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“Cultuur doet ertoe in 
Uithoorn en De Kwakel”

In zijn inleiding vervolgde bur-
gemeester Heiliegers: “Cultuur 
verbindt en verruimt de geest. 
Het versterkt onze economische 
kracht, het maakt de gemeente 
aantrekkelijker voor ondernemers 
en toeristen. Maar naast die zake-
lijke waarde moet cultuur voor-
al ook plezier brengen. Daarvoor 
willen we een nieuwe Cultuurno-
ta, die aansluit bij de huidige tijd 
en bij de huidige inwoners. We 
vragen u om uw input te geven, 
te beginnen met vanavond.”

Speeddates
Na een uitgebreide introductie 
verdeelden de deelnemers ver-
deelden de deelnemers zich in 
kleinere groepen voor een serie 

speeddates. Op de tafels lagen de 
vier pijlers van de concept-Cul-
tuurnota: erfgoed, kunst en cul-
tuur als middel, cultuureducatie, 
en kunst in de openbare ruimte. 
De opdracht was om aan te ge-
ven welke culturele zaken belang-
rijk zijn voor de komende jaren 
en hoe de gemeente daar samen 
met de inwoners aan kan werken. 

Oogst
Na een uur was het tijd om te 
oogsten. Burgemeester Heiliegers 
was verrukt over de opbrengst: 
“Jullie hebben verrassende visies 
en ideeën op papier gezet. Neem 
bijvoorbeeld ‘verhalen ophalen; 
het verloren verleden’ of ‘cultuur-
educatie is cultuurbehoud’. ‘Cul-

tuur voor sociale cohesie; kun-
stenaars in dialoog met bewo-
ners’, of wat dacht u van ‘speel-
se cultuur in de buurt? In veel ge-
vallen staat er ook bij welke rol 
jullie daar zelf bij willen spelen. 
Daarvoor komen we bij de uit-
voering natuurlijk graag bij jullie 
terug. We blijven graag gebruik-
maken van elkaars gedachten en 
ideeën, bijvoorbeeld in een klank-
bordgroep. Want cultuur is niet 
iets van de gemeente alleen; die 
draag je samen.”

Klankbordgroep 
U kunt zich aanmelden voor de 
klankbordgroep via de website 
www.uithoorndenktmee.nl, on-
der het tabje ‘Projecten’, Cultuur-
nota Uithoorn. Daar vindt u ook 
het verslag van de avond (met te-
keningen van sneltekenaar Hugo 
Freutels) en de verdere voorbe-
reidingen van de Cultuurnota Uit-
hoorn 2020 – 2023. Deze wordt 
begin volgend jaar aan de ge-
meenteraad aangeboden.

Ondanks de regen kwamen vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke en culturele organisaties, ondernemers en inwoners vo-
rige week naar de Thamerkerk. Zij deden mee aan de participa-
tiesessie rond de Cultuurnota Uithoorn 2020 – 2023. Burgemees-
ter Pieter Heiliegers, portefeuillehouder kunst en cultuur, heette 
de deelnemers welkom. “U laat zien dat cultuur ertoe doet in Uit-
hoorn en De Kwakel.” 

11 december 2019
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Uithoorn - Maandag jl. zijn con-
tainercoats geplaatst bij de onder-
grondse containers bij de Rome� at. 
Deze containercoats zijn bedoeld 
om te voorkomen dat mensen af-
val naast de ondergrondse contai-
ners plaatsen. Van de inwoners zijn 
er veel klachten ontvangen over de 
hoeveelheid bijgeplaatst afval bij 
de Rome� at. Daarom heeft de ge-

meente besloten om deze onder-
grondse containers van een contai-
nercoat te voorzien. De container-
coats zijn al in meerdere gemeen-
ten toegepast waaronder de ge-
meente Rotterdam. Daar is het een 
groot succes en is het bijgeplaatst 
afval met 70% verminderd. Wet-
houder Hans Bouma; ‘Wij hopen dit 
in onze gemeente ook te bereiken 

en hebben de hulp van jullie, de in-
woners, daarbij hard nodig. Samen 
houden we het schoon.’ Een contai-
nercoat zorgt gemiddeld voor 30% 
tot 80% vermindering van zwerfaf-
val naast de ondergrondse contai-
ners. Hierdoor vinden er minder ex-
tra en onnodige afvalritjes plaats. 
Kortom, minder kosten en vervui-
ling en een schone omgeving.

Minder zwerfafval door 
containercoats

Uithoorn – Op dinsdag 3 de-
cember rond zes uur in de avond 
heeft de politie een inval ge-
daan in een woning op het Am-
stelplein. Er was een vermoe-
den dat in het huis hennepplan-
ten gekweekt werden. In de wo-
ning tro� en de agenten in diver-
se, met wanden afgeschermde, 
ruimtes in totaal zo’n 540 hen-
nepplanten aan. Alle planten zijn 
vernietigd, evenals de diverse ap-
paratuur. Er zijn twee aanhoudin-
gen verricht. Het gaat om twee 
mannen van 28 en 29 jaar uit 
Amstelveen. Beiden zijn inmid-
dels heen gezonden, maar moe-

ten zich nog verantwoorden bij 
justitie. Door de politie is tevens 
de auto van één van de verdach-
te in beslag genomen. Op don-
derdag 5 december heeft de po-
litie rond één uur ’s middags nog 
een hennepkwekerij opgedoekt. 
In een woning aan de Kuyperlaan 
werden zo’n 550 hennepplan-
ten aangetro� en. Ook deze plan-
ten en de aanwezige apparatuur 
zijn vernietigd. Er zijn geen aan-
houdingen verricht. Er loopt een 
onderzoek door de politie. Beide 
woningen zijn voor enkele maan-
den op last van de burgemeester 
afgesloten.

2 Hennepkwekerijen 
opgedoekt



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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, schuldhulp-
verlening 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 welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen 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

COLOFON

Vervolg op volgende blz.

WWW.UITHOORN.NL

Vervangende nestlocaties 
huismussen
In het groen rondom de spoordijk 
waar de Uithoornlijn zal komen, 
zijn tijdens natuuronderzoeken 
op enkele plaatsen huismussen 
gezien. De huismus is in Neder-
land een beschermde diersoort. 
Het is belangrijk dat de huismus 
een vervangend leefgebied krijgt 
voordat de aanleg van de Uit-
hoornlijn begint. 

De mus is een echt gewoontedier: 
hij woont en eet altijd op hetzelf-
de plekje, alles binnen een straal 
van 100 meter en altijd te mid-
den van soortgenoten, een ‘troep’ 
mussen. Daarom biedt de pro-
jectorganisatie van de Uithoorn-

lijn inwoners rondom deze spoor-
dijk nestkastjes aan. De nestkast-
jes worden aan de gevel van de 
woningen opgehangen. Zo blijft 
er voldoende leefgebied voor de 
huismus behouden. 
Bewoners die hiervoor in aan-
merking komen, hebben hier een 
brief over ontvangen. Vanaf half 
maart 2020 worden deze nest-
kastjes opgehangen bij woningen 
waar de eigenaar toestemming 
voor heeft gegeven. De mussen 
hebben dan nog de tijd (voor de 
start van het broedseizoen) om 
te wennen aan hun nieuwe om-
geving, voordat de aanleg van de 
Uithoornlijn begint.

Wilt u op de hoogte blijven van 
de planning, werkzaamheden, 
nieuwtjes en aanleg van de Uit-
hoornlijn, als onderdeel van de 
totale Amstelram (tramlijn 25). 
Kijk dan op de nieuwe website 

https://uithoornlijn.nl. U kunt zich 
hier ook aanmelden voor een di-
gitale nieuwsbrief. 
De Uithoornlijn is onderdeel 
van de Amsteltram, een nieuwe 
hoogwaardige tramverbinding 

Website Uithoornlijn.nl in de lucht

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden gemeentelijke diensten

 Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis gesloten 
voor aanvragen en afhalen reisdocumenten, rijbewijzen, uit-
treksels e.d.

 Donderdag 19 december gemeentehuis en sociaal loket 
open vanaf 11.00 uur.

 Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal lo-
ket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).

 Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeen-
tehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

Gebruik Wmo-vervoer 
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er 
veel gebruik gemaakt van het 
Wmo-vervoer. Wij raden u daar-
om aan tijdens deze dagen reke-
ning te houden met de volgende 
richtlijnen. Wanneer u zeker wilt 
zijn van vervoer door het Wmo-
vervoer Amstelland op eerste of 
tweede kerstdag, dan moet u de-
ze rit(ten) liefst een week tot mi-
nimaal twee dagen van tevoren 
(dus uiterlijk 22 december 2019) 
bestellen. Wanneer u later be-
stelt, geldt de regel vol=vol. Op 
oudejaarsavond rijdt het Wmo-
vervoer tot 20.00 uur ’s avonds. 

Op Nieuwjaarsdag begint het 
Wmo-vervoer te rijden op de nor-
male tijd. Dit is om 0 .00 uur ‘s 
morgens. Ritten kunt u reserve-
ren via tel. (020) 460 54 61.

Ritbijdrage Wmo-vervoer 
per 1 januari 2020
De ritbijdrage voor het Wmo-ver-
voer is gebaseerd op het kilome-
tertarief van het openbaar ver-
voer (OV). Met ingang van 1 ja-
nuari 2020 wijzigen de OV-tarie-
ven niet. De ritbijdragen voor het 
Wmo-vervoer staan in onder-
staande tabel. 

Tarieven per 1-1-2020 Opstaptarief Tarief per km tot 25 km

Reiziger € 0,63 € 0,108
Medisch begeleider Gratis  Gratis 
Medereiziger € 0,96 € 0,162
Kind < 4 jaar Gratis Gratis
Kind 4-12 jaar € 0,63 € 0,162

van Amsterdam Zuid naar Uit-
hoorn. De Amsteltram wordt ge-
realiseerd in twee projecten: de 
Amstelveenlijn en de Uithoorn-
lijn. De Uithoornlijn loopt vanaf 
de gemeentegrens van Uithoorn 

tot aan het centrum van Uithoorn 
en kent straks drie haltes. 

https://uithoornlijn.nl
www.facebook.com/uithoornlijn
https://twitter.com/uithoornlijn 

ZI
JD

EL
W

EG

J.C. VAN HATTUMWEG

BO
V

EN
KE

RK
ER

W
EG

AM
ST

ER
DAM

SE
W

EG

WILHELMINAKADE

W
IEGERBRUINLAANINDUSTRIEW
EG

AAN DE ZOOM

BOERLAGELAAN

STATIONSSTRAAT

N201

N
52

1

N201

Aan de Zoom

opstelterrein

Westwijk

Uithoorn Station

Uithoorn Centrum

Amstelveen

Uithoorn

Legenda
Uithoornlijn

Amstelveenlijn

Halte Uithoornlijn

Halte Amstelveenlijn

ve
rs

ie
 1

7 
ok

to
be

r 2
01

9

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.  kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl.  vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.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 inza-
ge. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek 
of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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’ wor-
den aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet 
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen 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 voorzie-
ning’ 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.offi cielebekendmakingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich 
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice.  wordt dat ‘auto-
matisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.

 TER INZAGE
- Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donder-

dag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen bij de 
afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513111.

- Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. nzage-
periode donderdag 12 december 2019 t/m woensdag 22 januari 2020. In-
lichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en werken (0297) 
513111.

- De aanwijzing Wvg de Ruilverkaveling ligt van 3 december t/m 30 decem-
ber 2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij de heer 
T. Roosien (0297) 513111.

- De voorlopige aanwijzing Wvg de Ruilverkaveling ligt van 3 december t/m 
13 januari 2020 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij 
de heer T. Roosien (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-088543, Dwarsweg 1, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning (ingekomen 19-11-2019);

- 2019-090664, Jaagpad 28, het nieuw bouwen van een woning met mantel-
zorg gedeelte (ontvangen 26-11-2019);

- 2019-090509, achter Noorddammerweg 11, het realiseren van een bedrijfs-
pand (ingekomen 27-11-2019);

- 2019-089953, Drechtdijk 25, het herbouwen van de woning (ingekomen 27-
11-2019);

- 2019-090666, Boterdijk 161, het plaatsen van een dakkapel (ingekomen 
27-11-2019);

- 2019-091507, Het Lange Eind 7, het nieuw bouwen van een loods (ontvan-
gen 02-12-19).

