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KORT NIEUWS:

Getuigen van 
inbraak gezocht
Uithoorn - Op donderdag 7 ja-
nuari is rond vier uur in de nacht 
ingebroken in de supermarkt op 
het Legmeerplein. Een getuige 
zag een Volkswagen Polo aan 
komen rijden, die richting de zij-
kant van de super reed. De auto 
was vervolgens uit beeld voor de 
getuige. Even later zag de getui-
ge de mannen keihard wegrij-
den in een Volkswagen Golf. Er 
kwamen vonken onder de au-
to vandaan. De twee bleken de 
supermarkt te hebben bezocht. 
Er is een deur geforceerd en bij 
de balie zijn alle lades en kasten 
geopend. De twee waren waar-
schijnlijk op zoek naar sigaret-
ten. De laden en kasten waren 
leeg. Deze worden tegenwoor-
dig uit voorzorg leeg gehaald. 
De Volkswagen Polo hebben 
de twee inbrekers achter gela-
ten. Deze blijkt in de nacht van 
woensdag 6 op donderdag 7 ja-
nuari te zijn gestolen in Uitrecht. 
Er gaat een sporenonderzoek 
gedaan worden. Een signale-
ment van de daders is niet be-
kend. Mogelijk zijn er meer ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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Gemeente Uithoorn

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uithoorn - De heer E.M. (Maurits) 
Voorhorst (38) is per 1 januari 2016 
de nieuwe gemeentesecretaris / al-
gemeen directeur van de gemeente 
Uithoorn. De gemeentelijke organi-
satie staat voor nieuwe uitdagingen 
waar Maurits Voorhorst graag vorm 
aan wil geven: “Sinds begin dit jaar 
werken Uithoorn, Ouder-Amstel en 
Diemen nauw met elkaar samen. De 

uitvoerende taken van de drie ge-
meenten zijn ondergebracht in een 
nieuwe organisatie, DUO+. De ge-
meentelijke organisatie heeft daar-
door ingrijpende wijzigingen onder-
gaan. De samenwerking tussen Uit-
hoorn en DUO+ moet de komen-
de periode meer gestalte krijgen 
en dat is voor mij een uitdagende 
klus. Daarnaast liggen er voor het 

gemeentebestuur op verschillen-
de beleidsterreinen boeiende pro-
jecten die nader uitgewerkt moeten 
worden. Denk hierbij aan de verde-
re verbetering van het woon-, werk- 
en leefklimaat in Uithoorn. Ook 
daarin zal ik met plezier mijn rol 
vervullen.” Maurits Voorhorst werkt 
sinds 2001 in Uithoorn en heeft ver-
schillende functies vervuld.

Nieuwe gemeentesecretaris

Regio - De afgelopen maanden 
heeft de snelweg A2 bij vrijwel al-
le media de voorpagina’s gehaald. 
Zowel de landelijke als lokale me-
dia, TV-nieuwszenders alsook nu.nl 
maakten melding dat er op de A2 
‘van Utrecht tot Amsterdam’ in de 
avond en nachtelijke uren vanaf 22 
december blijvend 130 km per uur 
mag worden gereden (zie ook de 
Nieuwe Meerbode 4/11 en 30/12). 
Dit naar aanleiding van een uit-
spraak van de bestuursrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland. 
Als u gebruik maakt van de A2 tus-
sen Holendrecht en Vinkeveen kunt 
u dat beter (nog) niet doen! Een in-

woner van De Ronde Venen (naam 
en adres bij de redactie bekend) 
maakte bij deze krant verbijsterend 
melding van een vette bekeuring 
die hij rijdend op de A2 opliep op 
oudejaarsavond rond 21.30 uur ter 
hoogte van Vinkeveen (waar hij 125 
km/u reed). Maar ook twee dikke 
bekeuringen die hij tijdens het op-
halen van iemand uit de omgeving 
van Amsterdam bij de trajectcon-
trole had opgelopen ter hoogte van 
Baambrugge in de nacht van 1 ja-
nuari om 01.27 u (waar hij 125 km/u 
reed) en een bij de afslag Vinkeveen 
een half uur later om 01.52 (voor 116 
km/u). Bij elkaar 468 euro, inclusief 

administratiekosten. Daar word je 
niet vrolijk van! De vraag rijst ove-
rigens hoe je bij een trajectcontrole 
precies ter hoogte van Baambrug-
ge op de A2 een snelheidsovertre-
ding kan constateren. Wie het weet 
mag het zeggen. De betreffende in-
woner beklaagde zich over het feit 
dat de media in haar berichtgeving 
gesuggereerd hadden dat er als ge-
volg van de rechterlijke uitspraak 
toch overal ’s nachts 130 km/u op 
de A2 mocht worden gereden! Bo-
vendien had hij zich toch keurig aan 
de snelheid gehouden. 

(Vervolg elders in deze krant)

U loopt het risico van een fi kse bekeuring!

130 km/u mogen rijden op de 
A2 nog steeds onduidelijk

De Kwakel - Met het onthullen van 
een bord aan de gevel van dorps-
huis De Quakel opende wethou-
der Hans Bouma afgelopen zon-
dagmiddag onder grote belang-
stelling offi cieel het nieuwe on-
derkomen van de lokale radiozen-
der voor Amstelland: Rick FM. Hij 
deed dat samen met stichtingsvoor-
zitter Jan Tilburgs. Wethouder Bou-
ma zei er trots op te zijn dat hij dit 
bijzondere moment als wethouder 
mocht meemaken en was tevens 
trots op het feit dat hij in De Kwa-
kel woont die een hechte gemeen-
schap kent waardoor zoveel moge-
lijk is. Hij feliciteerde Jan Tilburgs en 
deed hem het voorstel om samen 
met het dorpshuis leuke program-

ma’s te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
een politiek café, maar ook evene-
menten. De wethouder sloeg daar-
bij de spijker op zijn kop want Rick 
FM en dorpshuis De Quakel vormen 
een bijzondere combinatie die el-
kaars activiteiten versterken in de 
lokale samenleving. Het dorpshuis 
fungeert sinds jaar en dag als een 
trefpunt voor sociaal-maatschap-
pelijk activiteiten en het is dé plaats 
voor het leggen van sociale contac-
ten. Met haar programma’s sluit ra-
diozender Rick FM hier naadloos op 
aan.
Talloze nieuwsgierige bewoners van 
De Kwakel en Uithoorn konden na 
de openingshandeling tijdens een 
Open Huis een kijkje op de boven-

verdieping nemen waar Rick FM 
zich heeft geïnstalleerd. In minder 
dan een half jaar tijd is deze ver-
dieping mooi en effi ciënt ingedeeld 
met studioruimten 1 (waarvandaan 
de uitzendingen plaatsvinden) en 2 
(waar programma’s worden gemon-
teerd en als noodopvang dient als 
studio 1 uitvalt), een redactieruim-
te, een serverunit en een kleine ont-
vangsthal. Er is een eigen opgang 
aan de achterkant van het dorps-
huis. Rick FM verzorgt 24 uur per 
dag allerlei muziek- en nieuwspro-
gramma’s maar ook live uitzendin-
gen bij evenementen en sportwed-
strijden. 

(Vervolg elders in deze krant)

Wethouder Hans Bouma (re.) en stichtingsvoorzitter Jan Tilburgs hebben zo-
juist het wandbord van Rick FM aan de voorgevel van dorpshuis De Quakel 
onthuld

Nieuwe locatie Rick FM offi cieel in gebruik genomen

De Kwakel – Komende vrijdag 15 
januari start om 19.30 uur het 7e 
Open Kwakels ALS Rummikuptoer-
nooi in de KDO kantine aan de Vuur-
lijn. U bent welkom vanaf 19.00 uur. 
Deelname kost �10,-, inclusief koffi e 
met koekje. Heeft u een rummikup-
spel thuis, neem die dan alstublieft 
mee, want er zijn niet genoeg spel-
len aanwezig. Er zijn mooie prijzen 
te winnen en niet alleen met rum-
mikup, maar ook met de tombola. 
Vele winkels, bedrijven en particu-
lieren hebben ook deze keer heel 
veel en mooie prijzen geschonken. 

