een
woning aan de Ierstweg. Een kind
was van de trap gevallen en mogelijk gewond geraakt. De politie is ter plaatse gegaan, evenals
twee ambulances en de traumaheli met hierin een arts. De traumaheli kon gelukkig afgemeld
worden. Het gewonde kind huilde flink, had geen zichtbare verwondingen, maar is voor onderzoek vervoerd naar een ziekenhuis.

Naar ziekenhuis
na val van trap

Geslaagde verjaardag
van de Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 20 november vierde de Wereldkeuken Uithoorn haar 5-jairg bestaan, met in plaats van een land
of keuken als kookthema het the-

ma ‘Feest’; de bezoekers werd
een aaneenschakeling van hapjes voorgezet. Met in totaal ca.
100 mensen was het een drukbezochte avond, waarvoor extra ta-

fels neergezet waren in de Scheg.
Het was wat krap maar wel erg gezellig en omdat er ook veel koude
hapjes waren, die uitgeserveerd
werden, kon iedereen toch binnen korte tijd van elkaar eten. Als
eerste was er een pompoensoep,
zoals altijd gemaakt door Ons
Tweede Thuis. Ook stonden er nachochips en sausjes op de tafels
bij binnenkomst. Toen de eerste
bezoekers binnen kwamen, werd
er nog druk gewerkt aan het koude deel van het ‘hoofgerecht’; een
plank met diverse hapjes, waaronder twee verschillende wraps,
fruit, kaas en tomaat-mozzarella
spiesjes. De kookploeg bestond
dit keer niet alleen uit een deel
van onze vaste vrijwilligers, ’s middags hebben wij ook helpende
handjes gekregen van een aantal ambtenaren en de wethouder
die ons wilden feliciteren met het
5-jarige bestaan. Toen de planken
op de tafels gezet waren ging ook
het (warme) buffet open; dit bestond uit gehaktballetjes in tomatensaus, falafel, kipkluifjes, tortil-

la, gevulde eieren en twee salades. Tussendoor werden er ook
‘verjaardagsspeeches’ gehouden,
door wethouder Zijlstra en door
onze barman Eric. Ondertussen
was men in de keuken al weer
druk in de weer met het toetje;
ook nu werden er borden op de
tafels gezet, met zoete lekkernijen. Al met al was het een drukke
en gezellige avond, mede dankzij

de vele vrijwilligers en de groenten van de Goudreinet kunnen
we terugkijken op een leuk verjaardagsfeestje. In december zal
er weer een Wereldkeuken zijn,
met als thema Kerst. Houdt u deze krant, de website (wereldkeukenuithoorn.nl) of Facebook (Wereldkeuken Uithoorn) in de gaten
voor meer informatie of mogelijkheid tot aanmelden.

Uithoorn – Op vrijdag 22 november rond half elf in de avond
is een 84-jarige bewoner van de
P.C. Hoofdlaan van de trap gevallen en gewond geraakt. Zijn echtgenote hoorde een klap en ging
poolshoogte nemen. Zij trof haar
man levenloos op de grond aan.
De bewoner is enige tijd buiten
bewustzijn geweest, maar was
weer bij kennis toen de politie en
de ambulancedienst arriveerden.
De 84-jarige is toch naar een ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

Brandje snel
geblust
Uithoorn – Op woensdag 20 november rond kwart voor twaalf
in de ochtend zijn de brandweer
en de politie uitgerukt voor een
brandmelding in de Monetflat.
Een bewoonster bleek een pan
met eieren op het vuur te hebben
gezet en is vervolgens de deur uit
gegaan. De pan was droog gekookt en had vlam gevat. Het
brandje en de hevige rook werd
ontdekt door een omwonende,
die onmiddellijk alarm heeft geslagen. De brandweer had het
vuur snel onder controle. Daarna
is geventileerd om alle rook uit
het huis te krijgen. Er is niemand
gewond geraakt.
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Bridgeclub ABC