Uithoorn
- 2019-091508, Elbe 18, het vergroten van de woning en plaatsen dakkapel-

len (ontvangen 02-12-2019);
- 2019-088509, Amsteldijk-Noord 35, het renoveren van een voormalig kan-

toorgebouw Cindu tot logiesgebouw (ingekomen 18-11-2019);
- 2019-088536, Brunel 36, het wijzigen van de voorgevel (ingekomen 19-11-

2019);
- 2019-088566, Cort van der Lindenplein, het aanleggen van een laadinfra-

structuur op het busstation Uithoorn (ingekomen 20-11-2019);
- 2019-090491, Heijermanslaan 2, het oprichten van 15 appartementen (in-

gekomen 25-11-2019);
- 2019-090525, Grauwe Gans 38, het vergroten van de woning (ingekomen 

28-11-2019);
- 2019-090530, Joost van den Vondelaan 2, het vervangen en vergroten van 

de bestaande dakkapellen (ingekomen 28-11-2019);
- 2019-090674, appartementencomplex De Schans, het stabiliseren van de 

terrasmuren (ontvangen 29-11-2019);
- 2019-090677, Thamerlaan 2, het tijdelijk plaatsen van een tent-kas in de 

voortuin (ontvangen 01-12-2019);
- 20190615, Arthur van Schendellaan 100 A, het toevoegen van een maat-

schappelijke functie aan de bestemming van sporthal De Scheg (ontvan-
gen 03-12-2019);

- 2019-091511, Geertruidahoeve 44, het stucen van de buitenzijde van de 
woning (ontvangen 03-12-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-076738, Noorddammerweg 45, het aanpassen van een bedrijfsge-

bouw / kas (intrekken, verzonden 29-11-2019).
Uithoorn
- 2019-083350, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje (intrekken, 

verzonden 04-12-2019);

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor 
onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met 
zes weken:
De Kwakel
- 2019-052874, Drechtdijk ter hoogte van nr.9, het bouwen van 16 apparte-

menten (verzonden 25-11-2019).
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.
Uithoorn
- 2019-082696, Amstelstraat 16, het herfunderen van de bestaande bouwde-

len (verzonden 02-12-2019);
- 2019-075440, Ondernemingsweg 62 t/m 78, het herindelen van het be-

staande gebouw tot een bedrijfsverzamelgebouw met negen units (verzon-
den 02-12-2019);

- 2019-084336, Zijdelwaardplein 90, het vervangen van handelsreclame 
(verzonden 04-12-2019);

- 2019-082529, Thamerlaan 14, het restaureren van het woonhuis (verzon-
den 06-12-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-088922, Laan van Meerwijk 16, aanvraag evenementenvergunning 

Lichtjesloop 2020 op 14 februari 2020 (ontvangen 22-11-2019);
- 2019-089815, Koningin Julianalaan 16, aanvraag aanwezigheidsvergun-

ning kansspelautomaten voor het jaar 2020 (ontvangen 27-11-2019);
- 2019-089769, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van 3 

kerstbomen in het Dorpscentrum van 28 november 2019 t/m 28 januari 
2020 (verzonden 2-12-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-088932, C. Verolmelaan 160-166, melding snuffelmarkt/magazijnver-

koop Society Shop van 25 t/m 28 maart 2020 (verzonden 28-11-2019);
- 2019-088947, C. Verolmelaan 160-166, melding snuffelmarkt/magazijnver-

koop Society Shop van 30 september t/m 3 oktober 2020 (verzonden 28-
11-2019);



steld door de gemeenteraad. Het plan ligt vanaf 12 december 2019 geduren-
de 6 weken ter inzage. 
Toelichting
Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan ligt midden in de Vinc-
kebuurt, in het deelgebied de Amstellint. Het bevindt zich op de hoek waar 
de Wilhelminakade grenst aan de Burgemeester Brautigamlaan. In het ste-
denbouwkundig plan voor de Vinckebuurt was er rondom een waardevolle, te 
handhaven rode beuk aan de Wilhelminakade ruimte voor drie vrijstaande hui-
zen. Inmiddels is deze beeldbepalende boom gekapt, omdat de grond waarin 
de boom staat vervuild is. De grond kon niet gereinigd worden zonder de boom 
onherstelbaar te beschadigen. Dit biedt ruimte om de ligging van de drie wo-
ningen op deze kavels aan te passen. Hierdoor liggen de woningen niet meer 
geheel in de bouw- en bestemmingsvlakken van het uitwerkingsplan Vincke-
buurt en is er een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening” ligt vanaf 
12 december 2019 t/m 22 januari 2020 ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatieco-
de NL.IMRO.0451.HZVINCKEBRT01-VG01. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan terinzagehttp://www.uithoorn.nl/ in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis. 
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de ge-
meenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met ziens-
wijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wen-
den en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet 
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen 
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn af-
loopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 december 2019

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

- 2019-085169, Industrieweg, i.v.m. het Kerstgala van het Alkwin Kollege 
kan er enige verkeershinder zijn op 13 december 2019 tussen 20.00 uur 
en 21.30 uur (verzonden 03-12-2019);

- 2019-089945, vergunning voor het plaatsen van 20 reclameborden om be-
kendheid te geven aan het Nieuwjaarvegen van 19 december 2019 t/m 1 
januari 2020 (verzonden 02-12-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN CARTOGRAFIELAAN, 
PRINSES CHRISTINALAAN, RINGSLANG EN SERINGENLAAN 
De gemeente Uithoorn heeft een viertal 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:
- Cartografielaan t.h.v. huisnummer 130;
- Prinses Christinalaan t.h.v. huisnummer 137;
- Ringslang t.h.v. Rugstreeppad 9;
- Seringenlaan t.h.v. huisnummer 60.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten geno-
men die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale be-
kendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met 
de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant be-
zwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd na-
dat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

VESTIGING VOORKEURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat zij op 26 november 2019 op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de ar-
tikelen 10 t/m 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen 
in het gebied dat is aangeduid als “De Ruilverkaveling” in De Kwakel. Het be-
sluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, 
te weten 3 december 2019.
Ter inzagelegging
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met 
het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevatten-
de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van 
de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, 
een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overi-
ge relevante gegevens, met ingang van 3 december 2019 tijdens kantooruren 
ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere recht-
hebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respec-
tievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst 
aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de 
rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonder-
lijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevol-
gen hiervan. 
Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voor-
keursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 
5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door 
de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belang-
hebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in 
de gelegenheid gesteld om uiterlijk 30 december 2019 schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te 
brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de 
gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Indien een belanghebben-
de zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, 
dient dit te geschieden bij iemand van het team Ruilverkaveling. Zij zijn bereik-
baar via het algemene telefoonnummer (0297) 513111.
Bezwaar 
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belangheb-
benden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het be-
paalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden geduren-
de een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is ge-
maakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van burgmeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn tegen voormeld besluit een bezwaar-
schrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van 
burgmeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA 
te Uithoorn, en dient uiterlijk 13 januari 2020 te zijn ontvangen. Indien belang-
hebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het col-
lege van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit 
van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het be-
zwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het be-
sluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘VINCKEBUURT, 
EERSTE HERZIENING’
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat 
het bestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ongewijzigd is vastge-
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Vervolg van vorige blz.

Kom in kerststemming met 
Tavenu en The Bridges
Regio - De Kwakel - Op zaterdag-
avond 14 december zullen de le-
den van zangkoor The Bridges en 
de muzikanten van Tavenu het 
publiek alvast in kerststemming 
brengen. Bij aankomst op het 
kerkplein zal de steelband van Ta-
venu gezellige kerstmuziek spe-
len. Binnengekomen in de kerk 
wisselen koor en orkest elkaar af 
met mooie kerstliederen en swin-

gende kerstmuziek. Soliste Anne-
marie Stolwijk zingt “Arcade” mee 
met het orkest van Tavenu. Na-
tuurlijk mogen ook de bezoekers 
meezingen met de bekende kerst-
liedjes. De steelband speelt vanaf 
18:40 uur en het programma bin-
nen begint om 19:00 uur en duurt 
tot ca. 20:30 uur. Locatie: Sint Jans 
Geboortekerk, Kwakelsepad 4, De 
Kwakel. De toegang is gratis.

De Crea Kids exposeren 
in het gemeentehuis
Uithoorn - Schilderijen, tekenin-
gen en kunstwerken van klei ge-
maakt door kinderen zijn deze 
maand te zien in het gemeente-
huis van Uithoorn. Ter gelegen-
heid van het feestjaar Uithoorn 
200 jaar biedt de gemeente aan 
Crea de gelegenheid te expose-
ren in de hal van het gemeen-
tehuis. Deze maand zijn de kin-
dercursussen van het cursussen-
centrum Crea in het Fort aan de 
Drecht in Uithoorn aan de beurt. 
De afgelopen maanden werd er 
door de kinderen hard gewerkt 
om hun talenten te kunnen laten 
zien in het Gemeentehuis. Met 
potlood, acrylverf en klei zijn ze 
aan de slag gegaan. Op woens-
dagmiddag van 16.30 tot 18.00 
uur werd in de cursus Jeugdate-
lier door kinderen gewerkt aan 
zelfportretten, schilderijen van 
landschappen en fantasiebees-
ten met wasco en ecoline. “Ik te-

kende thuis al heel graag en het 
is �jn en gezellig om samen met 
andere kinderen er nog beter in 
te worden” aldus Kirsten die sinds 
september bij Arlet Ybema op de 
woensdagmiddag les zit. Op za-
terdagmorgen tussen 11.00 en 
12.30 uur werkten kinderen in de 
les pottenbakken en boetseren 
aan creaties van klei. 

Kunstlessen
De kunstlessen van Crea zijn al 
jaren een begrip in Uithoorn en 
omstreken. Naast de bestaande 
cursussen zoals beeldhouwen, 
fotogra�e, keramiek en potten-
bakken/handdraaien zijn er dit 
jaar ook nieuwe cursussen aan 
het aanbod toegevoegd; aquarel-
leren, schilderen als Rembrandt 
en portret tekenen/schilderen. 
Nieuw dit jaar is dat er vanaf janu-
ari kan worden ingestroomd voor 
een half seizoen van 12 lessen. 
Kinderen zijn welkom in de leef-
tijd van 8 t/m 18 jaar. De cursus-
prijs voor 12 lessen Jeugdatelier 
bedraagt 87,50 euro. Er zijn nog 
een paar plaatsen vrij dus wees 
er snel bij.
Belangstellenden voor de expo-
sitie kunnen tijdens openings-
uren in de hal van het gemeente-
huis terecht. In het kader van het 
feestjaar Uithoorn 200 jaar wordt 
door de gemeente iedere maand 
aan een wisselende groep cur-
sisten de gelegenheid geboden 
om zich te presenteren. In janu-
ari wordt het stokje overgedra-
gen aan de cursisten van Ella de 
Nijs van de cursus Beeldhouwen 
bij Crea. 
Aanmelden of meer informa-
tie verkrijgen, ook over de an-
dere cursussen van Crea, kan via 
crea@xs4all.nl of via www.crea-
uithoorn.com.

SCAU kerstconcert ze componist. Met klanken van 
Morten Lauridsen en Eric Whita-
cre heeft Gjeilo een stijl ontwik-
keld die zowel eigentijds als ver-
trouwd is. De harmonieën en rij-
ke texturen doen je denken aan 
�lmmuziek – muziek die een 
groot deel van Gjeilo’s inspiratie 
vormt. “Het is voor mij”, zegt hij, 
“heel belangrijk dat elk stuk dat 
ik openbaar maak op zijn minst 
de potentie heeft om mensen 
te raken, of het nu een donker, 
opgewekt, somber of blij stuk 
is. Dat is hét doel dat ik keer op 
keer wil bereiken. Idealiter wil ik 
dat mijn muziek opvrolijkt, ho-
pelijk op een niet-sentimentele 

en niet-oppervlakkige manier, en 
dat mijn muziek een soort zinvol-
le inspiratie is voor de luisteraars”. 
Corde Vocali brengt van hem drie 
stukken ten gehore: Spotless Ro-
se, Ubi Caritas en O Magnum 
Mysterium.

Informatie en kaartverkoop
Informatie over het programma 
en de musici is te vinden op de 
website van de SCAU: www.scau.
nl  Daar zijn ook online losse kaar-
ten te bestellen à € 15; jongeren 
tot en met 16 jaar betalen slechts 
€ 7,50. Losse kaarten zijn ook ver-
krijgbaar in de boekhandels The 
Read Shop Express (Zijdelwaard-

De Kwakel – In de nacht van 
woensdag 4 op donderdag 5 de-
cember zijn bij twee in de Elzen-
laan geparkeerde auto’s ruiten in-

geslagen of gegooid. Uit de wa-
gens wordt niets vermist. De po-
litie denkt aan vernieling. Er loopt 
een onderzoek.

Regio - Uithoorn – Op zondag 15 
december a.s. om 14.30 uur in De 
Schutse verzorgt vocaal ensem-
ble Corde Vocali een kerstcon-
cert: de vijftien zangers bezingen 
het mysterie van Kerst. Het wordt 
een prachtige afwisseling van ou-
de en nieuwe muziek: naast een 
Mis van Byrd en een Magni�cat 
(Lofzang van Maria) van Praetori-
us horen we o.a. werk van de jon-
ge Noorse componist Ola Gjeilo. 
Verder een aantal heerlijke Fran-
se en Spaanse kerstliederen met 
tot slot enkele Engelse Christ-

mas Carols. Aan het eind van het 
kerstconcert wordt het publiek 
gevraagd om mee te zingen. Het 
geheel staat onder de bezielen-
de leiding van Eric Jan Joosse. Bij-
zonder is dat de bekende Neder-
landse cellist Joachim Eijlander 
meedoet, niet alleen als begelei-
der maar ook als solist. 