Het moet raar lopen als er iemand 
zonder prijs naar huis moet. Dat 
geeft een goed gevoel: geld bij el-
kaar brengen om het ALS-fonds te 
helpen met het uit de wereld hel-
pen van de dodelijke spierziekte 
ALS. De afgelopen 6 jaar is er in to-
taal al �40.000,- voor de bestrijding 
van ALS bijeengebracht. U bent van 
harte welkom voor een sportieve en 
gezellige avond voor een mooi doel. 
Kunt u niet komen, maar wilt u wel 
iets doneren voor dit doel, dan vindt 
u hun actie op de site van de ALS-
site en een link op Facebook.

Rummikuppen voor ALS

Winkeldiefstal bij 
Stichting Ceres
Uithoorn - Helaas komt winkeldief-
stal ook voor in een kringloopwin-
kel. Onbegrijpelijk dat er mensen 
zijn die dit doen. Bij Stichting Ce-
res houdt men de prijzen bewust 
laag. Juist om ieder artikel voor ie-
dereen betaalbaar te maken. Daar-
naast heeft de Stichting onder an-
dere tot doel om goede doelen te 
steunen met de opbrengsten uit de 
kringloopwinkel. Indirect worden 
deze goede doelen ook door win-
keldiefstal benadeeld.
Het is dan ook zeer triest te moeten 
constateren, dat er toch nog klan-
ten zijn die artikelen zonder te be-
talen meenemen. Voor Stichting Ce-

res een grote schadepost. Mede 
door middel van de in het pand aan-
wezige camera’s en de oplettend-
heid van andere klanten en vrijwil-
ligers van Stichting Ceres, kon vo-
rige week wederom iemand worden 
benaderd die zonder te betalen een 
artikel uit de winkel had meegeno-
men. 
Stichting Ceres doet van iedere win-
keldiefstal aangifte. Tevens is Stich-
ting Ceres aangesloten bij de Stich-
ting Afrekenen met Winkeldieven. 
Dit betekent voor de winkeldieven 
dat zij een schadevergoeding aan 
Stichting Ceres moeten betalen van 
181 euro.

Amstelhoek/Uithoorn - Op de 
N201 tussen Amstelhoek en het 
aquaduct bij Uithoorn vond vori-
ge week woensdagmiddag een on-
geval plaats tussen een vrachtwa-
gen en een personenauto, waarbij 
de bestuurder van de personenau-
to gewond raakte aan zijn hoofd. De 
vrachtwagen stond bij de verkeers-
lichten voorgesorteerd om naar 

rechts af te slaan. De chauffeur be-
dacht zich op het laatste moment en 
ging toch rechtdoor. De automobi-
liste zag dit te laat en kon een aan-
rijding niet meer voorkomen. De in-
zittende raakte met zijn hoofd de 
voorruit. Hij is afgevoerd naar het 
ziekenhuis. De vrachtwagenchauf-
feur bleef ongedeerd. De politie 
heeft de zaak in onderzoek. 

Lichtgewonde bij ongeval 
op N201

Uithoorn - Om één uur zaterdag-
nacht 9 januari is een bromfi etser 
op de Amsteldijk-Noord tot stoppen 
gemaand door de politie. Er werd 
vermoed dat de 22 jarige bestuurder 
uit Uithoorn teveel alcohol gedron-
ken had. In het politiebureau stok-
te het ademanalyse-apparaat bij 
540 Ugl. Er is proces verbaal opge-
maakt en de 22 jarige heeft een rij-

verbod gekregen. Hij moet zich ver-
antwoorden bij justitie. Om drie uur 
dezelfde nacht is nog een bestuur-
der betrapt op rijden onder invloed. 
Deze 47 jarige automobilist uit Uit-
hoorn had 580 Ugl. in zijn bloed. 
Het rijbewijs van de man is ingevor-
derd. Ook hij gaat voorgeleid wor-
den. De rechter bepaalt de hoogte 
van de boete.

Rijverbod voor bromfi etser



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

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

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Be-

roepsperiode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

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

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

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

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

- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot 
en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol 0297-
513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een toegangsdeur. Ontvangen 24 december 2015.
De Kwakel
- Boterdijk 125-127, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

nieuwe woning. Ontvangen 18 december 2015.
- Hoofdweg achter 59, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 4 januari 2016.
- Noorddammerweg achter 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een bedrijfsverzamelgebouw en huisvesting voor arbeidsmigran-
ten. Ontvangen 17 december 2015. 

- Noorddammerweg achter 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het in ge-
bruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 decem-
ber 2015.

- Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de be-
staande bedrijfswoning in zes appartementen. Ontvangen 17 december 2015.

- Iepenlaan naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 
een woning. Ontvangen 24 december 2015.

- Iepenlaan naast 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 
een woning. Ontvangen 5 januari 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 6-12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

gevelreclame. Ontvangen 23 december 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzi-

gen van de voorgevel. Ontvangen 21 december 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 

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

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

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

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

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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Vuurlijn 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen en graven van 

een watergang.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 74A, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en 

vergroten van een schuur.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160 – 166 Verklaring van geen bezwaar aan The Society 

Shop B.V. voor het houden van een magazijnverkoop / snuffelmarkt van 30 
maart t/m 2 april en 28 september t/m 1 oktober 2016.

Dorpscentrum
- Marktplein 11 Exploitatievergunning horecabedrijf aan de exploitant van Sjiek 

aan de Amstel t/m 7 januari 2019. Bezwaar t/m 18 februari 2016.
De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaan-

de bedrijfsruimte fase 2. Bezwaar: t/m 17 februari 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeer West fase 2 en 3, vergunning kabels & leidingen voor het aanleggen 

van een distributieleiding t.b.v. nieuwbouw. Bezwaar t/m 17 februari 2016.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij zgn. anterieure overeenkomsten 
voor grondexploitatie als bedoeld de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten 
voor een aantal perceelsgedeelten: 
Jaagpad 5
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. T. van 
Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het per-
ceel bekend onder het adres , kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, 
nr. 4579. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen sloop-nieuw-
bouw van de woning met het adres Jaagpad 5.
Grevelingen 42
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. P.C. 
Kelder een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het per-
ceel bekend onder het adres Grevelingen 42, kadastraal bekend gemeente Uit-
hoorn, sectie C, nr. 3897. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen 
wijziging van de Genieloods (Grevelingen 42) in een woning.
Mijnsherenweg 2
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr. J.H. 
Maarse-Noordam een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten 
voor de percelen bekend onder het adres Mijnsherenweg 2, kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie A, nr. 1433 en 1364. De overeenkomst heeft betrek-
king op het voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Mijnsheren-
weg 2 als burgerwoning.
Steenwijkerveld 21
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr. 
J.H.M. Overwater een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten 
voor het perceel bekend onder het adres Steenwijkerveld 21, kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 4135. De overeenkomst heeft betrekking op het 
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Steenwijkerveld 21 als 
burgerwoning.
Noorddammerweg 11
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr. 
Pleuntje de Kroon-van Dijk, mevr. T. Egbers-de Kroon en mevr. C. Webbers een 
anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het perceel bekend 
onder het adres Noorddammerweg 11, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, 
sectie A, nr. 790. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen gebruik 
van de agrarische bedrijfswoning Noorddammerweg 11 als burgerwoning en het 
in exploitatie brengen van het achtergelegen gedeelte van het perceel voor agra-
rische verwante bedrijvigheid.
Noorddammerweg 33
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. S. Ha-
zenberg een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het 
perceel bekend onder het adres Noorddammerweg 33, kadastraal bekend ge-
meente Uithoorn, sectie D, nr. 4473. De overeenkomst heeft betrekking op het 
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Noorddammerweg 33 
als burgerwoning.
Noorddammerweg 37-39
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J. van 
den Broek een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het 
perceel bekend onder het adres Noorddammerweg 37-39, kadastraal bekend ge-
meente Uithoorn, sectie D, nr. 4473. De overeenkomst heeft betrekking op het 
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoningen Noorddammerweg 37-
39 als burgerwoningen.
Randweg 101
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. R. 
Fritsma een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor de 
percelen bekend onder het adres Randweg 101, kadastraal bekend gemeente 
Uithoorn, sectie D, nr. 5662 en 5990. De overeenkomst heeft betrekking op het 
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Randweg 101 als bur-
gerwoning.
Randweg 105
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. M.W. 
van der Knaap een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor 
de percelen bekend onder het adres Randweg 105, kadastraal bekend gemeen-
te Uithoorn, sectie D, nr. 5234 en 5989. De overeenkomst heeft betrekking op het 
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Randweg 105 als bur-
gerwoning.
Ter inzage
Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening liggen de zakelijke be-
schrijvingen van de overeenkomsten vanaf woensdag 13 januari 2016  geduren-
de zes weken ter visie bij de receptie van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren wor-
den ingediend.
Uithoorn, 13 januari 2016
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Onderwijsinformatiemarkt 2016
Vanavond (13 januari) is de jaar-
lijkse onderwijsinformatiemarkt. 
De markt is van 18.15 uur tot 
19.45 uur in de aula van het Tha-
men Uithoorn, Den Uyllaan 4 
te Uithoorn. Scholen van voort-
gezet onderwijs uit Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen en de 

Ronde Venen zullen zich presen-
teren. Op deze avond kunnen 
ouders/verzorgers en leerlingen 
van groep acht van het basison-
derwijs kennismaken met de mo-
gelijkheden die scholen voor het 
voortgezet onderwijs uit de om-
geving te bieden hebben. 