Willem is tweede van
Nederland
Regio - Dit weekend ging Willem
op voor de landsfinale biljarten,
libre 4e klasse. Er waren acht finalisten uit heel het land naar Wormerveer gekomen. De wedstrijden werden gespeeld bij de Wormerveerse Biljart Vereniging.
Een toplocatie waar alles goed
geregeld is met liefhebbers in de
organisatie. Zaterdag 11.00 uur
werd er gestart tegen Marco die
zo zenuwachtig was dat Willem
deze partij niet kon verliezen.
De tweede partij was tegen Odet,
een van de twee dames die aan
het eind een carambole te kort
kwam. Daarna was Sandra aan de
beurt en die stond te knallen dus
een verliespartij was het gevolg.
Met een goeie partij van 26 beurten was Willem de baas over Marcel, een goede afsluiter van de
eerste dag met als resultaat de
vierde plek.

de laatste drie partijen van het
NK. Als eerste speelde Willem tegen de uiteindelijke kampioen
Joep. Joep is een topper en was
in 22 beurten klaar, er was geen
houden aan met deze man. De
vijfde plaats was het gevolg. Een
trage start resulteerde toch in
winst tegen Piet (nr 3) omdat Piet
er een te kort kwam. Weer een
plekje omhoog, toch weer vierde.
De laatste klus was tegen een
taaie oude rakker van 86, Joop
een man met parkinson was aan
de beurt. Willem de inmiddels bekende slowstarter kwam bijna te
laat op gang maar de diesel was
warm en niet meer te stoppen.
Willem en Joop zorgde voor een
bloedstollende pot, aan het einde kwam Joop er twee te kort
met als eindresultaat een tweede plaats op de NK! De supporters dit weekend waren de zogenaamde twaalfde man, de steun
Drie partijen
was top!
Zondag 11.00 uur starten we voor Het was een speciaal weekend

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19
november was het om één uur
weer tijd om de kaarten te schudden in de speelzaal van Sporthal
De Scheg. Want tijd om te bridgen in de derde zitting van deze parenronde. In de B-lijn viel
de hoogste score: Atie de Jong
& Hans Warmenhoven behaalden 61,46%, goed voor de eerste
plaats. Zij werden op de voet gevolgd door de nummers twee van
deze middag Willie Woerden & Ellen Boeringa met 60,96%. Erny
Brandsen & Corrie Bleekemolen
eindigden op drie met 54,46%.
De vierde plaats was voor Rineke
van Pesch & Marianne Schniedt
met 54,25% en de top-vijf werd

volgemaakt door Tiny Rijpkema &
Henny Jansen met 51% rond.
In de A-lijn hadden Coby Bruine de Bruin & Ada van Maarseveen het weer voor elkaar. Zij
werden eerste met 58,75%. Hier
was de tweede plaats voor Gerda
Bosboom & Nel Hamelijnck met
56,50%. De derde, vierde en vijfde plaats moesten gedeeld worden door Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar, Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders en Ina Melkman & Jetty Weening. Alle drie deze paren behaalden 52,50%.
Voor informatie over de club kunt
u terecht via de e-mail bij hartenvrouw2015@gmail.com

Regio - Donderdag 21november was de vierde zitting van de
tweede ronde van het dertigste
levensjaar van deze bridgeclub.
Voor de meeste een belangrijke dag, want de wedstrijdleiding
geeft de competitiestand vrij
voor publicatie. Er werd op tien
tafels gebridged, helaas een stilzit in de B-lijn deze keer.

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Op maandag 18 november is de derde ronde van de
tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn behaalden Daniel
Aartse Tuijn & Karla Schmidt en
Gerda Ruijgrok & Agnes kroes
de hoogste scores met ieder
58,75%. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld scoorden 54,17%. Gerda Ruigrok & Agnes kroes maakten een 4schoppencontract gedoubleerd met 1upslag. Henny
van Nieuwkerk & Ineke van Diemen scoorden een 3sanscontract, waar de overige paren in
het sanscontract alle down gingen. Marja Hartmann & Elly Degenaars speelden een 3sanscontract met 2upslagen, terwijl de
overige paren in 5ruitencontracten terecht kwamen. Een mooi
3sanscontract werd door Chris
van der Wilt & Carla Steenhuis gespeeld met4 upslagen een meer
dan de overige paren. In de B-lijn
deden Barbara baron & Toni van
Alen goede zaken met 63,33%.
Caro Toebosch & Mieke Vedder
scoorden 58,33% met daarachter
Dies Bouterse & Ans Bruggeman
met 56,67%. Richard van Heese
& John van Diemen maakten een
prima 3sanscontract met 4upslagen. Lenie & Henk van der Laan
maakten een 5ruitencontract
in een spel waar de overige paren in de andere richting harten
speelden en down gingen. Ina &
Bram van Rossum boden als eni-