Gjeilo wil inspireren
Hoewel Ola Gjeilo in 1978 gebo-
ren is in Noorwegen, is zijn huidi-
ge woonplaats New York van gro-
te invloed op de muziek van de-

Winkeldief in kraag gevat
Uithoorn – Op zaterdag 7 decem-
ber is rond half drie in de middag 
een winkeldief op heterdaad be-
trapt in een supermarkt op het Am-
stelplein. De 24-jarige man uit Am-
sterdam dacht de winkel uit te kun-
nen lopen zonder dat gezien was 
dat hij diverse spulletjes in zijn zak-

ken had gestopt. Medewerkers heb-
ben de man aangesproken en vast-
gehouden tot de politie arriveerde. 
De 24-jarige verzette zich hevig te-
gen de aanhouding, maar is vastge-
zet en verhoord. De volgende dag is 
hij in de middag heen gezonden. Er 
is proces-verbaal opgemaakt.

Betrapt met vuurwerk
De Kwakel – Op dinsdag 3 decem-
ber rond drie uur in de middag heb-
ben agenten een groepje jongeren 
betrapt op het afsteken van vuur-
werk op de Ringdijk. Eén van hen, 
een 14-jarige jongen uit Nieuwveen, 
vertelde 74 nitraten in bezit te heb-

ben. De ouders van de jongen zijn 
in kennis gesteld en er is afstand ge-
daan van het behoorlijk zware vuur-
werk. De nitraten zijn door een spe-
ciale eenheid afgevoerd. De 14-jari-
ge wordt naar Bureau Halt gestuurd 
voor een taakstraf.

Geld weg na inbraak woning
Uithoorn – Op vrijdag 6 decem-
ber is tussen drie uur ’s middags 
en half acht in de avond ingebro-
ken in een woning aan de Albert 
Verweijlaan. Door een gat te bo-
ren in het kozijn van het keuken-
raam aan de achterzijde van het 
huis hebben de dieven zich toe-
gang verschaft. De hele woning 

is doorzocht, zowel op de begane 
grond als op de eerste verdieping 
zijn diverse kasten en lades open 
gemaakt. Er is in ieder geval een 
geldbedrag gestolen. Er wordt 
een inventarisatie gemaakt van 
mogelijke vermissing van meer-
dere goederen. De politie heeft 
de inbraak in onderzoek.

Gereedschappen gestolen
Uithoorn – Op dinsdag 3 decem-
ber is tussen vier uur ’s middags en 
half acht in de avond ingebroken in 
een meubelmakerij aan de Van Ol-

menlaan. Uit het pand zijn diverse 
gereedschappen gestolen. De po-
litie doet onderzoek, onder andere 
aan de hand van camerabeelden.

Weer ruiten auto’s ingeslagen

plein) en Bruna (Amstelplein). De 
resterende kaarten worden op de 

concertdatum vanaf 14.00 uur 
aan de zaal verkocht.
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Nieuwe Meerbode

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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.

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 Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.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 Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Afvallen als goede 
voornemen
Regio - Afvallen is meer dan een 
goed voornemen. Op een gezond 
gewicht blijven of afvallen zijn 
doelen die we onszelf vaak stel-
len.  Ook belangrijk, want over-
gewicht en obesitas zijn - op ro-
ken na - de belangrijkste risico’s 
voor kanker in onze leefstijl. Ze 
verhogen de kans op maar liefst 
twaalf  soorten kanker. Een ge-
zond gewicht behouden is dus 
één van de belangrijkste stappen 
die je kunt nemen om je kans op 
kanker, maar ook diabetes, een 
hoog cholesterol, hoge bloed-
druk en hart- en vaatziekten te 
verkleinen. Wie hun goede voor-
nemen werkelijkheid wil laten 
worden kan terecht bij SLIMNESS, 
dé ervaringsdeskundige op het 
gebied van afvallen.  SLIMNESS 
heeft een 10-weekse cursus met 
nuttige informatie om e�ectief 
en e�ciënt af te vallen. Deze cur-
sus kan zowel individueel, samen 
als in groepsverband gevolgd 
worden en wordt door meerde-
re zorgverzekeraars vergoed.  De 
resultaten in een groep zijn vaak 
hoger, doordat deelnemers  el-
kaar extra motiveren. Op 8 januari 
gaan er weer twee nieuwe groe-
pen van start. Individueel en met 
z’n tweeën, afvallen kan op elk 
moment worden gestart. Tot en 
met 20 december kunnen geïnte-
resseerden  een gratis en vrijblij-
vende intake inplannen en kun 
je in het nieuwe jaar meteen be-
ginnen met afvallen. Wie zich nu 
meteen wil opgeven voor de cur-
sus afvallen in groepsverband of 
meer informatie wil, kan de web-
site bezoeken www.slimness.nl. 

Open dag
Aanstaande zaterdag 4 janua-
ri tussen 9.00 en 14.00 uur  or-

ganiseert SLIMNESS een open 
dag. Hier kunnen geïnteresseer-
den  kosteloos hun  BMI en mid-
delomtrek laten meten, krijgen zij 
informatie over gezond afvallen 
en is er de mogelijkheid om aan 
te melden voor de groepscursus. 
Het maximum is twaalf personen 
per groep. SLIMNESS werkt niet 
met eiwit shake’s, zakjes of met 
pillen dus geen jojo-e�ect, maar 
blijvend resultaat. Bij SLIMNESS 
leren  voedingspatroon aanpas-
sen oftewel afvallen zonder poes-
pas. 
“Ben je al een keer bij SLIM-
NESS is geweest en zitten je ki-
lo’s er - voor het grootste gedeel-
te - weer aan of ben je goed be-
zig, maar sta je op het punt om 
terug te vallen in je oude eetge-
woonten, dan ook kun je je opge-
ven om mee te doen in de groep. 
SLIMNESS biedt sinds kort ook de 
cursus Eerste Hulp Bij Terugval – 
oftewel EHBT – aan. Een wereld 
zonder verleidingen bestaat niet, 
maar goed omgaan met deze ver-
leidingen en eventuele terugval-
len wél. Waar en wanneer ging 
het fout?
Wanneer ben ik toe gaan geven 
aan die verleiding? En wat kan 
ik doen om dit in het vervolg te 
voorkomen? Dit ontdek je tijdens 
deze cursus van SLIMNESS. Van 
belang hierbij is dat je in balans 
bent en dat je ontdekt waar de 
valkuilen liggen.
Alleen dan kun je een plan opstel-
len met als doel controle krijgen 
over wat en hoeveel je eet, zo-
dat jij uiteindelijk weer lekkerder 
in je vel zit en blijft. Letterlijk én 
�guurlijk”, aldus de gewichtscon-
sulent. SLIMNESS | Bozenhoven 
19a | Mijdrecht | 0297 765027 | in-
fo@slimness.nl

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Schilderijen expositie
Uithoorn - Vanaf maandag 9 de-
cember exposeert Rinus Schij� 
zijn werk bij “Participe Amstel-
land” in het wijksteunpunt aan 
de Bilderdijkhof in Uithoorn. In 
de openbare ruimte van het dien-
stencentrum is daartoe een aan-
trekkelijke expositie ingericht. 
Het geëxposeerde resultaat, zo-
wel op doek als op hout is zeer 
veelzijdig. Mens en dier nemen er 

een voorname plaats en zijn pas-
sie voor Rembrandt niet onver-
meld mag blijven. Rinus Schij� 
maakt deel uit van het “Schilder-
collectief Biezenwaard”.
De expositie loopt tot 10 janua-
ri 2020 en is op werkdagen gra-
tis toegankelijk van 9.00 tot 16.00 
uur. Voor kunstliefhebbers een 
aanrader om een vijftigtal van 
zijn zeer uiteenlopende en kleur-

KNA geeft kersconcert 
bij Colijn
Uithoorn - Op zaterdag 21 de-
cember geven de orkesten van 
Muziekvereniging KnA een kerst-
concert bij Partycentum Colijn. 
Het is al weer een aantal jaren 

geleden dat er een kerstconcert 
werd gegeven door Muziekver-
eniging KnA dus de muziekcom-
missie vond het wel weer eens 
tijd worden. Het concert vindt 

Lezing Vuurwerkangst 
bij dieren
Uithoorn - De eerste knallen wor-
den alweer gehoord. De feestda-
gen en daarmee ook de jaarwis-
seling komen steeds dichter-
bij. Voor veel honden en dus ook 
voor hun eigenaren, een verve-
lende en angstige periode.
Dierenarts Annemieke Calis or-
ganiseert daarom op maandag-
avond 16 december een lezing 
met als onderwerp ‘Vuurwerk-
angst’. 
Tijdens de lezing wordt er inge-
gaan op wat er precies gebeurd 
als een hond (of kat) angst er-
vaart. Daarnaast worden er prak-
tische tips & tricks gegeven over 
wat u beter niet kan doen en wat 
u juist wel zou moeten doen. Er 
worden diverse  deze periode zo 
goed mogelijk door te komen.
Voor de echte probleemdieren is 
er medicatie beschikbaar, die via 
de dierenarts te verkrijgen is. De 
afgelopen jaren is de wet- en re-
gelgeving rondom veel medica-
tie gewijzigd. Het team van An-
nemieke Calis is op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van medicatie en on-
dersteunende middelen. Eventu-
ele hulpmiddelen, supplementen 
en beschikbare medicatie wor-
den besproken tijdens de lezing.
 
Geen ervaring?
Hebben jullie een jonge hond 
die nog geen ervaring heeft met 
vuurwerk? Dan is het verstandig 
om de lezing bij te wonen, zo-
dat u op de hoogte bent van de 
“do’s en don’ts” rondom vuurwer-
kangst.
Vindt uw (oudere) hond de jaar-
wisseling een echte ramp? Dan is 
de lezing natuurlijk ook een aan-
rader, er worden diverse tips ge-
geven om deze periode zo goed 
mogelijk door te komen.
De lezing wordt gegeven op de 
praktijk bij Dierenarts Annemie-
ke Calis in Uithoorn. Graag van 
te voren aanmelden in verband 
met de beschikbare plaatsen. 
Aanmelden kan via het contact-
formulier op de website of tele-
fonisch via 0297-565989. De kos-
ten zijn € 5,- per persoon, inclu-

sief een kopje ko�e of thee. De 
lezing begint om 19.30 uur, in-
loop vanaf 19.15 uur. Niet alleen 
huidige klanten, maar ook buren, 
vrienden en familie zijn van har-
te welkom.

plaats in het, volledig in kerst-
sfeer gedecoreerde, Partycen-
trum Colijn. Geniet en kom vast 
in de stemming met mooie kerst-
muziek: A Christmas Festival, Sui-
te from the Nutcracker, Sleigh Ri-
de, Merry Christmas everyone en 
meer! Het Grote Orkest van KnA 
staat o.l.v. Gerhart Drijvers.
Ook het Leerlingenorkest zal acte 
de présance geven; zij zullen het 
concert openen. In het leerlin-
genorkest ziet u veel deelnemers 
van de Middelbare Muziek Mees-
ters van afgelopen jaren. Dit pro-
ject geeft 40, 50 en 60 plussers de 
gelegenheid om tegen een ge-
reduceerd tarief kennis te ma-
ken met het leren bespelen van 
een muziekinstrument. Inmid-
dels loopt dit project al 4 jaar en 
het Leerlingenorkest, o.l.v. Dick 
Hesselink, groeit! Om 19.30 uur 
gaat de deur open en kunt u vast 
een voorproe�e nemen op de 
kerst met warme chocolademelk 
of Gluhwein. Of gewoon een lek-
ker ander drankje natuurlijk. In de 
zaal geen rijen met stoelen maar 
sfeervolle zitjes. Het concert be-
gin om 20.00 uur en de entree 
bedraagt € 10,00. Het wordt een 
prachtige avond! Bent u erbij?