Inmeten snoeiwerkzaamheden
In 2015 is begonnen met het onder-
zoek naar de mogelijke doortrekking 
van de vernieuwde Amstelveenlijn 
naar Uithoorn. Onderzoek dat moet 
leiden tot een besluit of de Uithoorn-
lijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar 
en wenselijk is. Dat besluit wordt in 
de zomer 2016 genomen. 
Onderdeel van het onderzoek is 
een studie naar de mogelijke inpas-
sing van de trambaan in de omge-
ving. Daarover zijn gesprekken ge-
voerd met direct aanwonenden en 
is ook gesproken met de inwoners 
van Uithoorn tijdens de inloopbijeen-
komsten in juni en november van vo-
rig jaar. 
Er zijn veel vragen gesteld over de 
afstand tot woningen en mogelijk-
heden op de oude spoordijk om bij-

voorbeeld geluid- of zichtwerende 
voorzieningen te plaatsen. Ook is de 
vraag gesteld of een trambaan wel 
past op het beoogde tracé. Om meer 
inzicht te krijgen in de exact beschik-
bare ruimte is het nodig om het ge-
bied te laten inmeten door landme-
ters. Om dat te kunnen doen moet 
een deel van de begroeiing (veel-
al bramen) gesnoeid worden. Hier-
bij wordt alleen gesnoeid wat nodig 
is om te kunnen meten, de struiken 
worden zoveel mogelijk in tact ge-
laten.
In de week van 18 januari starten de 
werkzaamheden voor de inmeting 
en het snoeiwerk. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door Geo-
maat in opdracht van de projector-
ganisatie Uithoornlijn.

Shura Lipovsky met Novaya Shira. Foto: Lipovsky Production.

Shura Lipovsky in 
Thamerkerk
Uithoorn – Het Nieuwjaarsconcert 
van de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) wordt ge-
houden op zondag 17 januari a.s., 
om 14.30 uur in de Thamerkerk 
aan de Amstel. Dan brengt zange-
res Shura Lipovsky het programma 
‘Vayt avek fun dayne shtern’ – ‘Ver 
weg van je sterren’. Een afwisselend 
concert met traditionele en nieuwe, 
door haarzelf geschreven, Jiddische 
liederen. Ze wordt begeleid door 
het Ensemble Novaya Shira (Nieuw 
Lied). Shura Lipovsky is een van de 
belangrijkste artiesten van de her-
leving van Joodse muziek. Zij staat 
bekend als de ‘Grande Dame’ van 
het Jiddische Lied en wie naar haar 
luistert, is het er meteen mee eens: 
charme en podium-presence van de 
zangeres zijn fascinerend. 
Novaya Shira specialiseert zich in 

Klezmer-melodieën en Jiddische 
liederen uit Rusland en de voormali-
ge Sovjet Unie. De groep bestaat uit 
klassieke musici en Klezmerspecia-
listen en vormt een nieuw en origi-
neel geluid binnen de wereld van de 
joodse muziek met onbekend reper-
toire, originele arrangementen en 
nieuwe composities.  De leden van 
Novaya Shira zijn: de violist Bert Vos, 
blokfluitiste Marjolijn van Roon, cel-
liste Maaike Roelofs, accordeonist 
Peter van Os en pianist-arrangeur 
Paul Prenen.

Het belooft een bijzonder concert te 
worden! Verzeker u van een plaats 
door van te voren een kaart te ko-
pen bij Bruna (winkelcentrum Am-
stelplein) of Ten Hoope (winkelcen-
trum Zijdelwaard). Een kaart kost 
twaalf euro; jongeren onder de zes-

tien betalen slechts zes euro. Vanaf 
14.00 uur zijn er ook kaarten te koop 

aan de zaal. Meer informatie op de 
website: www.scau.nl

Gratis voorlichting 
studiekeuzeadvies
Regio - Middelbare school scholieren 
moeten vóór 1 mei a.s. hun studiekeu-
ze gemaakt hebben als ze in septem-
ber willen gaan studeren. De tijd be-
gint te dringen als je dat nog niet ge-
daan hebt. Speciaal hiervoor organi-
seert Bibliotheek Mijdrecht op woens-
dagmiddag 20 januari a.s. in samen-
werking met Noloc erkend studiekeu-
zecoach Rose-Marie Lucas van Roos-
kleurig Coaching, een gratisvoorlich-
tingsmiddag ‘hoe maak ik een studie-
keuze?’. Deze is bedoeld voor scholie-
ren die een MBO, HBO of WO studie 
gaan kiezen en hun ouders. Rose-Ma-
rie “het is best lastig om op jeugdige 
leeftijd te kiezen voor een studie en te 
bedenken wat voor werk je later wilt 
gaan doen. Een studiekeuze maken is 
iets heel persoonlijks en een belang-
rijke beslissing. Er is veel aanbod en 
alles lijkt even boeiend te zijn. Maar 

hoe ga je uitzoeken welke studie er 
het beste bij jou past? Hoe kies je? En 
wat kan je als ouder doen om je kind 
te helpen bij het studiekeuze proces?” 
Tijdens de voorlichtingsmiddag kom 
je meer te weten over het maken van 
een studiekeuze en is er volop ruimte 
voor het stellen van vragen. Na afloop 
krijg je nog eens tips en adviezen mee 
naar huis. Aanmelden doe je door 
een e-mail met je naam + het aantal 
deelnemers te sturen aan  aan info@
rooskleurigcoaching.nl of bel 06 5313 
5015. De voorlichtingsmiddag is op 
woensdag 20 januari a.s. van 16:00-
17:15 uur in de Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen, Dr. J. van der Haar-
laan 8 te Mijdrecht. De voorlichting is 
toegankelijk voor iedereen, ook als je 
geen lid bent van de bibliotheek.  
Meer info zie advertentie elders 
in deze krant.





Regio - Op zaterdag 13 februari as. 
is de Sing in van Da Capo’s Pop-
koor! Zo vlak voor Valentijnsdag is 
het thema MANNENHARTEN. Spe-
ciaal voor mannen het prachtige 
”Haus am See” van Peter Fox, maar 
ook een mooie Queenmedley en na-
tuurlijk nog meer geweldige arran-
gementen om te zingen. Deze muzi-
kale dag start om 9.30 uur in Buurt-
huis ‘Ons Streven’ in Amstelhoek 
(Engellaan 3A). Dan staat de kof-
fie en thee klaar. Om 10.00 uur be-
ginnen we met repeteren. Uiteraard 
worden er zo af en toe pauzes ge-

houden, ook voor de lunch wordt 
gezorgd. Om 16.15 uur geven we 
dan gezamenlijk een concert, ieder-
een is welkom om te komen kijken, 
nodig familie en vrienden uit! Daar-
na borrelen we nog even gezellig 
na. Deelname kost 30,-. Je krijgt dan 
(vooraf) digitaal alle oefenrepertoi-
re, de hele dag koffie/thee/water, 
een lunch én er staat een GoodyBag 
voor je klaar! Deze dag staat onder 
muzikale leiding van Floor van Erp 
en worden we begeleid door Colijn 
Buijs. Kijk op de website www.pop-
koor.nl om je in te schrijven voor de-
ze heerlijke dag zingen met Da Ca-
po’s Popkoor

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Spellenmiddag en kleuren
Iedere maandag & dinsdag van 
de maand kunt u tussen 13.30 
en 16.00 uur in de Bilderdijkhof 
terecht om met elkaar een spel 
te spelen: rummikub, canas-
ta, trio Minos, sjoelen, etc. Kos-
ten zijn 1,- exclusief koffie of 
thee. Ook kunt u komen kleu-
ren bij ons. Leeftijd maakt niet 
uit en de kosten voor deze mid-
dag zijn 1,- inclusief kleurmate-
riaal en papier.