gen een 3sanscontract en maakten dat met 1upslag, de overige
paren zaten in een 2sanscontract.
Op donderdag 21 november
werd de vijfde ronde van de
tweede competitie gespeeld. In
de A-lijn pakten Rene de Jong
& Tineke Schreurs de winst met
66,67%. Riet & Gerard van der
Meer lieten het er niet bij zitten
en scoorden 65,63% met op kleine afstand Huub & Hennie van
der Reep met 62,50%. Een tussenstand in de competitie is : 1. Riet
& Gerard van der Meer 58,98%, 2.
Rene de Jong & Tineke Schreurs
58,45%,en 3. Huub & Hennie van
der Reep 57,18%.
In de B-lijn speelden Henk Buijs
& Otto Hoogendijk weer super
64,17%. Ria Bon & Gerda Borburg
maakten 59,17% en Bart Groenvelt & Jannie Koppen deden goed
mee met 57,92%. De tussenstand
is:1. Henk Buijs & Otto Hoogendijk 59,27%, 2. Jan & Gerda Elenbaas 54,18%, en 3. Bart Groenevelt & Jannie koppen 52,01%.
In de C-lijn sprongen Ben Ockhuizen % Corrie van der Veer er uit
met 67,04%. Ook Jenny Silver &
Wies Versteeg weerden zich dapper met 56,25% gevolgd door Simon Rijser & Marian Verdegaal
met 52,19%. Ook hier de tussenstand: 1. Annemarie Pierrot & Geri Stapper 57,44%, 2. Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer 54,52% , en 3.
Tiny & Bram van Klaveren 53,80%.

Vijf keer podium voor UWTC
Regio - Het weekend van 23-24
november wisten de UWTC leden
vijf podiumplaatsen te bemachtigen bij nationale en regio veldritten. Jeugdlid Morgan Hartveldt
greep de winst bij de Amsterdamse cross competitie. Lorena
Wiebes werd 3e in Valkenswaard.
Tommy Oude Elferink 3e in Leiden en Bart de Veer stond zowel
in Leiden als Valkenswaard op het
podium, 2e en 1e.
De nationale veldrit in Leiden
was één van de feestelijkheden
van LRTV Swift, deze vereniging
bestaat in 2019 alweer 100 jaar.
Rondom hun parcours in park de
Bult, een oude vuilnisbelt, lag een
zwaar en uitdagend parcours op
de veldrijders te wachten. Bij de
amateurs hadden Tommy Oude
Elferink en Bart de Veer weer een
prima start en samen met Yannick Runhart uit Apeldoorn en
Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde gingen ze met z’n vieren aan
de leiding. Menno van Capel had
een slechte start en begon aan
een gestage inhaalrace. De klimmetjes waren verraderlijk glad.
De UWTC masters Frank Jansen
en Mark Touwen mengden zich

bij het gebrek van de masterklasse ook in dit geweld. Na 2 weken wedstrijdrust mocht Bart zich
weer opmaken voor het podium ceremonie met een mooie 2e
plaats. Tommy werd knap 3e en
Menno knokte zich naar de 14e
plaats. Op de 35e plaats finishte Mark Touwen en Frank Jansen
werd 40e.
Nieuwelingen
De UWTC nieuwelingen waren
ook weer goed vertegenwoordigd in Leiden. Rens Grömmel
reed een goede koers en wist dit
te belonen met een mooie 26e
plaats en hierdoor sprokkelde hij
weer wat punten voor het regelmatigheidsklassement bij elkaar.
Mike Derogee werd 34e. Duuk vd
Haagen en Jens Versteeg, zij zijn
vanaf 2020 ook UWTC nieuweling, werden respectievelijk 33e
en 41e. Junior Sven Buskermolen
reed ook een goede wedstrijd.
Sven werd 16e.
ACC Ouderkerk
Zondag 24 november reden er
vele UWTC renners een wedstrijd
van de Amsterdamse cross com-