Uithoorns kerstkoor geeft 
sfeervol kerstconcert

Uithoorn - Voor het 7e achter-
eenvolgende jaar heeft de Vo-
cal Comapny in het najaar ama-
teurzangers uit Uithoorn en om-
geving uitgenodigd om mee te 
zingen met het leukste kerstkoor 
van Nederland! Op zondagavond 
15 december kunt u beluisteren 
wat het resultaat is van alle muzi-
kale inspanningen. Dan zingt het 

Groot Uithoorns Kerstkoor onder 
de enthousiaste leiding van di-
rigent Ferdinand Beuse de ster-
ren van de hemel in De Schutse 
in Uithoorn.
Een zeer afwisselend program-
ma waarin o.a. het overbeken-
de ‘Last Christmas’ van Wham en 
‘Being alone at Christmas’ van 
Miss Montreal de kerstrevue zul-

len passeren.  Ook meer klassiek 
getinte liedjes zoals het prachtige 
‘O Holy Night’ en ‘The Christmas 
Lullaby’ van John Rutter ontbre-
ken niet in het programma. Daar-
naast zullen twee talentvolle so-
listen optreden; de jonge zange-
res Cathelijn Gelderloos en zan-
ger Simon Prins. Het koor zal wor-
den begeleid door een combo 
o.l.v. pianist Kees van Zantwijk. 
Basgitarist Herman Venterink, 
drummer Francisco Hazel en vio-
liste Mirjam Vos complementeren 
het combo. Er is ook ruimte om 
samen te zingen, want tijdens het 
concert zullen ook de kelen van 
de toehoorders gesmeerd wor-
den. Zo zullen uiteindelijk zo’n 
400 stemmen de kerst bezingen! 
Dat moet een heel mooi feest 
worden! Kaarten kunnen alleen 
online besteld worden via www.
uithoornskerstkoor.nl
De kaarten kosten € 12,50, kinde-
ren t/m 16 jaar betalen € 7,50 en 
kinderen t/m 6 jaar mogen gratis 
mee. Het adres van De Schutse is 
De Merodelaan 1 in Uithoorn. Het 
concert start om 20.00 uur en de 
deur gaat om 19.30 uur open.

rijke werken wat nader te komen 
bezien.
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AutoMaatje hielp 
Sinterklaas
De Kwakel/Uithoorn- Sinter-
klaas wordt ook een dagje ouder 
en kan deze dagen best wat hulp 
gebruiken.
De Sinterklaasactie Uithoorn 
zorgt ervoor dat ieder jaar veel 
kinderen worden bezocht door 
de Sint. Maar om de Sint en twee 
Pieten naar een kinderdagver-
blijf in De Kwakel te brengen, 
hebben zij dit jaar de hulp van 
AutoMaatje ingeroepen. Vrij-
willige chau�eur Jaap Verhoef 
heeft ervoor gezorgd dat Sinter-
klaas keurig op tijd bij de kinde-

ren aankwam. Ook hielp hij de 
Sint met in- en uitstappen, zorg-
de dat z’n kleding netjes zat en 
uiteraard dat de staf niet werd 
vergeten. Ruim 200 vrijwilligers 
van Sinterklaasactie bezorgen in-
woners van Uithoorn jaarlijks het 
mooiste sinterklaasfeest. Drie 
weken lang zetten zij hun beste 
beentje voor. De opbrengst komt 
ten goede aan vele maatschap-
pelijke en sociale projecten in de 
directe omgeving. ANWB Auto-
Maatje Uithoorn heeft met veel 
plezier hulp geboden! Juff en en meesters, ik zeg...lekker tekenen! Sturen jullie wat mooie vossen op voor de FB pagina? caroline@cabasm.nl
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Het beeldje van het vosje staat op een plek waar Rosie en Jannes  
meerdere keren hun Vlam tegenkwamen. En daar heel dichtbij staat ook het 
originele beeldje van de vos, je weet wel, die in de gevel van de tabaksfabriek 
stond. In de bierbrouwerij inderdaad!
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et beeldje van het vosje staat op een plek waar Rosie en Jannes  
 tegenkwamen. En daar heel dichtbij staat ook het 

originele beeldje van de vos, je weet wel, die in de gevel van de tabaksfabriek 

Zijn jullie ook zo gek op dit vosje? Jullie kunnen hem 
ook tekenen! Hieronder laat ik de stappen zien die 
ik altijd zet bij het maken van een tekening. Stuur 
je jouw vos naar mij toe? dan zet ik hem op face-
book! Kun je lekker vlammen!

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Een oude Reclame en 
een tabakspot

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
KERSTBINGO
BILDERDIJKHOF
Vrijdag 13 december is er een 
gezellige Kerstbingo in het Bil-
derdijkhof. Het wordt een mid-
dag in kerstsfeer, gezelligheid 
en hapjes. Aanvang 14:00 uur, 
zaal open 13:30 uur. We spelen 
4 rondes met een pauze, bin-
gokaartjes zijn €0,50 per stuk.
We sluiten de middag af rond 
16:30 uur. Kom gezellig langs 
en neem je buurvrouw, vrien-
din of zus mee!

KOFFIE SPECIAAL
Heeft u zin in een gezellige 
donderdagochtend (van 10:15 
tot 12:00 uur) bij de Bilder-
dijkhof, dan is de koffie speci-
aal iets voor u. Dit is een laag-
drempelige, kleine groeps-
activiteit (maximaal 12 deel-
nemers) zodat er voor ieder-
een aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep wordt on-
dersteund door 3 enthousi-
aste vrijwilligers. Deze don-
derdagochtenden staan voor-
al in het teken van gezellig-
heid met elkaar. Er worden ver-
schillende activiteiten georga-
niseerd. Denk hierbij aan spel-
letjes, uitjes en 1x per maand 
wordt er met de hele groep ge-
geten, bereid door de vrijwilli-
gers. Uiteraard is de activiteit 
niet compleet zonder een bak-
je koffie of kopje thee en een 
praatje. Heeft u interesse kom 
dan gerust een keer kijken.
=====
Word dementievriendelijk. U 
komt toch ook? 12 DECEMBER, 
BILDERDIJKHOF 1

Een op de vijf mensen in Ne-
derland krijgt dementie. We 
krijgen er dus allemaal mee te 
maken, in de naaste familie, op 
straat, in de winkel en op het 
werk. Sinds 2016 is onder de 
naam ‘Samen dementievrien-
delijk’ een beweging tot stand 
gebracht die Nederlanders be-
wust moet maken van de im-
pact van dementie.
Omkijken naar mensen met 
dementie is een zaak voor ons 
allemaal. In Nederland woont 
70 procent van de mensen 
met dementie thuis. Ze wo-
nen in ons dorp, in onze buurt, 
in onze straat. Deel blijven ne-

men aan het gewone leven 
is voor mensen met demen-
tie erg belangrijk. Zij hebben 
daarbij de hulp van hun om-
geving en gemeente nodig. 
Als iedereen beter leert om-
gaan met dementie, geeft dat 
rust. Het vergroten van de ken-
nis over dementie is een eerste 
stap naar een meer dementie-
vriendelijke gemeente.
Om dat te bereiken is uw hulp 
nodig. Doet u mee?
In de laatste Alzheimer Cafés 
van 2019 van Amstelland en 
Meerlanden zullen de trainers 
van Samen Dementie Vrien-
delijk (SDV) van Alzheimer Ne-
derland aandacht vragen voor 
de dementievriendelijke ge-
meente.
Aan de hand van herkenbare 
situaties laten zij zien hoe u om 
kunt gaan met (de hulpvraag 
van) mensen met dementie. 
Hoe meer mensen deze voor-
lichting hebben gevolgd hoe 
beter de omgeving wordt voor 
mensen met dementie. We ho-
pen u dan ook allemaal te mo-
gen ontvangen!

Het programma van de
avond:
19.00 uur : zaal open
19.30 uur : opening avond
19.45 uur :
aanvang programma
21.15 uur : Einde
U wordt ontvangen met kof-
fie en thee. In de pauze en aan 
het eind van de avond worden 
u hapjes en drankjes aangebo-
den. 

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Klein nieuws, groot nieuws  
maar ook de gebeurtenissen 
in de buurt  komen ter tafel tij-
dens een kopje koffie/thee in 
de buurtkamer Meerwijk. Kom 
langs en ontmoet je buurtge-
noten. Elke donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: KDV Borus, Eendracht 
17, Uithoorn (buurtkamer-
meerwijk@gmail.com).

Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10:00 tot 
12:00 uur een gezellige buurt-
koffie bij de Bovenboog, Johan 
de Wittlaan 83, Uithoorn.

Heb je een wens? Hang 
hem in de wensboom
Uithoorn – Inmiddels is de Wens 
Kerstboom in het oude dorp van 
Uithoorn een traditie geworden. 
Vorig jaar gingen er 10 wensen 
in vervulling. Zo ook de wens van 
Ria de Graaf: “Voor onze klein-
zoon Maarten, die de Alpe d’Huez 
gaat beklimmen. In oktober 2018 
overleed zijn vader aan alvlees-
klierkanker. 
Graag zou ik Maarten en zijn 
teamgenoten geborduurde 
handdoeken willen meegeven als 
zij deze zware tocht gaan onder-
nemen.” De Winkeliersvereniging 
van het Oude Dorp “Uit in Uit-
hoorn aan de Amstel” heeft deze 
wens in vervulling gebracht! 
Alweer voor het derde jaar staat 
er een immens grote, verlichte 
Wens Kerstboom aan Marktplein 
2, mede mogelijk gemaakt door 
Uithoorn 200 jaar en Stichting 
Promotie Uithoorn & De Kwa-
kel (SPUK). De winkeliers en ho-
recaondernemingen in Het Ou-
de Dorp van Uithoorn, verenigd 
in de Winkeliersvereniging “Uit in 
Uithoorn”, willen deze leuke kerst-
boomtraditie extra aandacht ge-
ven en organiseren daarom ook 
dít jaar een grote Wens Kerst-
boom Actie, waaraan iedereen 
kan meedoen. Alle soorten wen-
sen zijn overigens welkom! Heb 
je een wens die wij misschien 
wel in vervulling kunnen laten 
gaan? Vermeld dan je naam, te-
lefoonnummer en emailadres. 
Het is trouwens wel handig om 
de wens waterdicht op te han-
gen; dan blijft deze leesbaar. Je 
kan ook tot Kerstmis bij aangeslo-
ten winkeliers en horecagelegen-
heden, herkenbaar aan de Kerst-
boom Wens Actie-poster, wens-
kaarten verkrijgen. Wil je dat wij 
jouw wenskaart plasti�ceren en 
in de Wens Kerstboom hangen? 
Lever deze ingevulde wenskaart 
dan in bij Nelson of Duoplant, 
beiden gevestigd in de Dorps-
straat. In het laatste weekend van 
het jaar maken wij onder het ge-

not van een hapje en een drank-
je bekend welke wensen er in ver-
vulling worden gebracht. Volgen-
de week publiceren wij de precie-
ze plaats, datum en tijdstip van 
dit gezellige moment. Zie elders 
in de krant de advertentie van de-
ze actie, die je ook kunt gebrui-
ken om je wens in te leveren.

Tekstkar SBBU moet 
bijdragen aan veiligheid
Uithoorn - De SBBU (Stichting 
Beveiliging Bedrijven Uithoorn) 
is sinds kort in het bezit van een 
tekstkar. De SBBU gaat deze kar 
op diverse plekken op de bedrij-
venterreinen en winkelgebieden 
inzetten. Met verschillende tek-
sten wil de SBBU mensen alert 
maken en houden voor mogelijk 
verdachte of ongebruikelijke situ-
aties en omstandigheden. Op die 
manier wil de SBBU bijdragen aan 
een toename van het bewustzijn 

dat veiligheid niet vanzelfspre-
kend is, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid waar ieder-
een aan kan bijdragen.
De tekstkar staat momenteel bij 
Pro�le Hogendoorn aan de Am-
sterdamseweg in Uithoorn.
De tekstkar kan ook door derden 
voor speci�eke doeleinden wor-
den gehuurd van de SBBU. Meer 
informatie daarover staat op de 
website van de SBBU: www.sbbu-
uithoorn.nl

Voorproeven bij Jumbo 
Peter de Jong
Uithoorn - In de periode voor 
Kerst is het extra gezellig in de-
ze winkel. Een goede voorberei-
ding is het halve werk. Daarom 
organiseert Jumbo Peter de Jong 
Uithoorn op zaterdag 14 decem-
ber een speciale proeverij, waar-
bij klanten verschillende feestelij-
ke kerstgerechtjes kunnen erva-
ren; van luxe hoofdgerechten tot 

borrelhapjes en een heerlijk fees-
telijk dessert. Op deze manier hel-
pen zij mensen om een kerstme-
nu samen te stellen met hapjes 
en gerechten die ze het allerlek-
kerst vinden.
Deze dag zal in het teken staan 
van lekker eten en gezelligheid, 
om dit compleet te maken zal er 
live muziek aanwezig zijn. 