Ook dit bieden wij aan 
op deze middag:

...d ? ...t ? ...of alle twee??
Bent u ook zo’n twijfelaar op dit 
punt? Kunt u best een brief of 
een artikel schrijven, maar nou 
net niet zeker zijn van d’s en t’s 
? wij helpen u op een simpele 
manier in een paar keer van uw 
onzekerheid af. Een vrijwilliger 
kan u hierbij helpen!!!

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 15 januari (aanvang 
13.30 uur) is er bingo in wijk-
steunpunt Bilderdijkhof en 
woensdag 27 januari in ’t Buurt-
nest (aanvang 13.45 uur). De 
bingo is altijd gezellig en er zijn 
leuke prijzen! De kaartjes kos-
ten 0,50 per stuk en de toegang 
is gratis. Iedereen is van harte 
welkom!

Gymnastiek : verbeteren 
van uw conditie
Iedere maandagmiddag en 
donderdagmorgen kunt u te-
recht in de Bilderdijkhof voor 
deze activiteit. Komt de woens-
dagmorgen u beter uit, dan kunt 
u terecht in het Dorpshuis in de 
Kwakel of buurthuis Ponderosa. 
Voor vragen over de kosten van 
de cursus kunt u contact opne-
men met de Bilderdijkhof. Tel: 
0297-567209

Mijmeringen
SHOPPEN
Winkelen of shoppen anno 2016 lijkt een 
trieste aangelegenheid te worden. De ene 
winkelketen na de andere valt om. Wat 
blijft er nog over in de winkelstraten en 
centra van Nederland? Vorig jaar gingen 
er al wat kledingzaken failliet en nu staan 
V&D, DA drogisterijen en een aantal schoenenzaken op het punt van 
sluiten. Als vrouw zijnde met als een van de hobby’s winkelen is dit 
geen goed nieuws. Ook voor de ondernemers, werknemers en de eco-
nomie is het slecht nieuws. Moeten we dan echt alles online gaan aan-
schaffen? Begrijp me niet verkeerd, online shoppen is ook een uitvin-
ding. Rustig achter de pc overal rondsnuffelen en prijzen vergelijken 
is fijn. Meteen zien of iets op voorraad is in de juiste maat is ook heel 
handig. Maar toch heeft online winkelen ook zo zijn nadelen. Bijvoor-
beeld als het niet goed is en je het weer retour moet sturen. Nee, ik pas 
mijn schoenen liever in de winkel, om dan ter plekke te kunnen beslui-
ten dat ze goed zitten en dat ik ze echt graag wil aanschaffen.

V&D
Van huis uit kwamen wij regelmatig bij de V&D. Mijn moeder werkte 
daar en daar was je trots op. Trots om bij een bedrijf te horen en daar 
kocht je dan zelf ook graag. Vroeger gingen we dan op zaterdag win-
kelen en dan ging je met het hele gezin. Winkelen was een uitje en met 
een beetje mazzel was het inclusief dat bakje koffie met een gebakje. 
Laatst zag ik dat nog online voorbijkomen, een vriendin die met haar 
ouders en zus een dagje ging winkelen. Ik kan dan helemaal voor me 
zien hoe zo een dag eruit ziet en hoe gezellig dat is. Helaas kan ik dat 
allang niet meer doen met mijn ouders,, maar winkelen blijft een leuk 
tijdverdrijf. De V&D is altijd op mijn lijstje blijven staan als een winkel 
waar je even naar binnen kan wippen en veel verschillende dingen kan 
zien of kopen. De opzet dat ze meerdere merken in de winkel verko-
pen vond ik ook fijn. Maar iedereen heeft daar een eigen mening over. 
De een zegt dat ze het concept van store in store niet hadden moeten 
doen, de volgende zegt dat hun webwinkel open moest blijven en weer 
een volgende geeft aan dat ze hun winkelpanden beter niet uit han-
den konden geven. Hoe dan ook, het gaat niet goed en dat is treurig. 

Verbazing
Afgelopen zondag ging ik even naar de supermarkt om doorzichtige 
plastic bekertjes te kopen voor een traktatie. Helaas had de super-
markt dit niet en dus dacht ik slim te zijn om dan maar even vlug naar 
het winkelcentrum in Amstelveen te gaan. Daar zou ik het vast en ze-
ker wel vinden. Tot mijn verbazing was het ontzettend druk. Nu is de 
koopzondag er natuurlijk niet voor niks, maar met alle slechte verha-
len zou ik bijna denken dat er geen mensen meer in de winkels komen. 
Niets was minder waar, alleen al voor de parkeergarage kon ik aan-
sluiten in de rij. Eenmaal in de parkeergarage bleef ik rondjes rijden, 
maar er was geen enkel plekje te vinden om te parkeren. Ja, er waren 
wel plekjes. Plekjes voor een motor of voor een halve auto, omdat er 
ontzettende suffe automobilisten rondrijden die niet kunnen inparke-
ren. Kennelijk is het voor veel mensen moeilijk om gewoon tussen twee 
witte parkeerlijnen hun auto neer te zetten. En dus irriteerde ik me dat 
ik nergens mijn auto kwijt kon. Vervolgens wilde ik de parkeergarage 
onverrichter zake weer verlaten en tot mijn grote ergernis moest ik 50 
cent betalen voordat ik de garage kon verlaten. 

Conclusie
Winkelen is leuk. Leuk als je er een uitje van kan maken, ergens een 
bakje koffie drinkt of luncht. Als er genoeg diversiteit is aan winkels en 
vooral als er voldoende (betaalbare) parkeerplekken zijn. Zou dat het 
zijn waarom de ene winkel na de andere omvalt? Enerzijds zie ik dus 
dat er ontzettend veel mensen in een winkelcentrum rondlopen, an-
derzijds is het voor ondernemers moeilijk om hun hoofd boven water 
te houden. Als de gemeentes nu zorgen voor voldoende en betaalba-
re parkeerplekken, misschien kunnen wij dan wel zorgen voor de loka-
le ondernemers en onze aankopen daar doen ipv alles online te kopen.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Da Capo’s popkoor 
verwarmt mannenharten

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 16 januari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn weer een winterwande-
ling. We bezoeken de Middelpolder, 
een verrassend natuurgebied, gele-
gen tussen Amsterdam, Amstelveen 
en Ouderkerk a/d Amstel. De Mid-
delpolder staat bekend om zijn vo-
gelrijkdom. In dit jaargetijde kom je 
er ganzen, smienten en krakeenden 
zien en horen. Het is in dit jaarge-
tijde toegestaan door de weilanden 
te lopen maar vanwege de drassig-
heid kiezen we voor de verharde 
paden, die ons langs het veenland 
en de verveende droogmakerij voe-
ren. We lopen ook een stuk langs de 
Amstel met de mooie buitenplaat-

sen Oostermeer en Wester-Amstel, 
die volledig in oude glorie zijn her-
steld. De wandeling is ongeveer 9 
km. lang. We verzamelen om 9.30 
uur, begraafplaats Wilnis aan de J. 
Enschedeweg. Vandaar vertrekken 
we met zo min mogelijk auto’s naar 
het startpunt in Amstelveen. Einde 
wandeling is om ongeveer 12.30 uur 
gepland. Tips voor onderweg: kleedt 
u warm genoeg aan en trek stevige 
waterdichte schoenen aan. Neem 
ook iets warms te drinken mee. 
Aanmelden is niet nodig. Info: Hans 
Tuinenburg, tel. 06-13 999 814. Voor 
info over IVN kunt u de website be-
zoeken: www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn.