petitie bij de Ouderkerkerplas. De
mulle zandstrook zorgde nogal
voor wat buitelingen/valpartijen.
Het publiek had genoeg om van
te genieten, zeker omdat het ook
nog een prachtig weer was. Bij
jeugd categorie A was de winst
wederom voor Morgan Hartveldt.
Morgan wint bijna wekelijks en
heeft al bijna 40 punten voorsprong in het tussenklassement.
Voor de categorie B kwam Jytte Timmermans aan de start. Dit
was een nieuw parcours voor Jytte met zoveel zand. Ze heeft na
de start goed doorgereden. In de
laatste ronde zat ze nog net achter een groepje van 4 renners. Ze
is in de laatste ronde er nog naar
toe gefietst en heeft nog 2 renners ingehaald. Ze is uiteindelijk
als 8ste gefinished.
Voor de C-renners kwamen Sem
en Jari aan de start. Zij mochten
een langere ronde fietsen dan de
A en B renners. Zowel Sem als Jari reden een goede, maar zware wedstrijd. Sem ging in de laatste 200 meter onderuit, waardoor
hij nog werd ingehaald door een
concurrent. Hij finishde als 9de.
Jari kon het laatste stuk strand
nog fietsend over. Hij heeft alles gegeven en had na de race
even nodig om bij te komen van
de zware wedstrijd. Hij is keurig
12de geworden.
Overige uitslagen UWTC leden: nieuwelingen: 5 Mike Derogee, 8 Lars Hopman. Dames: 15
Diana Kuijpers. 45-: 22 Sven Buskermolen, 24 Mark Touwen. 45+:
14 Peter van Cape;, 17 Wilfred Zijerveld, 29 Paul vd Aar, 30 Wilfried
Burgmeijer, 32 Frank Jansen, 40
Vincent Derogee
Veldrit TWC de Kempen
Rondom en op het eurocircuit
in Valkenswaard lag weer een
mooie zware cross op de nationale renners te wachten.

Bij de dames moest Lorena Wiebes even improviseren want ze
was haar helm vergeten. Maar
een UWTCX helm past ook! Lorena had een snelle start, maar al
snel moest ze wat plekjes prijsgeven. Ze reed een goede koers en
finishte op een mooie 3e plaats.
Rebecca Cornelisse kreeg last van
materiaalpech en kon de koers
niet uitrijden. De amateurs mochten weer strijden met de elite/beloften groep en dat betekent een
lange koers van minimaal 50 minuten. Bart reed een sterke wedstrijd en reed naar de 11e plaats
tussen de elite renners. Hij was
hiermee de beste amateur. Bas
werd 4e bij de amateurs. En Tommy reed helaas door materiaalpech de wedstrijd niet uit.

A-lijn, hier was de eerste plaats
voor het paar Corry en Greet
met 61,98%, een ongekende hoge score, dat bleek ook wel uit de
verbaasde uitroepen, ook van het
paar zelf. De tweede plaats was
voor het paar Ciny en Herman
met 57,81% dit paar speelt elke week sterk, maar hadden ditmaal veel geluk, want zij dachten zelf aan een plaats in de middenmoot. De derde plaats was
voor het paar Ada en Roelie met
54,17%, ook dit paar speelt een
partij bridge van hoog niveau.
B-lijn, deze uitslag wordt onder
voorbehoud gegeven, omdat er
enkele paren waren die volgens
de computer speelde tegen andere paren dan dat zij in werkelijkheid gespeeld hebben.
De eerste plaats was hier voor
het paar Ria en Lia met precies
60,00%, ook een nieuw paar binnen onze vereniging, dat langzaam aan hun reputatie aan het
bouwen is. De tweede plaats is
voor het paar Ank en Lotte met
59,38%, een tijdje was het stil

rond dit paar, maar daar zijn zij
weer met een mooie uitslag.
De derde plaats was voor het
paar Henny en Lucas met 57,29%,
twee oudgediende binnen de
vereniging, die met jeugdig elan
de derde plaats binnen sleepte.
In deze ronde een keer klein slem
geboden en gespeeld.
In de B-lijn, in spel 24, werd zeer
overmoedig zes SA geboden, helaas vier down.
De competitiestand
A-lijn
De eerste plaats is voor het paar
Leny en Willy met een gemiddelde score van 53,89%. De tweede plaats is voor het paar Ciny en
Herman met 53,85%
De derde plaats is voor het paar
Ada en Roelie met 53,48%.
B-lijn
Ook hier de uitslag onder voorbehoud. De eerste plaats is hier voor
het paar Greet en Ria met een gemiddelde score van 58,07%. De
tweede plaats is voor het paar
Corry en Netty met 55,68%.
De derde plaats is voor het paar
Henny en Lucas met 54,08%.
Hier zijn de verschillen wat groter,
maar niemand hoeft nog te wanhopen. Als u interesse heeft in
bridge, kom dan eens langs in de
Scheg om kennis te maken met
het zo edele maar moeilijke spel.
Zij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur.