Supermarktactie bij AH 
Jos van den Berg
Uithoorn - Wie iets extra’s wil ge-
ven met de kerst aan huishou-
dens die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank, kunnen zaterdag 
14 december terecht bij AH Jos 
van den Berg op het Amstelplein! 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel organiseert dan weer in sa-
menwerking met AH Jos van den 
Berg een supermarktactie. Klan-
ten van AH hebben dan de moge-
lijkheid om extra levensmiddelen 
af te rekenen bij de kassa en de-
ze in te leveren bij de goederen-
kraam van de Voedselbank bui-
ten de winkel. Als mensen liever 
geld willen doneren, dan kan dat 
ook. Bij de goederenkraam staat 
een collectebus van de Voedsel-
bank. Ook kunnen mensen hier 
terecht om D.E punten in te le-
veren. De hele dag van 9.00 tot 
17.00 staan er enthousiaste vrij-
willigers van de Voedselbank op 

diverse plekken in de winkel om 
het winkelend publiek van infor-
matie te voorzien, boodschap-
penlijstjes uit te reiken of de pro-
ducten in ontvangst te nemen 
bij de goederenkraam. Met de-
ze supermarktactie hoopt Voed-
selbank Uithoorn-De Kwakel de 
cliënten van de Voedselbank in 
Uithoorn en De Kwakel iets ex-
tra’s te geven met de kerstdagen. 
Mensen die een kerstpakket krij-
gen en deze liever aan de Voed-
selbank willen geven zijn van har-
te welkom om deze op donder-
dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
langs te brengen op ‘De Boven-
boog’ Johan de Wittlaan 83. 
Bij grotere hoeveelheden graag 
even contact opnemen met Ruud 
van der Peet via 06-45106250. 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel zal hier heel erg dankbaar 
voor zijn.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Heden ik en morgen gij, bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De beslissende avond van 
de parencompetitie verschalkten 
Lijnie Timmer & Marcel Dekker 
de gedoodverfde winnaars in de 
A- lijn. Met een score van 60,42% 
passeerden ze Joop & Ruud en Jo-
han & Wim en werden eerste met 
een gemiddelde over zes avon-
den van 54,28%, klasse! Ook Nel 
& Adriaan Koeleman deden mee 
aan de coup en met hun 58,75% 
als tweede bereikten ze met 
53,81% gemiddeld eveneens die 
plek in de eindstand. Voor Joop 
van Delft & Ruud Lesmeister res-
teerde zo nog net met 53,10% 
de derde trede op het platform. 
In de B- lijn was de eerste plaats 
en promotie van Huib van Gef-
fen & Lambert Koeter daar en te-
gen geen verrassing. In het be-
gin van dit seizoen als kersverse 
leden van de club gestart in de 
C- lijn stoomden ze met 58,19% 
gemiddeld, zo rechtstreeks door 
naar de A! Stenny & Herman Lim-
burg volgden als tweede met een 
gemiddelde van 57,34%, waarbij 
het resultaat van de laatste avond 
van 59,82% het laatste zetje gaf. 
De derden die bevordering over-
kwam waren Elisabeth van den 
Berg & Maart Breggeman, waar-
bij laatst genoemde deze avond 
pro�teerde van het uitstekende 
bridge van top invalster Ria We-
zenberg en zo doende op een ge-
middelde van 54,34% uitkwam. 

Eindsprint
Heleen & Mees van der Roest be-
schikten over een geweldige eind-
sprint en hun 60,12% als tweede, 
na de 60,71% van Huib en Lam-
bert, deed ze met 54,09%, als vier-
de paar overgaan naar de A- lijn. In 
de C- lijn kon de vlag uit voor Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt 
die hun succes met 56% gemid-
deld in de B mogen voortzetten. 
Richard van den Bergh & Tim Va-
der werden deze avond eerste met 
64,72% en tweede overall met ge-
middeld 54,82% en volgen zo de 
dames. Anja de Kruijf & Rob Bak-
ker timmerden vrijwel de gehe-
le serie aan de weg en doen daar-
door met 54,70% ook een stap-
je hoger. Het vierde paar dat hen 
volgt is dat van Annemieke & Floor 
Hesselink die op 54,20% uitkwa-
men. En na het zoet is er natuur-
lijk ook het zuur voor de acht pa-
ren die het niet konden bolwerken 
en het een niveautje lager moe-
ten gaan waar maken. Maar, voor 
de ouderen onder ons, gedenk de 
woorden van Havank “Hodie mihi 
cras tibi”! Wilt u zich ook storten 
in dit zinderende gebeuren, kom 
dan kaarten bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Inlichtingen het secreta-
riaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, tel. 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 3 de-
cember vond de vijfde zitting 
plaats van deze parenronde. 28 
Paren hadden de weg naar Sport-
hal De Scheg weer weten te vin-
den. De enige 60-plus score viel 
deze middag in de A-lijn bij Ger-
da Boskoop & Nel Hamelijnck. 
Zij werden eerste met 60,42%. 
Op de tweede plaats volgden El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 58,33%. Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschel-
ders werden drie met 54,17% en 
op vier en vijf tenslotte eindigden 
Inge Dyrbye & Thea Stahl met 

53,47% en Re�na van Meijgaar-
den & Cathy Troost met 52,08%.
In de B-lijn waren Rineke van 
Pesch & Marianne Sniedt de 
sterksten met 55,90%. Plaats 
twee en drie moesten gedeeld 
worden door Ploon Roelofsma 
& Marja Slinger en Atie de Jong 
& Hans Warmenhoven met voor 
beide paren 55,21%. Dat delen 
gold ook voor de plaatsen vier en 
vijf: Tini Geling & Paula Kniep en 
Greet van Diemen & Jany van der 
Ent scoorden allebei 53,82%. Vol-
gende week de laatste zitting van 
deze competitieronde met daar-

Weer podium voor UWTC 
in het veld
Regio - Zaterdag 7 december de-
den er een heel aantal UWTC le-
den mee aan de nationale veldrit 
in Amersfoort. De 40e editie van 
de veldrit van Amersfoort werd 
op een nieuwe locatie verreden 
en deze wedstrijd was tevens een 
topcompetitie wedstrijd. Er wa-
ren dan ook grote startvelden.
Bij de masters 40+ een nette 
23e plaats voor Mark Touwen en 
Frank Jansen werd 52e.
Onze nieuwelingen hadden het 
zwaar. Mike Derogee werd 30e, 
Duuk vd Haagen 45e en Rens 
Grömmel 52e. Junior Sven Bus-
kermolen draait de laatste we-
ken lekker mee en pakt zo steeds 
zijn puntjes voor het regelmatig-
heidsklassement. Sven werd 26e.
Bij de dames �nishte Elleke Claes-
sen en Lorena Wiebes vlak achter 
elkaar. Elleke 4e en Lorena 5e.
De dag werd afgesloten met de 
wedstrijd van de elite/belofte en 
amateurs. Bijna 100 renners ston-
den hier aan de start en wie dook 
er brutaal als eerste het veld in? 
Dat was ons UWTC lid Bart de 
Veer. Al snel werd hij gepasseerd 
door diverse elite/beloften ren-
ners maar samen met Tommy Ou-
de Elferink reed hij mooi voorin 
mee. In de tweede ronde maak-
te Bart een rare stuiter met zijn 
�ets en daardoor schoot het hem 
�ink in de rug. Dit koste hem heel 
wat plaatsen. Tommy streed on-
dertussen goed verder en eindig-
de op de 11e plaats in het totale 
veld. Tommy was hiermee twee-
de bij de amateurs. In de laatste 
ronde kon Bart zich weer goed 
herstellen en passeerde weer di-
verse renners. Bart staat tenslot-
te hoog in de topcompetitie tus-
senklassement en elke punt is er 
één. Met een 13e plaats totaal en 
vierde stek bij de amateurs viel 
de schade nog enigszins mee. Dit 
was de eerste wedstrijd dit sei-

zoen dat hij geen podium reed. 
Bas de Bruin �nishte vlak achter 
Bart en was 5e bij de amateurs. 
Menno van Capel werd 15e en 
Ian van den Berg 29e. 

ACC ASC Olympia 
De 9de wedstrijd in de ACC com-
petitie is gehouden bij ASC Olym-
pia in Amsterdam.  Het parcours 
bestond voornamelijk uit gras 
met klimmetjes, dijkjes en voor 
en een lastige schuine helling. Tij-
dens het inrijden van de jong-
ste groepen waaide en regende 
het nog best hard. Ondanks de 
regen van de afgelopen 24 uur 
was het niet heel erg modderig, 
maar de kleiachtige ondergrond 
nestelde zich wel hardnekkig in 
het bandenpro�el.  Bij de jeugd 
A reed Morgan Hartveldt weer 
naar een podiumplaats, tweede. 
Vandaag moest hij jongedame 
Maxime Takken voor laten gaan. 
Maar Morgan staat met 40 pun-
ten voorsprong mooi aan de lei-
ding in het tussenklassement.  In 
de groep jeugd B rijders heeft 
Jytte Timmermans een goede 
wedstrijd gereden en ze was te-
vreden met haar 6e plaats. Bij de 
jeugd C rijden Jari Buskermolen 
en Sem Amelink. Afgelopen wed-
strijden waren ze samen aan het 
strijden voor dezelfde positie en 

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 5 december 
was de zesde en laatste zitting 
van de tweede ronde van het der-
tigste levensjaar van onze bridge-
club. Het was weer heel gezellig, 
mede omdat Sinterklaas langs 
gekomen was en voor een ieder 
een traktatie had achtergelaten.
Het was wel opvallend dat van 
de heerlijke nootjes, omhult met 
chocolade, zo weinig geproefd 
werd. Maar van de heerlijke ban-
ketstaven en brokken speculaas 
werd genoten. Er werd op negen 
tafels gebridged, helaas een stilzit 
in de B-lijn deze keer.
A-lijn: Hier was de eerste plaats 
weer voor het paar Aja en John 
met 60,42%, de rest van de club 
betaald ook contributie, zij willen 
ook wel eens boven aanstaan. De 
gedeelde tweede en derde plaats 
was voor de paren Els en Alice en 
Addie en Jeannet met 58,85%, 
beide paren zitten in een �ow, 
maken steeds hoge scores.
B-lijn: De eerste plaats was hier 
voor het paar Corry en Netty met 
61,81%, dit paar speelt de laatste 
tijd heel sterk, moeten wij in de 
gaten houden. De tweede plaats 
is voor het paar Greet en Ria met 
56,25%, sinds dit paar weer sa-
menspeelt worden er weer heel 
goede resultaten geboekt.
De derde plaats was voor het paar 
Lenie en Greet met 53,33%, voor 
een paar dat volgens mij nog niet 

zo land samenspeelt een zeer 
goede uitslag. In deze ronde een 
twee keer klein slem geboden, 
nog wel door hetzelfde paar. Een 
keer 6 harten werd met plus een 
gehaald en een keer 6 schoppen, 
helaas twee down.

De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor het 
paar Aja en John met een gemid-
delde score van 55,37%. De twee-
de plaats is voor het paar Ciny 
en Herman met 53,74%. De der-
de plaats is voor het paar Ada en 
Roelie met 53,22%.. Ik vind het 
terechte winnaars, als je de hele 
zitting zo goed speelt is het ver-
diend om bovenaan te eindigen.
B-lijn: De eerste plaats is hier voor 
het paar Corry en Netty met een 
gemiddelde score van 56,29%. 
De tweede plaats is voor het paar 
Greet en Ria met 56,25%. De der-
de plaats is voor het paar Henny 
en Lucas met 53,10%
Volgende week is er vrij bridgen 
en de week daarop is de Kerst-
drive gepland. Dan worden ook 
degene die promoveren en de-
graderen bekend gemaakt. Als 
u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in de Scheg om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel. Wij spelen el-
ke donderdag van 9.00 tot 12.30 
uur, dus wel een club voor vroe-
ge vogels.

alles leek erop dat dit vandaag 
ook zo zou zijn. Jammer genoeg 
was Jari hard in een hek gereden 
en had daar veel last van tijdens 
het �etsen. Daardoor eindigde hij 
wat achter in het veld op de 24e 
positie. Sem had een zeer goe-
de start waarin hij met de eersten 
mee de brug van het parcours 
op kwam. Tijdens de wedstrijd is 
hij drie keer gevallen. Zijn goede 
startpositie kon hij hierdoor niet 
vasthouden en hij is als 13de ge-
�nisht. Lars Hopman had bij de 
nieuwelingen een mooie strijd 
met een paar andere renners. 
Halfweg koers leek Lars de bete-
re, maar in de slotronde wisten 
de andere hem toch voor te blij-
ven. Voor de 5e keer in de afgelo-
pen 6 wedstrijden weer een 10e 
plek. Overige uitslagen UWTC le-
den: dames: 8 Diana Kuijpers. 45-
: 14 Sven Buskermolen. 45+: 5 Pe-
ter v Capel, 11 Wilfred Zijerveld, 
21 Wilfried Burgmeijer, 26 Frank 
Jansen. Er zijn nog 2 wedstrijden 
te gaan bij de ACC, 15 december 
bij DTS in Zaandam en 22 decem-
ber de �nalewedstrijd bij UWTC 
in Uithoorn.