Oratoriumvereniging 
Amicitia 60 jaar!
Uithoorn - Op de eerste repetitie 
van C.O.V. Amicitia in het nieuwe 
jaar, maandag 4 januari j.l. bestond 
het koor precies 60 jaar. Natuur-
lijk werd er aandacht besteed aan 
dit heugelijke feit o.a. in de Nieuw-
jaarstoespraak van voorzitter Peter 
Lucas. Één van de bestuursleden 
had een lied geschreven wat door 
een “bassenkwartet” met bravou-
re werd gezongen. Daarna snel over 
naar het programma voor dit jubile-
umjaar. Er staan drie concerten ge-
pland. Houdt U van zingen, kom dan 
een paar maandagen meezingen of 
luisteren en raak enthousiast! Ami-
citia repeteert op maandagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur en staat al 30 
jaar onder leiding van dirigent Toon 
de Graaf en repetitor Eric jan Joos-

se. Oefenlocatie: Scholengemeen-
schap Thamen, Den Uyllaan 4 bij het 
busstation in Uithoorn.
Concertplanning: 18 maart Johan-
nes Passion van Bach in Mijdrecht/
Wilnis. Op 18 november het jubile-
umconcert in Uithoorn: Schubert 
Mis in As Nr. 5, Franck Psalm 150 en 
Bruckner Te Deum. Zaterdag 17 de-
cember organiseert Amicitia voor de 
derde keer een meezing-Kerstcon-
cert in de Schutse in Uithoorn. Na 
de zomervakantie volgen hier na-
dere berichten over. Amicitia hoopt 
op een feestelijk en muzikaal jubi-
leumjaar. Noteert U alvast de data 
18 maart, 18 november en 17 de-
cember, wij hopen op veel publiek 
en op 17 december veel enthousias-
te gastzangers!

Maak kennis met DUS!
Uithoorn - Zorg hebben voor elkaar 
en de omgeving, dat is de kern van 
DUS!. In de gemeenteraad zijn we 
daarmee bezig. Daarnaast organi-
seren we ook activiteiten en thema-
bijeenkomsten of zetten we samen 
met vrijwilligers projecten op. Heeft 
u belangstelling voor wat we doen 
en wilt u misschien ook een bijdra-
ge daaraan leveren? Kom dan naar 
onze kennismakingsbijeenkomsten.
In de eerste bijeenkomst hoort u 
meer over de speerpunten van DUS! 
en hoe we ons daarvoor inzetten. 
We hopen dat u met ons mee wil 
denken over de koers die we ingezet 
hebben. In de tweede bijeenkomst 
stappen we op de fiets en rijden we 

door Uithoorn en De Kwakel om de 
mooie plekken te bezoeken en met 
eigen ogen te zien wat er speelt in 
onze gemeente. In de derde en vier-
de bijeenkomst diepen we een ac-
tueel thema verder uit en gaan we 
in gesprek met betrokkenen. De bij-
eenkomsten vinden plaats in febru-
ari en maart. In overleg met de deel-
nemers kijken we welke data en 
tijdstippen het meest geschikt zijn. 
Heeft u belangstelling of wilt u meer 
informatie? Laat dat dan voor eind 
januari aan ons weten door een mail 
te sturen naar: secretariaat@dus-
uithoorn.nl. Dan nemen wij contact 
met u op. We hopen op een grote 
opkomst!

Uithoorn’s Repair Café 
weer gestart!
Uithoorn - Een tiental van Repair 
Cafe Uithoorn , waren woensdag jl. 
weer paraat in het Buurthuis om te 
repareren. Deze keer waren er ook 
weer 2 stagiaires van R.K. Scho-
lengemeenschap Thamen – VMBO 
aanwezig om te helpen met de di-
verse reparaties. Een 14 tal bewo-
ners van Uithoorn en de Kwakel be-
zochten het Buurtnest met zeer uit-
eenlopende reparatie verzoeken. 
Opvouwbare, maar niet betrouw-
bare wandelstok, speelgoed brand-
weer sirene zonder geluid, klok met 
haperend slagwerk, eeuwig koken-
de waterkoker en alweer de stofzui-
ger, radio, pickup enz. Samen met 
de bezoekers werd er gepuzzeld en 
gesleuteld tot er een goed resultaat 
uit kwam. De bezoekers gaan bijna 
altijd weer met goed gevoel huis-

waarts. Vanaf de start in maart 2014 
zijn er zeker al 480 bezoekers ge-
west en zij er even zoveel repara-
ties uitgevoerd. Omdat er met elkaar 
wordt gerepareerd, wordt er alleen 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
en ontmoeten veel mensen elkaar 
in het Werkplaats Café. Bovendien 
worden sommige bezoekers van be-
zoeker medewerker. 
Adres: ‘t Buurtnest te Uithoorn, aan 
de Arthur van Schendellaan 59, 
1422LB. Vragen kunnen gemald 
worden naar: repaircafeuithoorn@
gmail.com. Algemene Info te vinden 
op: www.repaircafe.org. Hier kunt u 
ook deze link naar onze site vinden: 
https://sites.google.com/site/repai-
ruithoorn ook op facebook zijn we 
aanwezig: https://www.facebook.
com/RepairCafeUithoorn

Uithoorn - Zit jij in groep 3-4-5 -6 
of 7 en vind je het leuk om samen 
met anderen lekker buiten aan de 
slag te gaan. Emilie Zandvliet van 
Natuur is een Feest neemt je mee 
op ontdekkingsreis door het Libelle-
bos. We gaan op zoek naar natuur-
schatten en kriebelbeestjes, op vo-
gelsafari en waterbeestjes vangen, 
we maken zaadbommen en breng 
nog meer kleur in het bos. We leren 
sluipen en katapult of boogschieten 

als een indiaan, bouwen een hut en 
hangen aan een tak! Vier met ons 
de winter in het Libellebos. Doe 
mee met onze “Natuur is een feest 
Club” en meld je aan. Data: maan-
dag 18 - 25 januari e en 1 - 8 fe-
bruari van 15.30-17.00 uur. Trefpunt: 
Kabelbaan Libellebos ( verlengde 
Arthur van Schendellaan). Kosten: 
5.50 per keer. Aanmelden en infor-
matie: Emilie Zandvliet: Libellebos-
schoon2015@gmail.com 

Vier de Winter in het 
Libellebos 
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Uithoorn - Woensdag 30 december 2015 was voor UBA 
Bouw B.V. een kroondatum. De in de Nederlandse top 
van zo’n zestig bouwbedrijven goed meedraaiende Uit-
hoornse woning- en utiliteitsbouwer vierde toen haar 
50-jarig bestaan. Een unieke gebeurtenis, ook al omdat 
UBA een zelfstandig familiebedrijf is. De huidige werk-
maatschappijen UBA Bouw en UBA Projectontwikke-
ling zijn in de kiem ontstaan in 1965. In dat jaar was de 
gemeente Uithoorn op zoek naar een aannemingsbe-
drijf voor de bouw van 1.080 woningen, beter bekend 
als de Europarei in de wijk Zijdelwaard. Geen aannemer 
was groot genoeg om dit werk alleen te kunnen uitvoe-
ren. Verschillende lokale ondernemers verenigden zich 
onder de naam N.V. Uithoornse Bouw- & Aannemings 
Maatschappij (UBA) om deze grote bouwopdracht van 
de gemeente Uithoorn te kunnen realiseren. Dit was de 
eerste offi  ciële naam van de samenwerkende bedrij-
ven. Uit deze combinatie van destijds is later de tegen-
woordige UBA Bouw ontstaan. Lange tijd is men onder 
de offi  ciële naam actief geweest op de bouwmarkt. Pas 
in 1989 is de naam gewijzigd in UBA Bouwmaatschappij 
omdat dit korter was en men dit beter kon onthouden.

Algemeen directeur en UBA-eigenaar A. de Reus, vader 
van de huidige directieleden Jurgen de Reus en Cecile 
Landman-de Reus, heeft het ontstaan en de groei van 
UBA Bouw bijna vanaf het begin meegemaakt. Formeel 
gezien is hij dus niet de oprichter van UBA. De Reus ver-
scheen pas op het bouwtoneel in augustus 1970, toen 
hij in dienst trad bij de aannemingsmaatschappij als be-
drijfsleider. Later, in 1976, werd hem de baan van direc-
teur aangeboden. In de jaren erna kreeg hij de moge-
lijkheid om de aandelen van UBA te kopen. Via zijn be-
drijf De Reus Bouwprojecten werd hij uiteindelijk volle-
dig eigenaar van UBA. Vlak daarna ging ook het bedrijf 
De Reus Bouwprojecten op in een holding die de nieu-
we naam ‘UBA Holding B.V’ kreeg. Deze holding is van-
daag de dag de ‘moedermaatschappij’ waar ook de twee 
werkmaatschappijen UBA Bouw en UBA Projectontwik-
keling onder vallen.