Competitie vordert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog twee avonden
te gaan van de zes is de strijd in
de parencompetitie volledig ontbrandt. In de A- lijn waren het nu
Gerda Schavenmaker & Jaap Kenter die met een straatlengte voorsprong van 62,08% finishten. Johan Le Febre & Wim Slijkoord waren best van de rest als tweede
met 55,90%, zo met een neuslengte voor op Tonny & Otto
Steegstra en Joop van Delft &
Ruud Lesmeister met respectievelijk 55,83 en 55,33 %! Jan Egbers & Ben Remmers sloten de
top af als vijfde van de zestien paren met 51,90 %. In de B- lijn kwamen nu eens andere paren boven drijven. Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders
ontbolsterden met 63,39% fraai
als eerste. Ook Stenny & Herman
Limburg waren terug op niveau
met eveneens een zestiger van
61,61 %. An Greven & Gijs de Ruiter volgden als derde met 56,25%
en Elly Belderink & Atie de Jong
deden met 52,68% als vierde paar

uitstekend mee. Hier nestelden
Joyce Udema & Monique Veenboer zich met 51,19 % bij de top
vijf. De C- lijn is het domein geworden van Anja de Kruijf, die
partner Rob Bakker tot grote
hoogte weet te brengen. Nu met
zelfs de hoogste score van allen
van de avond van 64,58%. Marjan
& Jan Wille volgden gedegen met
58,33% als tweede en de plekken
drie en vier werden gedeeld door
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen en Anja Brugman & Joke
v/d Hoven met 53,82%. Annemieke & Floor Hesselink hadden
aan 53,13 % ruim voldoende om
als vijfde het plaatselijke nieuws
te halen. Uw belangstelling gewekt, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl,
of telefoon 06- 83371540.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 25 november
2019 werd met 34 paren de 2e
ronde van de 3e paren competitie 2019-2020 van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de
barzaal van sporthal de Scheg.
Het jaarlijkse bridge weekend
dit keer in Drente was ook nu
weer een groot succes. In deze 2e ronde eindigde in de A-lijn
met 65,83% op de 1e plaats Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden op gepaste afstand gevolgd
door Carla Dijkman & Gerard v/d
Meer met 59,17% op de 3e plaats
Jan Broeckmans & Kees Visser
met 58,33%. In de B-lijn was de
1e plaats opnieuw voor de in blakende vorm zijnde Tineke v/d
Sluis & Nel v. Aarle met 63,54% op
de 2e plaats eindigde Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter met
58,85% en op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Riki Spook &
Hans Geels met 57,81%. In de C-

lijn was opnieuw de hoogste score van de avond voor Cor de Bok
& Tom v. Meijgaarden met 66,83%
op de 2e plaats eindigde Anja
Baars & Marja Calis met 61,83%
en op de 3e plaats gelegenheids
paar Greet Rahn & Ploon Roelofsma met 60,26%. Het is de BVU
er veel aan gelegen om zoveel
mogelijk instroom te krijgen van
nieuwe bridgers. Zo geven we
regelmatig bridgelessen. Bent u
een beginnend bridgepaar (of
thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven
om geheel vrijblijvend een paar
keer mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 06-53175165 of
via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl

Clubcross (24 nov)
Onder zeer mooie omstandigheden hebben we een leuke wedstrijd gezien bij UWTC. Het parcours was redelijk droog en er
was een mooie strijd om de dagzege. 40-: 1 Ian vd Berg, 2 Gerben
vd Knaap, 3 Michael v Meerland,

4 Jim v Vliet. 40+: 1 Frans v Heteren, 2 Wouter Verhoef, 3 Frank
de Jong, 4 Sjon vd Berg, 5 Maarten de Jong, 6 Guido v Walraven,
7 Robert Wiebes, 8 Peter Wiebes, 9 Wil Gieling, 10 Bart v Montfoort, 11 Leen Blom, 12 Menno
Wiersma..