Clubcrosscompetitie (8dec)
Of het door het slechte weer 
kwam in de ochtend? Maar het 
was rustig bij de clubcrosscom-
petitie van UWTC. Uitslagen: 40-: 
1 Gerben vd Knaap, 2 Jim v Vliet, 
3 Lars Wiebes. 40+: 1 Frans v He-
teren, 2 Robert Wiebes, 3 Wouter 
Verhoef, 4 Peter Wiebes, 5 Rene 
Wiebes, 6 Gijs Kostman. jeugd: 1 
Sophie Mastenbroek

Veldrit Almelo
Zondag 8 december reden zes 
UWTC leden in Almelo. Heel 
veel modder maakte het par-
cours erg glad en zwaar. Als eer-

ste mocht Sjon van den Berg van 
start bij de masters 40+. Een he-
le slechte start en ook nog eens 
een slechte eerste bocht. Uitein-
delijk werden er weer punten ge-
scoord voor het regelmatigheids-
klassement, een 24ste plaats. Bij 
de dames reed Elleke Claessen 
eerst nog op podiumkoers. Maar 
ze had vandaag geen goede be-
nen en zakte gaandeweg de wed-
strijd wat plaatsen naar achte-
ren. Elleke werd 6e. En Judith van 
Maanen reed naar de 11e plaats. 
Tommy Oude Elferink, Ian van 
den Berg en Bart de Veer gingen 
van start bij de elite/beloften/
amateurs. Bij het ingaan van het 
veld was er door de gladheid een 
massale valpartij waar Tommy en 
en ook Ian tussen lagen. Bart had 
nergens last van, hij reed voor 
de valpartij uit. Voor Tommy be-
gon dus de inhaalrace vanaf on-
geveer de 20ste positie. Aan de 
leiding lag een Poolse elite ren-
ner. Hierachter Bart in een groep-
je van vier, en dit groepje werd 
gedurende de wedstrijd steeds 
kleiner. Met nog zo’n drie rond-
jes te rijden reed Bart onbedreigd 
op tweede positie en kwam weer 
wat dichter bij de koploper. Ian 
viel later in de wedstrijd nog een 
keer en met een pijnlijke knie be-
sloot hij de wedstrijd te verlaten. 
Tommy schoof ondertussen plek-
je voor plekje op en maakte het 
in de eindfase nog erg spannend 
om de laatste podiumplaats. Hij 
wist zijn concurrent eruit te sprin-
ten en zo mochten zowel Bart als 
Tommy zich opmaken voor de 
huldiging, zij werden tweede en 
derde in het overall klassement. 
En hiermee eerste en tweede bij 
de amateurs. Een sterk weekend 
voor Tommy met twee tweede 
plaatsen bij de amateurs.  

IVI en Nieuwe Meerbode samen 
sterk voor inwoners DRV
IVI en Nieuwe Meerbode hebben het goed voor met de inwoners 
van De Ronde Venen. Beide geven de inwoners graag een gezicht 
en een stem. Vanaf januari 2020 krijgen de inwoners een IVI pa-
gina in de Nieuwe Meerbode waar inwoners hun verhaal kwijt 
kunnen.

Inwoner centraal
De inwonersparticipatie staat hoog in het vaandel bij de be-
leidsplannen van de overheid en de gemeentes in Nederland. 
Ook in De Ronde Venen roept de lokale overheid al jaren dat 
de inwoners centraal komen te staan en de regie moeten pak-
ken. Maar met roepen alleen kom je er natuurlijk niet. Inwo-
ners moeten dan wel gefaciliteerd worden en weten wat er 
van hen verwacht wordt. Bovendien helpt het als de inwoners 
dan niet als individualisten te werk gaan maar zich verenigen.

IVI het gezicht van de inwoners
IVI heeft de handschoen opgepakt en is al in een vroeg sta-
dium met de politiek en gemeente in gesprek gegaan hoe 
dit kan worden vorm gegeven. Ook is IVI met De Bibliotheek, 
Tympaan de Baat en de verantwoordelijke wethouder perio-
diek in overleg gegaan om een en ander af te stemmen. Re-
sultaat hiervan is dat IVI al geruime tijd achter de schermen 
bezig is om een inwonersplatform neer te zetten. 

Podium voor de inwoners 
De bedoeling is dat IVI een onafhankelijke inwonersbewe-
ging gaat worden waar alle inwoners zichtbaar kunnen wor-
den en hun zegje kunnen doen. IVI wil de inwoners een po-
dium geven waar zij initiatieven en/of activiteiten zichtbaar 
kunnen maken, maar ook hun mening kunnen geven of za-
ken met elkaar kunnen delen. IVI blijft daarin onafhankelijk. 
Dus IVI heeft geen politieke kleur, geen mening en/of kiest 
geen partij. De inwoners krijgen een podium van IVI en zijn 
zelf verantwoordelijk voor wat ze uitdragen. Iedereen mag 
zijn stem laten horen. We hoeven het niet altijd met elkaar 
eens te zijn, maar kunnen wel naar elkaar luisteren en daar 
waar mogelijk proberen samen op te trekken. 

In 2020 presenteert IVI zich aan de inwoners
Vanaf 2020 zal IVI veel meer naar buiten gaan treden en van 
zich laten horen. Zo is er nu een IVI website www.inwoners-
voorinwoners.nl gemaakt door inwoners voor inwoners. Op 
deze website kunnen inwoners initiatieven en/of activitei-
ten GRATIS kenbaar maken. Maar ook (buurt/wijk)verenigin-
gen en/of (sport)clubs kunnen op deze website laten weten 
wat zij te bieden hebben. Zo ontstaat er met vereende krach-
ten een platform waar inwoners allerlei zaken kunnen vinden 
die inwoners aangaan. Een mooie wegwijzer en sociale klaart 
voor de inwoners. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Zij 
hebben hiervoor een subsidie aan IVI gegeven. Dit is dus een 
voorbeeld van faciliteren!

Media is belangrijk voor IVI
Het is de bedoeling dat inwoners IVI gaan volgen en vervol-
gens omarmen. Als IVI de inwoners een podium wil geven is 
de media daar natuurlijk een belangrijke schakel in. Uiteraard 
gaat IVI daarvoor op de sociale media kanalen van zich laten 
horen en wil ook andere media uitingen gaan gebruiken. IVI 
trekt daarbij liefst samen op met de lokale mediabedrijven. 
IVI maakt dan ook graag vrienden met de lokale mediabedrij-
ven en wil met hun samenwerken om de inwoners optimaal 
te informeren. Waar we elkaar kunnen versterken is dat na-
tuurlijk voor iedereen mooi meegenomen. En de inwoner is 
de grote winnaar want die komt centraal te staan.

Nieuwe Meerbode geeft IVI de ruimte
De Nieuwe Meerbode is als inwonerskrant al in een vroeg sta-
dium vriend geworden van IVI. Deze inwonerskrant wil graag 
samenwerken met IVI om de inwoners zoveel als mogelijk 
te informeren en een stem te geven. De Nieuwe Meerbode 
geeft IVI letterlijk de ruimte, want vanaf januari 2020 krijgt IVI 
maandelijks een pagina tot de beschikking. Een mooi media-
podium voor de inwoners. 

Inwoners laat uw stem horen met IVI!
Op de IVI-pagina in De Nieuwe Meerbode krijgen de inwo-
ners de kans om hun stem te laten horen. Inwoners kunnen 
aan IVI laten weten wat zij te melden hebben en mogelijk dat 
dit dan op de IVI pagina gepubliceerd gaat worden. Dus in-
woners heeft u iets te melden laat het de redactie van IVI we-
ten. Stuur een email naar info@inwonersvoorinwoners.nl en 
wie weet staat uw inwoners initiatief, vraag, verhaal, klacht 
etc. in 2020 op de IVI pagina!

op volgend promotie en degra-
datie. Tijd om nog even alle zei-
len bij te zetten. Als u zin hebt om 
in 2020 een keertje mee te spelen 

(goed voornemen!) of als u nade-
re informatie wenst dan kan dat 
door een mailtje te sturen aan 
hartenvrouw2015@gmail.com
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KDO O15-1 kampioen in 
de 1e Klasse
 De Kwakel - Op zondag 1 de-
cember 2019 vertrok het team 
voor de laatste en alles beslis-
sende wedstrijd om het kampi-
oenschap naar de Koninklijke 
HFC in Haarlem. De Koninklijke 
HFC op dat moment op de twee-
de plaats met 3 punten achter-
stand had een overwinning no-
dig met 2 doelpunten verschil 
om zelf kampioen te worden. 
Op deze mistige vroege ochtend 
zag je de gespannen kopjes bij 
de spelers, maar wel met de fo-
cus om het karwei in Haarlem af 
te maken. De trainers Jesse Stan-
ge en Jim Klijn hadden de trainin-
gen voorafgaand aan deze wed-
strijd gebruikt om het ‘tactische 
spel’ te oefenen tegen de Konink-
lijk HFC, die met goed verzorgd 
voetbal, in een hoog tempo en 
positiespel KDO wilde verslaan. 
Al snel werd duidelijk dat KDO 
de ‘storm’ van de Koninklijke HFC 
redelijk gemakkelijk kon weer-
staan en met opbouwend voet-
bal zelf kansen creëerde. Op het 
‘dauw dampende’ veld met een 
�auw zonnetje genoten de mee-
gereisde supporters van KDO van 
het spel. Roy van der Knaap bleek 
wederom een zeer betrouwbare 
sluitpost. Achterin voerden Mat-
thias Jongkind, Jasper Reijnders, 
Finn Hogenboom, Sven Bakker 
en Esli Meijer hun taken op een 
solide wijze uit. Top gedaan! Door 
een hardnekkige blessure misten 
we verdediger Finn de Rijk al een 
paar weken, maar hij steunde zijn 
team formidabel.

Strijd
Op het middenveld werd er een 
�inke strijd gevoerd tussen KDO 
en de koninklijk HFC. Het ‘tacti-
sche geoefende spel’ van de trai-
ners kwam hier goed van pas. 
Onder leiding van de uitstekend 
spelende aanvoerder Olof de Roij 
en de scherp voetballende Bas 
van Ede, Simon Kole, Job van Rijn 
en met passie spelende Cain van 
Kessel, werden Jari Olij en top-
spits Fabian Hofmeester keer op 
keer in stelling gebracht. Dit leid-
de tot meerdere mooie spelcom-
binaties en kansen die zeker een 
doelpunt hadden verdiend. Uit-
eindelijk was er een hoekschop 
nodig om te scoren. De hoek-
schop werd op een fraaie manier 
door Esli Meijer keihard met de 
binnenkant van zijn voet tegen 
het net gejaagd! 1-0! De voor-
sprong was terecht, gezien het 
spelverloop. Toch kwam de twee-
de tre�er er niet en dan blijft het 
oppassen geblazen met deze te-
genstander. De klok tikte door en 
dat was in het voordeel van KDO. 
Aan het einde van de wedstrijd 
scoorde de spits van de Konink-
lijke HFC uit een hoekschop met 
een fraaie kopbal de 1-1. Echter 
tot een sloto�ensief van de te-
genstander kwam het niet meer 
en werd KDO O15-1 op een Ko-
ninklijke wijze Kampioen van de-
ze competitie. Na het laatste �uit-
signaal klonk uit de meegebrach-
te muziekbox ‘We are the Cham-
pions’ en brak het feest in alle he-
vigheid los!

KDO leidt meer dan 
terechte nederlaag
De Kwakel - Na de verrassende 
1-0 thuisoverwinning van vorige 
week op DCG, mocht KDO afge-
lopen zondag aantreden tegen 
Kampong. In Utrecht kon trai-
ner Raymond de Jong niet be-
schikken over vier potentiele ba-
sisspelers, te weten: Sven Vlas-
man (last van rug), Roy Verkaik 
(last van lies), Jesse Stange (ziek) 
en Joris Kortenhorst (vakantie). 
Op voorhand zou het dus sowie-
so een lastige middag gaan wor-
den tegen de nummer vier in de 
2e klasse B. Om 14:30 uur be-
gon de wedstrijd op het sfeervol-
le complex van de grootste om-
nisportvereniging van Neder-
land. Van meet af nam Kampong 
het initiatief in de wedstrijd door 
verzorgd positiespel te spelen op 
het oude kunstgrasveld. De thuis-
ploeg had dan ook meer balbe-
zit en kwam uiteindelijk in de 24e 
minuut verdiend op voorsprong. 
Nadat de linksbuiten van Kam-
pong zijn schot geblokt zag wor-
den door Jesper Oudshoorn, was 
spits Daan Groot Zwaaftink alert 
en schoot in de rebound feilloos 
de 1-0 binnen. KDO kon hier in 
het restant van de eerste helft 
weinig tegenoverstellen. Veel-
al werd de lange bal gehanteerd, 
ondanks de harde wind. Dit had 
onder andere te maken met het 
feit dat de Kwakelse middenvel-
ders nauwelijks ingespeeld wil-
den worden. Met een 1-0 stand 
werd de rust bereikt.

Gelijk
Al snel na rust was Jim Klijn dicht-

bij de gelijkmaker in Utrecht-
Oost. Zijn vrije trap in 47e minuut 
belandde helaas op de lat en in 
de rebound werd de bal door een 
verdediger van Kampong van de 
lijn gehaald. Achteraf waren dit 
de enige wapenfeiten van KDO 
van deze middag.
Vlak hierna voorkwam Jesper 
Oudshoorn de 2-0 door, één op 
één met de spits van Kampong, 
als winnende uit de strijd te ko-
men. In de 51e minuut was het 
alsnog raak voor de thuisploeg 
toen de rechtsbuiten geklun-
gel achterin bij KDO genade-
loos afstrafte, 2-0. Ruim tien mi-
nuten later besliste Kampong de 
wedstrijd de�nitief toen weder-
om rechtsbuiten Merijn Muskens 
trefzeker was, 3-0. In het laatste 
half uur was het voor KDO voor-
al tegenhouden en ervoor zorgen 
dat een monsterscore uitbleef. 
De schade bleef gelukkig beperkt 
tot drie tegentre�ers, want Kam-
pong troefde KDO deze middag 
op alle fronten af.