Innovatief door tunnelbouw
Het eerste kantoor, in de vorm van een paar houten 
bouwketen, stond aan de Arthur van Schendellaan waar 
de 1.080 woningen in aanbouw waren. In 1972 werden 
de kantooractiviteiten ondergebracht in een echt kan-
toorpand aan de Anton Philipsweg in 1972, ook wel be-
kend als het Hitma-pand. Vanaf 1977 werd dat gedaan 
vanuit een door UBA gebouwd pand aan de J.N. Wage-
naarweg. In 1990 is men wederom verhuisd, toen naar 
het huidige kantoor aan de J.A. van Seumerenlaan. Dit 
kantoor is ook door UBA zelf gebouwd, eerst het rech-
ter deel en in 1993 het andere gedeelte van het kantoor 
met in het begin één en in 2006 twee verbindingsbrug-
gen. Hoe kwam de heer De Reus destijds bij de N.V. UBA 
terecht? “Door een studievriend die eind jaren 60 de me-
thode tunnelbouw aan UBA wilde verkopen, kwam ik in 

contact met UBA en zo was tunnelbouw een van de re-
denen dat ik bij de UBA in dienst ben gekomen. UBA was 
ooit voorloper van industrieel bouwen en introduceer-
de als een van de eerste bouwbedrijven ‘tunnelbouw’ 
(bekisting). Deze bouwmethode werd toegepast bij de 
fl ats aan de Europarei en tevens in de Bijlmer waar wij 
ook bouwopdrachten uitvoerden.” In Uithoorn realiseer-
de UBA naast de Europarei ook 90 procent van de ‘ou-
de Legmeer’, inclusief de aanleg van de infrastructuur en 
eveneens bijna heel Meerwijk Oost en West. Door de ja-
ren heen heeft UBA vele grote- en middelgrote opdrach-
ten in en rondom de Randstad gerealiseerd. Ook nu nog 
is dit het werkgebied waar men volop aan het werk is. 
De onlangs verkregen omvangrijke opdrachten, zijnde 
twee woontorens op Zeeburgereiland en honderden 
woningen in het project Holland Park Diemen, zijn een 
absolute aanwinst voor de portefeuille.

Bekende projecten
Voor de inwoners van de gemeente Uithoorn zijn be-
kende en uitgevoerde projecten die UBA Bouwen UBA 
Projectontwikkeling onder handen hebben (gehad) bij-
voorbeeld de woningen in de wijk Park Krayenhoff  dat 
nu zijn eindfase is ingegaan met onder andere de bouw 
van het appartementencomplex ‘Stellingzicht’ en tien 
laatste woningen; zijnde zeven rijtjeswoningen en drie 
herenhuizen. UBA Projectontwikkeling en woningcor-
poratie Eigen Haard zijn van meet af aan partners in het 
project Park Krayenhoff  C.V. geweest om daar een prach-
tige nieuwe woonwijk van te maken. Bijna afgerond is 
nu ook het woningbouwproject ‘Beleef Buitendijks’ aan 
de Faunalaan. Op het voormalige ‘Campina’ industrieter-
rein tussen de Thamerweg, de Burgemeester van Mee-
telenstraat en de Wilhelminakade nabij de Thamerkerk, 
zijn de voorbereidingen voor de bouw van alweer een 
nieuwe woonwijk in volle gang. Onder de naam ‘De Re-
gentes’ bouwt UBA Bouw daar woningen voor deze 
nieuwe woonwijk in opdracht van BPD Projectontwikke-
ling (het voormalige Bouwfonds). De feestelijke start van 
het bouwproject is op 18 januari a.s.

Wat verder terug in de tijd heeft UBA meer bekende ob-
jecten gerealiseerd, zoals de bouw en uitbreiding van 
het Alkwin Kollege, de bouw van de brandweerkazerne, 
de Rabobank er tegenover, het Burgemeester Kootpark, 
woningen in De Kuil in De Kwakel, woningen aan de Ad-
miraal de Ruyterlaan, Jenaplanschool ’t Startnest, het 
Uitvaartcentrum Bouwens, de sportaccommodatie van 
de Legmeervogels en de renovatie van de Thamerkerk, 
om maar enkele van de vele te noemen. In Mijdrecht 
is UBA onder meer verantwoordelijk geweest voor de 
bouw van het gemeentehuis en het woonwinkelcen-
trum (Raadhuisplein/Haitsmaplein) en de seniorenwo-
ningen aan de Driehuis t.o. de RK Kerk. Het archief van 
UBA is gevuld met fotoboeken waarin tal van uitgevoer-
de projecten te zien zijn.

Samenwerken
Samenwerken heeft bij UBA altijd hoog in het vaan-
del gestaan. Door langdurige samenwerkingsverban-
den met onder andere bouwpartners, opdrachtgevers 
en overheidsinstanties, kent men elkaar door en door. 
Dat schept wederzijds vertrouwen. “Kwaliteit maak je sa-
men. Flexibiliteit, degelijkheid en enthousiasme zijn de 

kenmerken die ons bedrijf en onze medewerk(st)ers sie-
ren. Niet voor niets heeft UBA Bouw decennia lang veel 
mooie projecten mogen bouwen. En nog altijd zijn we 
volop aan het werk. Met ons team van ruim 160 mede-
werkers zijn we in staat om veel nieuwe projecten naar 
ons toe te trekken. Bouw en Projectontwikkeling ver-
heugen zich momenteel in talloze nieuwe opdrachten 
binnen en (ver) buiten de gemeente Uithoorn. Ik steek 
dan ook niet onder stoelen of banken dat ik trots ben op 
UBA en vooral op ieders inzet. Hulde aan iedereen - vroe-
ger en nu - dat we zover zijn gekomen. Het gaat goed 
met UBA en er is veel werk te doen!” Aldus een opgeto-
gen directeur A. de Reus wiens woorden geheel worden 
onderschreven door zijn directieleden Jurgen de Reus, 
Cecile Landman-de Reus en Jan Koot plus alle medewer-
kers. 

Wilt u meer weten over UBA en alle projecten? 
Kijk dan op de website www.uba.nl.

Uithoorn - Woensdag 30 december 2015 was voor UBA contact met UBA en zo was tunnelbouw een van de re-

 UBA Bouw B.V.  UBA Bouw B.V. 
50 jaar 

succesvol bouwbedrijf

Met de bouw van de Europarei zag UBA het levenslicht

Veel vreugdevolle momenten bij de start van een 
nieuwbouwproject

Impressie van de nog te bouwen woonwijk De Regentes

De nieuwe woonwijk Park Krayenhoff  nadert zijn voltooiing

Het Alkwin Kollege, voorbeeld van een van de vele 
utiliteitsprojecten

De voormalige IBM toren, een markant punt binnen 
Park Krayenhoff 

Het moderne kantoor van UBA Bouw 
aan de Van Seumerenlaan in Uithoorn

UBA-eigenaar en algemeen directeur A. de Reus
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Nieuwe locatie Rick FM 
officieel in gebruik genomen
Vervolg van de voorpagina.

Dat alles op een professionele ma-
nier waarvoor zo’n vijftig (…) vrijwil-
ligers zich ten volle inzetten.

Spaarpot is leeg
“Wij zijn blij dat we uiteindelijk in 
augustus vorig jaar voor deze loca-
tie gekozen hebben en dat het ons 
mogelijk is gemaakt hier naartoe te 
verhuizen. Wij huren de ruimte van 
het dorpshuis en hebben daarvoor 
een contract getekend voor tien 
jaar. De afgelopen 26 jaar hebben 

we overigens met veel plezier van-
uit onze studio in de Straatburgflat 
aan de Europarei radio-uitzendin-
gen verzorgd. Maar daar moesten 
we van de woningcorporatie 1 janu-
ari van dit jaar uit zijn, omdat de flat 
op de nominatie staat om te worden 
gesloopt,” vertelt Jan Tilburgs. “De 
afgelopen maanden is op de boven-
verdieping van het dorpshuis hard 
gewerkt om de zaken op tijd voor 
elkaar te krijgen. Gelukkig hebben 
we vrijwilligers bij ons team die van 
alles weten over het aansluiten en 
bedienen van de radioapparatuur 

en hoe radioprogramma’s gemaakt 
worden. We konden hier dan ook 
snel met de uitzendingen beginnen.” 
Maar de zendmast is niet meever-
huisd? “Nee, dat klopt, de gemeente 
wilde liever geen veertig meter ho-
ge zendmast in het centrum van De 
Kwakel, maar hij is in december wel 
verhuisd hoor. Van Eigen Haard kre-
gen we toestemming om de zend-
mast te verplaatsen van de Straats-
burgflat naar de Briandflat. Die is 
gerenoveerd en wordt niet gesloopt. 
De mast is met een grote kraan ver-
plaatst en onze mensen hebben al-