Matig
Door deze zeer matige wedstrijd 
van de Kwakelaars is KDO gezakt 
naar de tiende plaats op de rang-
lijst. Aankomende zondag speelt 
het vlaggenschip zijn laatste 
competitiewedstrijd tegen DWS. 
In Amsterdam-West speelt KDO 
dan om 14:00 uur tegen de num-
mer 7 van het klassement. Het 
verschil tussen beide ploegen is 
op dit moment drie punten, kort-
om een Kwakelse overwinning 
zou dan meer dan welkom zijn.

Spetterende damfinale 
in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Ruud v.d. Steeg en 
Luuk Smit kregen afgelopen za-
terdagmiddag in de �nale van 
het donateur damtoernooi de 
toeschouwers op de banken. Hun 
eerste partij met tien minuten be-
denktijd eindigde in remise, ver-
volgens kreeg de barragepartij 
van ieder vijf minuten ook geen 
winnaar. De bedenktijd werd te-
ruggeschroefd naar drie minuten, 
de schijven vlogen over het bord. 
Met een geschroeide dam kwam 
Luuk als winnaar uit de kruitdam-
pen te voorschijn en prolongeer-
de daarmee zijn titel. Deze strijd 
was een waardige afsluiting van 
een mooie dammiddag voor de 
huis-tuin- en keuken dammers 
van Kunst en Genoegen die hun 
clubje elk jaar met drie euro steu-
nen. René had weer een mooi sy-
steem in elkaar gedraaid, waar-
in elk niveau aan zijn trekken 
kwam en er menig derby uitge-
vochten werd. Familiestrijden, 
vriendenstrijden, biljartstrijden 
en het open Kudelstaart ston-
den allemaal op het programma. 
In de voorrondes werd het kaf 
van het koren gescheiden waar-
na men via kwart- en halve �na-
les de groeps�nale kon bereiken. 

De hoofd�nale is reeds gememo-
reerd, in de troost�nale won Jo-
ris Voorn de derde prijs via winst 
op de taaie Gerrit v.d. Steeg. In de 
tweede groep ging de �nale tus-
sen Frans van Doorn en Bert van 
Wermeskerken.
Frans zette zijn progressie van 
de laatste jaren om in een mooie 
winst en verdiende daarmee een 
fraaie ‘de best o� de rest’ bo-
kaal. Peter den Haan werd der-
de in deze groep ten koste van 
Luc v.d. Meer die zijn aanmoedi-
gingsprijs verspeelde aan trouwe 
deelnemer Jaap Zuidervliet. Mar-
tijn Baars ging alleen met de eer 
van beste Kudelstaarter naar huis. 
Damclub K&G mag wederom op 
een zeer geslaagde dammiddag 
terug kijken, de club telt slechts 
acht leden maar weet zich ge-
steund door dik honderd enthou-
siaste donateurs. Zij geven het 
extra steuntje om door te gaan 
met hun clubje. Daarvoor dank 
van de damclub, ook dank aan 
Mark Hogenboom voor zijn inzet 
van het Fort en extra lof voor Re-
né de Jong die in het dankwoord 
werd vergeten. In het sfeervolle 
Fort werd er nog lang gezellig na 
gedamd.

KDO en trainer Raymond 
de Jong uit elkaar
De Kwakel - Op dinsdag 3 de-
cember jl. zijn het veldvoetbal-
bestuur van KDO en hoofdtrai-
ner Raymond de Jong overeen-
gekomen om de samenwerking 
na dit seizoen te beëindigen. 
Na overleg met de spelersgroep 
en de staf is er besloten om de 
vruchtbare relatie met de 51-ja-
rige Kwakelaar beëindigen. Ray-
mond is nu bezig aan zijn negen-
de seizoen op rij als oefenmees-
ter bij de Kwakelse voetbalselec-
tie, een unicum in de geschiede-
nis van KDO.
Onder leiding van Raymond de 
Jong zijn erin de afgelopen sei-
zoenen vele sportieve successen 
geboekt in De Kwakel. In zijn eer-
ste bewogen seizoen als coach 
promoveerden de Kwakelaars via 
de nacompetitie gelijk naar de 
3e klasse. Bewogen door het tra-
gische overlijden van speler Jo-
chem Kok, waarin Raymond de 
leiding nam en zijn spelersgroep 
begeleidde met dit verwerking 
van het zware verlies. In het daar-
opvolgende seizoen degradeer-
de KDO (wederom via de na-
competitie) naar de vierde klas-
se. In het seizoen 2013-2014 werd 
de Kwakelse selectie vervolgens 
kampioen in de 4e klasse F, na 
een nek aan nek race met Zuid-
oost United. 

Promotie
In de derde klasse C West 1 kon 
KDO, na deze promotie, twee sei-
zoenen op rij omschreven wor-
den als een stabiele middenmo-
ter. In het seizoen 2016-2017 wer-
den de Kwakelaars overgeplaatst 
naar de 3e klasse A van West 2. In 
deze competitie werd KDO over-
tuigend kampioen met een voor-
sprong van zeven punten op Al-
phen. Als debutant in een ster-
ke tweede klasse C eindigde de 
selectie van Raymond met vijf-
endertig punten op de negen-
de plaats. Vorig seizoen liep KDO, 
op de laatste speeldag, op t nip-
pertje een promotieplek voor de 
nacompetitie mis. In het huidige 
seizoen kenden de Kwakelaars 
een moeizame start na de terug-
keer in West 1, waarin de eerste 
vier wedstrijden werden verloren. 
Hierna volgde al snel een omme-

keer door in zes wedstrijden der-
tien punten te pakken. Op het 
moment van schrijven staat KDO 
op een gedeelde achtste plaats 
op de ranglijst. 
Raymond de Jong traint de selec-
tie door middel van het periodise-
ring systeem, waardoor alle trai-
ningen gestructureerd worden 
opgebouwd gedurende het sei-
zoen. Dit in combinatie met zijn 
goede contactuele eigenschap-
pen, fanatisme plus tactisch en 
technisch inzicht, heeft dit ertoe 
geleid dat er goede resultaten 
zijn neergezet door de Kwakel-
se selectie. Het vertoonde spel, 
de ruimte voor teambuildingsac-
tiviteiten en positieve sfeer bin-
nen de gehele selectie zijn daar-
naast belangrijke pré`s voor de 
huidige trainer. Daarnaast heeft 
de enthousiaste trainer aantoon-
baar jeugdige selectiespelers be-
ter gemaakt in de afgelopen sei-
zoenen. 
Toch nieuw
Toch heeft KDO besloten om op 
zoek te gaan naar een nieuwe 
trainer voor het eerste elftal. 
Na negen seizoenen op rij heeft 
een gedeelte van de spelers-
groep behoefte aan een nieu-
we prikkel/ander gezicht voor de 
groep. Hierbij zal het een enor-
me uitdaging worden om een ge-
schikte opvolger voor Raymond 
te vinden, maar toch is er in De 
Kwakel voldoende hoop dat dit 
gaat lukken. Bovenstaande in 
ogenschouw genomen, hebben 
de trainer, de spelers en het be-
stuur er alle vertrouwen in dat in 
de huidige positie in de midden-
moot van de tweede klasse mini-
maal gecontinueerd zal worden. 

Uithoorn - Nietsvermoedende 
EHBO’ers werden afgelopen dins-
dag blij verrast door de komst van 
Sinterklaas en twee van zijn Pie-
ten. En als Sinterklaas zegt dat je 
moet zingen, dan kun je nog zo 
oud zijn, maar dan sta je gewoon 
te zingen en te springen! Want zij 
waren ook erg blij! De goedhei-
ligman kwam namelijk niet met 
lege handen aanzetten. Sinter-
klaas actie Uithoorn is enorm vrij-
gevig en zo kregen zij twee splin-
ternieuwe AED-trainers aange-
reikt. De Sint benadrukte hoe be-
langrijk hij het vond dat mensen 
eerste hulp kunnen verlenen en 
had zich goed ingelezen in on-
ze vereniging. Dit mooie cadeau 
is meer dan welkom, dank u Sin-
terklaasje! 
Wil je ook meer weten over eerste 
hulp en hoe je moet handelen als 
EHBO’er? In het nieuwe jaar staan 
twee cursussen op de planning: 
de cursus reanimatie inclusief het 

gebruik van een AED ( 7 en 14 
april) en de cursus EHBO Kind (17, 
24 en 31 maart)waarbij je op ade-
quate wijze leert om eerste hulp 
aan kinderen te verlenen. Kijk op 
de website voor meer informatie: 
http://www.ehbo-uithoorn.nl/
cursusinformatie/ 
Veel ziektekostenverzekeraars 
vergoeden (een deel van) de kos-
ten van een EHBO-opleiding. In-
formeer hiernaar bij je verzeke-
ringsmaatschappij.

EHBO-herhalingslessen
Natuurlijk kun je ook je herha-
lingslessen volgen. Dus zoek je 
een goede en gezellige vereni-
ging? Kom dan bij de KNV EHBO 
afdeling Uithoorn! Kijk voor 
meer informatie op www.ehbo- 
uithoorn.nl en meld je gelijk aan! 
Of neem contact op met de secre-
taris van onze vereniging: Ria van 
Geem, via e-mail: ehbouithoorn@
kabelfoon.net. 

EHBO Uithoorn kreeg 
twee nieuwe AED trainers

Uithoorn - - Zondagavond 8 de-
cember rond 23:00 vond een aan-
rijding tussen een auto en een bus 
van Connextion. Het ongeval ge-
beurde op de N196 ter hoogte van 
de Legmeerdijk. Komende vanuit 
Uithoorn reed een stationcar met 
�inke snelheid op de bus. Bij aan-
komst van de politie was de be-
stuurder van de stationcar verdwe-
nen. De politie heeft nog enige tijd 
met zaklantaarns in de omgeving 
gezocht, naar de bestuurder, maar 
hij was verdwenen. De bestuur-
der is een kwartier later, om 23.15 
uur, aangetro�en op het �etspad 
naast de Legmeerdijk. De 24-jarige 
man uit Hoofddorp liep in de rich-
ting van de veiling. De man is aan-
gehouden en meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. In zijn 
zakken zijn diverse middelen aan-
getro�en. Er is bloed afgenomen 
voor onderzoek op gebruik van 
drank en drugs. De uitslag hiervan 
is nog niet bekend. De 24-jarige is 

na enkele uren weer heen gezon-
den, maar zal zich later nog moet 
verantwoorden bij justitie. De bus-
chau�eur was hevig geschrokken 
van de klap, maar is niet gewond 
geraakt.

Bestuurder spoorloos

Kerstbingo
De Kwakel - Vrijdag 13 decem-
ber is er een gezellige kerstbingo 
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16 te De Kwakel. De ko�e staat 
om 19.30 uur klaar en ze begin-
nen om 20.00 uur.

Laat jongeren 
kennismaken met 

méér cultuur.
Ga naar 

cultuurfonds.nl/
educatie





Uithoorn - Na het onnodige ver-
lies vorige week tegen Kolping 
Boys waren er afgelopen zon-
dag ook niet de zo gewenst drie 
punten voor de thuisclub. Het is 
slechts een punt geworden Leg-
meervogels tegen AFC’34 is ge-
eindigd in 2-2. Voor beide vereni-
gingen is het een tegenvallend 
resultaat. AFC’34 had gerekend 
op een overwinning en daardoor 
niet verder achterop zou raken bij 
koploper Zouaven en Legmeer-
vogels hoop met de drie punten 
verder weg te lopen van de on-
derste regionen.
AFC’34 laat er geen gras over 
groeien en neemt gelijk het initi-
atief en druk Legmeervogels om 
de verdedigende stelling in te ne-
men. Legmeervogels spelen in 
deze fase ook wel een beetje slor-
dig waardoor de thuisclub AFC’34 
wel een beetje in het zadel houdt. 
In de 12e minuut komen de be-
zoekers op een 0-1 voor sprong 
door toe doen van de geheel vrij-
staande Martijn Riemersma. Na 
deze tre�er van de gasten zak-
ken zij om onbegrijpelijke reden 
terug en kan Legmeervogels het 
initiatief overnemen . Was er eerst 
een kopkans voor Othman Lech-
kar en niet gepareerd kon wor-
den door de doelman van AFC’34 
Mike Wesselink maar enkele mi-
nuten later was hij kansloos op 
een inzet van Yorick v d Deijl die 
op aangeven van Regilio Kranen-
burg vrij voor de AFC’34 doelman 
kan verschijnen en dan is de 1-1 
een feit. 15 minuten later is het 
weer Yorick v d Deijl die weet te 
score. Nu is de aangever Revel-
linio Slijters. Dan breekt de rust 
aan met een 2-1 voorsprong voor 
de gastheren

Beste kans
De eerste de beste kans in de 
tweede helft is voor Jasper Bur-
gers maar met een fraaie reactie 
weet de doelman van AFC’34 te 
voorkomen dat Legmeervogels 
op een 3-1 voorsprong weet te 
komen en mogelijk was de wed-
strijd dan al gespeeld? Dan voert 
AFC’34 de druk op want AFC’34 is 
wel naar Uithoorn gekomen om 
met de volle winst huiswaarts te 
keren. Legmeervogels moet het 
in het tweede bedrijf vooral heb-
ben van de counter. Zo was bij 
een van de counters Mitchell Ver-
schut dicht bij de 3-1 na een goed 
genomen corner van Mitch Ver-
nooij. Verschut zag zijn kopbal 
maar rakelings over het doel ver-
dwijnen. Enkele ogenblikken la-
ter is AFC’34 dicht bij de gelijk-

maker maar eerst is het Revel-
linio Slijters die zich met volle 
overgave voor een inzet van Ste-
fan Smal ten koste van een cor-
ner. Uit deze corner kopt Jerry v d 
Sluits gelukkig voor de thuisclub 
net naast. Dan volgt er weer een 
periode waarin de thuisclub het 
even niet weet en AFC’34 veelvul-
dig bal bezit en bezorgt de verde-
diging van d thuisclub handvol 
met werk. 

Sluitpost
Met Folke Maenhout als betrouw-
bare sluitpost lukt het Legmeer-
vogels om in deze fase de gelijk-
maker te voorkomen. Maar in de 
82ste minuut valt dan toch de ge-
lijkmaker. In de ogen van scheids-
rechter Schipper zou Elroy Tuur 
een overtreding hebben ge-
maakt terwijl hij overduidelijk de 
bal speelt zonder zijn tegenstan-
der te raken. Maar mogelijk is de 
schreeuw van Jerry van Sluis vol-
doende voor de scheidsrechter 
om de vrije trap toe te kennen. 
Bare Mustafe neemt deze vrije 
trap en het is dan Jerry va, Sluis 
die de bal in het doel van Leg-
meervogels weet te werken en is 
de stand 2-2. In de 89ste minuut 
is er de mogelijkheid voor Yorick 
v d Deijl om een hattrick te score 
in dit duel. Een verre uittrap van 
Folke Maenhout bereikt Van der 
Deijl maar deze is dan net even 
te gehaast in de afwerking waar-
door zijn inzet over het doel ver-
dwijnt. In de slotfase van dit du-
el is ook Nick verschut nog dicht 
bij de winnende tre�er maar ook 
zijn inzet wordt niet de winnen-
de tre�er. Het duel eindigt dan 
voor beide elftallen in een teleur-
stellend resultaat 2-2. Aanstaan-
de zondag speelt Legmeervogels 
wederom een thuiswedstrijd en 
dan is de tegenstander het Am-
sterdamse AGB met oud spelers 
van Legmeervogels in de gele-
deren. Het duel Legmeervogels – 
AGB begint om 14.00 uur.

De Kwakel - Elke dinsdagmiddag 
vanaf 16:00 tot 18:00 uur hoor je 
uit de gymzaal bij KDO verschil-
lende soorten muziek komen. 
Twee groepen die bestaan uit 
meiden en jongens oefenen voor 
een grote show onder leiding van 
dans juf Noëlla. Een show waar-
in jij minimaal 3 dansen gaat la-
ten zien op een podium aan al 
jou familie en vriendjes/ vrien-
dinnetjes. De show zal voor de 
zomervakantie plaats vinden, 

dus genoeg tijd om te oefenen. 
Zit jij in groep 1 tot 4 dan oefen 
jij het eerste uur van 16:00 tot 
17:00 uur aan de hand van ver-
schillende thema’s die worden 
verwerkt in een dans. De dansles 
bestaat uit verschillende onder-
delen: o.a.: warming –up, dans-
spelletje, dansmoves oefenen en 
toepassen in een dans op mu-
ziek, en tot slot mag jij elke week 
aan het einde van de les aan pa-
pa / mama laten zien wat je ge-

leerd hebt. Maar de echte dans 
houden we “geheim” die laten we 
pas zien met de eindshow. Zit jij 
in groep 5 t/m 8 dan oefen je van-
af 17:00 uur de coolste moves van 
tegenwoordig, de les bestaat uit 
warming-up, dansmoves leren, 
meedenken over de dans, en sa-
men alles verwerken in een dans. 
Woon je in Aalsmeer, Uithoorn, 
Kudelstaart, De Kwakel of omge-
ving, vind je dansen leuk? kan je 
elke dinsdagmiddag? en wil je 
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Veel winstpartijen in 
Wintercompetitie Petanque
De Kwakel - De vijf doubletten 
van Boule Union Thamen speel-
den de tweede speeldag op drie 
verschillende locaties. Equipe 1, 
Hans van de Wal en invalster Ria 
van Beek speelden bij De Goede 
Worp in Den Haag. Na de twee-
maal winst tijdens speeldag 1 
werden er nu drie van de vijf par-
tijen gewonnen, waardoor de 
equipe enkele plaatsen steeg in 
de tussenstand.
De equipes 2, 3 en 4 speelden 
in de hal van Midi in Delft. In de 
3e klasse A won de equipe Ina 
Hoekstra/Wilma Buchner na een 
11-2 achterstand nipt met 13-12 
van De Vaste Voet 1. De tweede 
partij werd verloren van koplo-
per De Vaste Voet 2 (5-13). Ook de 
derde partij ging verloren. Door 
een slordigheidje ging de winst 
met 13-12 naar Grand Cru 6. Het 
waren steeds lange partijen, maar 
dat temperde niet de vechtlust 

en de partijen vier en vijf werden 
gewonnen van resp. Grand Cru 
9 (13-9) en OSB 3 (13-8). Met dit 
resultaat staat de equipe op een 
gedeelde tweede plaats, twee 
winstpartijen achter koploper De 
Vaste Voet 2.
Equipe 4 van BUT speelt ook in de 
3e klasse A. Het is voor Rinus en 
Gerty Meijers de eerste deelname 
aan een Districtscompetitie. In de 
eerste partij was het nogal wen-
nen aan het terrein in de hal van 
Midi, maar in de partijen 2, 3 en 
4 ging het als een speer. 13-12 en 
tweemaal 13-8. In de laatste par-
tij ging de vermoeidheid een rol 
spelen en ging de winst naar de 
equipe van De Spaanse Ruiter. 
Maar met in totaal vier gewon-
nen kwamen ze op plaats twaalf 
in de tussenstand.

Derde klasse
In de 3e klasse B speelde BUT 3 

Puntje erbij voor 
Legmeervogels

Lokale ondernemers sponsoren 
jongens van Legmeervogels Jo13-1
Uithoorn - Afgelopen week na de 
donderdag training was het even 
raadselachtig stil waarom de se-
lectie nog na moest blijven op 
het sportcomplex, straf om dat 
ze laatste wedstrijd gewonnen 
hadden, kleedkamer niet schoon 
achtergelaten.
Maar ook hun ouders waren uit 
genodigd. In het geheim hadden 
een paar ondernemende ouders 

het plan op gevat om het team 
van hun jongens in een nieuw 
eenduidig trainings tenue te ste-
ken. In de kleedkamer hing voor 
iedereen een set kleren klaar wel-
ke gelijk gepast moest worden, 
onder luid Oh an Ah werd het 
nieuwe tuenu verwelkomt door 
de de 14 spellers. Ook voor hun 
coach, trainer en PR man hing er 
een out�t klaar.

Met dit Presentatie/Trainingspak, 
Shirt/Broek en Outdoor Jack kun-
nen de voetballers bij elke wed-
strijd als een uniform team voor 
de dag komen.
De sponsoren zijn: Butter Facil-
ties, PS Data Systems, RSP Con-
sultancy, KokHarleman Architec-
ten, Doeswell, Intersport Twin-
sport Uithoorn en Ogia Print Be-
heer Haarlem voor de realisatie.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 5 decem-
ber vond op Sinterklaasavond al-
weer de 15e klaverjasavond van 
dit seizoen in de Schutse plaats 
waaraan door 44 dol enthousi-
aste liefhebbers werd deelgeno-
men.
Na een super gespeelde eer-
ste ronde hield Jacqueline van 
den Bergh haar zenuwen in be-
dwang en werd uiteindelijk met 
grote overmacht de kampioene 
van deze avond. Haar totaalscore 
bedroeg maar liefst 7782 punten 
terwijl Kees de Kuiper met 7286 
punten op eerbiedige afstand be-
slag wist te leggen op de tweede 
plaats. Als derde eindigde Joke 
Rietbroek met een altijd nog een 
mooie score van 7152 punten. 
Hoe goed Gerard Kortekaas ook 
zijn best deed verder dan 4376 
punten kwam hij niet en eindig-
de hiermee deze avond dan ook 
op de laatste plaats en dus in het 
bezit van de poedelprijs. De hier-
aan verbonden aanmoedigings-

prijs, een �es overheerlijke wijn, 
zal hem dan ook op de eerstvol-
gende kaartvond worden uitge-
reikt.

De marsenprijzen 
De door DUOplant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Joke Riet-
broek, Tinus Smit, Corrie Smit en 
Joke Veenhof terwijl de cadeau-
bonnen, eveneens te besteden 
bij DUOplant, gewonnen wer-
den door Ria Verhoef, Kees de 
Kuiper, Herman de Jong en Dou-
we Douwstra. De �essen wijn van 
uitzonderlijke kwaliteit waren de-
ze avond voor Herman de Jong, 
Ploon Slof, Isabella van der Gie-
sen, Douwe Douwstra en Kees de 
Kuiper. Alle winnaars van harte 
gefeliciteerd. De eerstvolgende 
klaverjasavond wordt weer ge-
speeld op donderdag 12 decem-
ber in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur. 

KDO JO11-2 kampioen winterpoule
De Kwakel - Ja het was nog even 
spannend de laatste wedstrijd vo-
rige week tegen Legmeervogels.
Ze wonnen deze rijkelijk, maar 
het was nog even afwachten wat 
de nr 1 ging doen.
Als die gingen verliezen of gelijk 
spelen, dan was dat voor KDO ge-
noeg. En ja hoor, die speelde een 
mooie 2-2, daardoor kwam KDO 

op de eerste plek te staan. De jon-
gens en meiden hebben echt la-
ten zien dat ze nu als een team 
goed bezig zijn.
Afgelopen zaterdag hebben ze 
dat natuurlijk gevierd met een 
potje voetbal en een feestje.
De ouders tegen de JO11-2. Nou 
dat werd een spannende pot.
En natuurlijk hebben die kampi-

oenen laten zien dat ze die titel 
ook echt wel verdienen, want zij 
wonnen met een 6-4 van de ou-
ders. Het ging er soms fanatiek 
aan toe.  Maar het was vooral erg 
leuk en feestelijk. Gezellige mu-
ziek op het veld. En natuurlijk na 
die spannende pot naar de kan-
tine voor de champagne met pa-
tatjes.

KDO Dance zoekt jou
schitteren in de nieuwe spectacu-
laire eindshow van KDO dance? 
Kom dan een keer kijken en mee 
dansen. Groep 1 t/m 4 dansen 
van 16:00 tot 17:00 uur. Groep 5 
t/m 8 dansen van 17:00 tot 18:00 
uur. Voor informatie kan er con-
tact opgenomen worden met: 
dance@kdo.nl

ook in Delft. Nel Bloemers en in-
valster Marja de Ru moesten ook 
eerst wennen aan het terrein, 
maar wonnen de tweede par-
tij glansrijk met 13-3 van Midi 7. 
Daarna ging het echter niet goed 
meer en werden partij 3 en 4 ver-
loren. Met de in totaal driemaal 
winst delen ze met vijf andere 
equipes de zevende plaats in de 
tussenstand, maar wel op vier 
winstpartijen van de koploper 
Midi 2. BUT 5 is de oudste equi-
pe van BUT in deze wintercom-
petitie. Harry vd Dungen en Eva 
van Ark zijn samen ruim 150 jaar 

en draaien mee in een competi-
tie. Daarmee tonen zij aan dat pe-
tanque tot op hoge leeftijd com-
petitief gespeeld kan worden en 
met veel plezier.
Zij spelen in de vierde klasse met 
zeven andere equipes een hele 
competitie. Na een overwinnin-
glose eerste speeldag werd nu 
in de accommodatie van Nieu-
werkerk de eerste winstpartij be-
haald. Er is geen uitzicht meer op 
een kampioenschap, maar deel-
nemen is belangrijker dan win-
nen. De competitie wordt afge-
sloten op zondag 26 januari 2020.