les weer keurig aangesloten. De 
moderne apparatuur van tegen-
woordig maakt het mogelijk om op 
afstand zonder vertraging program-
ma’s via de zendmast uit te zenden,” 
legt Jan uit. “Daarom hoeft de zend-
mast niet naast de studio’s te staan.” 
Met de verhuizing die uit eigen mid-
delen is betaald, is rond 50.000 euro 
gemoeid geweest. “Onze spaarpot 
is nu leeg en moet nodig aangevuld 
worden. Gelukkig krijgen we jaar-
lijks een bekostigingsbijdrage per 
huishouden binnen de gemeente 
zoals elke lokale omroep die krijgt. 
Dat is voor ons op jaarbasis onge-
veer 17.000 euro. Verder gaan we 
gaan mensen vragen om donateur 
van Rick FM te worden en willen we 
diverse instanties gaan aanschrij-
ven on ons te steunen. Natuurlijk 
hebben we ook onze adverteerders 
nog. Het is hoe dan ook nodig dat 
we onze financiën omhoog krikken 
want onze vaste lasten nemen met 
deze nieuwe locatie toe.”

ICT-ers gevraagd
Omroepland is in beweging en dat 
betekent dat Rick FM ook moet 
gaan samenwerken met lokalen om-
roepen in Aalsmeer en Amstelveen 
om op termijn te komen tot een re-
gionale omroep. Jan Tilburgs geeft 
aan dat daar al gesprekken over zijn 
gevoerd en men maakt in een aan-
tal gevallen al gebruik van elkaars 
programma’s en expertise. Rick FM 
heeft weliswaar vakkundige men-
sen onder haar vrijwilligers, maar de 
techniek schrijdt voort en Jan ziet in 
dat licht graag nog enkele ICT-ers 
op vrijwillige basis instromen. Wie 
zin heeft kan zich melden. Wilt u 
meer weten over Rick FM? Kijk dan 
op de website www.rickfm.nl voor 
meer informatie. Het radiostation is 
te beluisteren op frequentie 106.3 
FM (ether) en via de kabel (Caiway 
Uithoorn/De Kwakel) op 99.0.

JIJ & IK in Uithoorn
Uithoorn - KerkCafé Uithoorn op 
vrijdagavond 15 januari gaat over 
Ons Tweede Thuis onder het mot-
to ‘Jij en ik in Uithoorn’. Welke voor-
zieningen zijn er in Uithoorn en De 
Kwakel, hoe is het om met een be-
perking te leven, wat speelt er alle-
maal in de gehandicaptenzorg, wat 
kunnen we voor elkaar betekenen? 
Ons Tweede Thuis vertelt er graag 
over en natuurlijk is er veel ruimte 
voor vragen en gedachtewisseling.
De bijeenkomst is in De Schutse, 

De Mérodelaan 1, Uithoorn. Van-
af 19.45 uur is er koffie en thee. Na 
afloop kunt u bij een hapje en een 
drankje napraten. De toegang is vrij. 
Voor consumpties wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd. Het KerkCa-
fé Uithoorn biedt een podium waar 
gesproken en gediscussieerd wordt 
over onderwerpen op het gebied 
van gezondheid, politiek, economie, 
milieu, sport, kunst, religie en overi-
ge maatschappelijke thema’s. Ieder-
een is van harte welkom.

Uithoorn - Op de geslaagde sa-
menwerking van Vita en Participe 
onder de vlag van AanZ, kon het 
natuurlijk niet uitblijven om aan dit 
succes duo een vervolg te geven. 
Vita en AanZ gaan samen verder als 
Vita Amstelland en worden een on-
derdeel van Participe Holding. Vita 
Amstelland gaat nog veel van zich 
laten horen! Zij gaan werken vanuit 
5 sociale wijkteams en zal een bete-
re kwaliteit van dienstverlening le-
veren, meer innoveren wat tot ge-
volg heeft dat meer mensen aan 
onze samenleving kunnen maar ook 
willen meedoen. De dienstverlening 
aan kwetsbare inwoners van de Am-
stelland gemeenten is daarmee uit-
gebreid door de ondersteuning aan 
wijkbewoners, buurtinitiatiefgroe-
pen en de exploitatie van buurthui-
zen. De samenwerking heeft naast 
het verbeteren van de kwaliteit en 
effectiviteit van de dienstverlening 
ook de mogelijkheid de bedrijfsvoe-
ring te versterken. Met dat doel voor 
ogen is besloten dat Vita welzijn en 
advies en Participe Holding structu-
reel gaan samenwerken onder de 

naam Vita Amstelland. Een sterke 
lokale maatschappelijke dienstver-
lener en ondersteuner van bewo-
ners binnen een krachtige onderne-
ming. Op 1 januari heeft de direc-
teur/bestuurder van Vita, de heer 
Dion de Leuw, het bestuur over-
gedragen aan de bestuurder van 
Participe Holding, de heer Willem 
Draaisma. Tevens heeft de Raad van 
Toezicht van Vita haar taken over-
gedragen aan de Raad van Toezicht 
van Participe Holding. Vita Amstel-
land biedt in Aalsmeer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn diensten 
op het gebied van maatschappe-
lijke werk, huiselijk geweld, oude-
renadvies, dagbesteding voor de-
menterenden en hun mantelzor-
gers, alarmering, cursussen, buurt-
huizen, wijkcoaches, wijksteunpun-
ten en talrijke projecten als Gezond 
In De Stad, Elke stap telt, Zilver on-
line en Welzijn op Recept. Al deze 
producten gaan wij samenhangend 
aanbieden. Nieuwsgierig? Kom naar 
de persconferentie donderdag 7 ja-
nuari in de Meent, Orion 3, Amstel-
veen om 12.00 uur.

Vita en AanZ samen 
verder als Vita Amstelland

Regio - Monic van Diemen werd 
op 7 januari verrast met een druk 
bezochte receptie. Het was op de-
ze dag 25 jaar geleden dat zij van 
start ging als directeur bij de SKO-
KU (Stichting Koepelorganisatie 
Kinderopvang Uithoorn). Van een 
locatie in de Legmeer met 3 groe-
pen groeide de organisatie, mede 
door haar leiding uit, tot een flore-
rend bedrijf met locaties in alle wij-
ken van Uithoorn en Aalsmeer, met 
ong. 250 medewerkers. Naast be-
trokkenheid met al haar ped. mede-
werkers is zij een gewaardeerde ge-
sprekspartner van beide gemeen-
tes, schoolbesturen en collega kin-
deropvangorganisaties. Na al die ja-

ren beschikt zij nog steeds over een 
innoverend vermogen. KC Het Duet 
is daar in Uithoorn een goed voor-
beeld van en is Aalsmeer wordt er 
hard gewerkt om de plannen van 
Triade, een nieuw samenwerkings-
verband, in de komende jaren te re-
aliseren. In 2014 mocht Monic voor 
Kinderopvang Solidoe de prijs van 
onderneming van het jaar 2014 in 
de gemeente Aalsmeer in ontvangst 
nemen. 
Het hoogtepunt van de feestelijke 
bijeenkomst vormde het speciaal 
voor haar geschreven Solidoe lied 
dat prachtig werd vertolkt door pe-
dagogisch medewerker Elly van der 
Kant. 

25 Jaar directeur 
kinderopvang Solidoe

Wethouder Gertjan van der Hoeven ( gemeente Aalsmeer) 
feliciteert Monic van Diemen. 

Knotten in Abcoude en in 
Baambrugge
Regio - Op zaterdag 16 januari gaan 
de LWG Abcoude en de Knotgroep 
Uithoorn samen zagen langs de Ou-
de Hollandse Kade in Abcoude. Ver 
uitgeschoten wilgen worden weer 
geknot, ander opschot wordt kort 
afgezet. Verzamelen waar de Am-
sterdamsestraatweg vanuit Abcou-
de overgaat in de Abcouderstraat-
weg in Amsterdam! Let op waar het 
bord ‘Knotgroep’ staat. Op zaterdag 
30 januari gaat de Knotgroep Uit-
hoorn zagen in Baambrugge op de 
Horn. Langs deze dijk, rechts van de 
boerderij  op nr 6 staat een lange 
reeks wilgen die nodig geknot moe-

ten worden. Op het land staan nog 
een paar zware knotwilgen. Verza-
melen bij de boerderij, waar ook een 
bord staat van camping ’t Riviertje.
Op beide dagen starten we om 9.00 
uur en stoppen rond 13.00 uur. Ie-
dereen die ervan houdt om actief 
buiten bezig te zijn, is van harte wel-
kom. De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap, en voor koffie met 
koek en soep tot slot.
Zorg zelf voor een mok met le-
pel, voor werkkleding en water-
dicht schoeisel. Voor meer informa-
tie: Bert Schaap 0297-565172 of de 
website www.knotgroepuithoorn.nl 

Vervolg van de voorpagina

Zou de apparatuur van de traject-
controle op dat moment nog niet 
aangepast zijn? Of is het wachten op 
de volgende rechterlijke uitspraak 
dat ook daar 130 km/u mag wor-
den gereden? Het blijft allemaal on-
duidelijk voor de automobilist. Intus-
sen lopen weggebruikers door mis-
leidende informatie voortdurend het 
risico om op deze manier ‘gepakt’ te 
worden met een bekeuring die niet 

U loopt het risico van een fikse bekeuring!

130 km/u mogen rijden op 
de A2 nog steeds onduidelijk

ter de bezwaren van de gemeenten 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen 
verwerpen, ‘binnen enkele weken 
ook de snelheid tussen Vinkeveen 
en Holendrecht omhoog zou kun-
nen’... Nou dan! 
Om op de A2 tussen Holendrecht 
en Maarssen dag en nacht 130 mo-
gelijk te maken, zou de Tweede Ka-
mer akkoord moeten gaan met in-
vesteringen’, zo gaf Schultz aan. Er 
zijn dan bijvoorbeeld geluidsscher-
men nodig. Overigens is nog ner-
gens bekend gemaakt of die beslis-
sing al is genomen. Merkwaardig is 
ook dat wie naar de site van Rijks-
waterstaat gaat (www.rijkswater-
staat.nl/wegen/wetten-regels-en-
vergunningen) daar op een kaart 
kan inloggen waarop wordt aan-
gegeven welke maximum snel-
heid voor welke snelwegen geldt. 
De kaart dateert van oktober vo-
rig jaar, toen de zaak van de maxi-
mum snelheid speelde. De kaart is 
kennelijk (nog) niet aangepast want 
voor de hele A2 staat daarop een 
maximum snelheid van 100 km/uur 
aangegeven! Nergens 130, ook niet 
gedeeltelijk! Hoe moet je als auto-
mobilist onderweg dan weten hoe 
hard je waar mag rijden? Wie daar 
onbekend mee is of dat niet tijdig 
door heeft krijgt dus een vette be-
keuring! Wij verzoeken u ons via e-
mail te laten weten of u sinds 22 de-
cember ook bekeuringen op de A2 
heeft opgelopen, zoals uw mede-in-
woner. Niet dat wij er iets aan kun-
nen doen om de pijn te verzachten, 
maar om er achter te komen in hoe-
ver de onduidelijke berichtgeving 
geleid heeft tot nog meer ‘vermeen-
de overtredingen’. Zodra er meer 
bekend is over de verhoging van de 
maximum snelheid op de A2 mogen 
komen wij er in deze krant op terug.

Hulp voor 
93-jarige
Uithoorn - Op zondag 10 januari 
om acht uur in de avond kregen de 
hulpdiensten een melding dat aan 
Thamerhorn een vrouw onwel was 
geworden. De politie trof de 93 jari-
ge bewoonster op de grond aan. Ze 
was gevallen en was licht gewond 
geraakt. Er lag bloed op de grond. 
De Uithoornse is door medewerkers 
van de ambulancedienst ter plaatse 
behandeld. Ze hoefde niet mee naar 
het ziekenhuis. Wel is een bezoek 
van de huisarts geregeld, evenals 
thuishulp.

Sieraden weg na woninginbraak
Uithoorn - Op woensdag 6 janua-
ri is tussen tien uur in de ochtend 
en kwart voor zeven in de avond in-
gebroken in een woning in de Ach-
terberglaan. De dieven hebben zich 
toegang tot het huis verschaft door 
aan de achterzijde een raam te for-
ceren. 

De hele woning is doorzocht. Zowel 
op de begane grond als op de bo-
venverdieping zijn lades en kasten 
open gemaakt en is de inhoud over 
de grond gegooid. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met een aanzienlij-
ke hoeveelheid gouden en zilveren 
sieraden en munten.

Twee inbraken 
in auto’s
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 8 
op zaterdag 9 januari is ingebroken 
in een In het Midden geparkeerde 
auto. Het slot van de deur heeft een 
dief open gebroken. Uit de auto is 
de radio-cd-speler gestolen, even-
als de camera voor achteruit rijden. 
Dezelfde nacht is ook ingebroken in 
een Audi in deze straat. Van de au-
to zijn beide ramen aan de linkerzij-
de ingeslagen. De dief is er vandoor 
gegaan met de airbag uit het stuur. 

houder Moolenburgh echter we-
ten dat het in zijn beleving ook gaat 
om het deel van de A2 vanaf Abcou-
de – vanwege de nieuw te bouwen 
woonwijk Land van Winkel - en het 
natuurgebied Botshol. Dus het he-
le traject langs Vinkeveen aan bei-
de kanten! Automobilisten moch-
ten op het betreffende stuk A2 tus-
sen Maarssen en Vinkeveen ove-
rigens al sinds 2012 130 km/u rij-
den en daar maakten de gemeen-
ten Stichtse Vecht en De Ronde Ve-
nen bezwaar tegen. De rechter heeft 
in zijn uitspraak echter hun bezwa-
ren van tafel geveegd. Geldt die uit-
spraak dan ook niet voor het aan-
sluitende deel van de A2 tussen Vin-
keveen en Abcoude? Dat ligt toch 
voor de hand? 

Wéér wachten op de rechter
Binnenkort wordt door de rech-
ter eveneens beslist of ook overdag 
de snelheid van Maarssen tot Vin-
keveen naar 130 km/u kan worden 
gebracht. De Tweede Kamer stem-
de in oktober met een meerderheid 
in voor een plan om de snelheid ook 
overdag op dit snelwegdeel te ver-
hogen. Eerder had de minister zich 
al uitgesproken dat, mocht de rech-

Brandstichting 
bij basisschool
Uithoorn - Op zaterdag 9 januari 
rond tien uur in de avond is brand 
uitgebroken in een bijgebouw van 
basisschool De Kajuit. Onverlaten 
hebben vuurwerk onder de deur 
door gegooid. Hierdoor hebben 
enkele vuilnisbakken vlam gevat. 
De brandweer heeft de deur we-
ten te openen en heeft vervolgens 
het brandje geblust. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

mals is! Een goede raad is u voor-
lopig dag en nacht gewoon aan de 
snelheid van 100 km/u te houden 
op het stuk A2 tussen Vinkeveen en 
Holendrecht v.v. zolang er geen dui-
delijkheid is of daar 130 km/u mag 
worden gereden!

Rekbaar
De redactie is eens wat dieper in de 
berichtgeving van de afgelopen tijd 
gedoken. De bekendmaking dat er 
van Utrecht tot Amsterdam ’s nachts 
130 km/u mag worden gereden is 
in de diverse persberichten rek-
baar ingevuld, want veel automobi-
listen zullen de mening zijn toege-
daan dat de toegestane snelheid 
van 130 km/u voor het totale tra-
ject van Maarssen tot Holendrecht 
geldt. Dat verklaart ook de enorme 
hoeveelheid snelheidsboetes. Maar 
kennelijk is er zoals het er nu naar 
uitziet in de persberichten die naar 
de media zijn gestuurd iets niet juist 
gecommuniceerd. Want bedoelde 
de rechter in zijn uitspraak op dins-
dag 22 december alleen maar het 
13 kilometer lange traject Maars-
sen-Vinkeveen waar vanaf dat tijd-
stip in de avond- en nachtelijke uren 
blijvend 130 km per uur mag wor-
den gereden, of hoort daar het stuk 
tot Holendrecht ook bij? Dat laat-
ste stond nergens vermeld. Ook niet 
in het nieuwsbericht van de recht-
bank zelf. Daarin staat als zinsnede: 
‘Het blijft toegestaan om op de A2 
tussen Vinkeveen en Maarssen tus-
sen 19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur 
’s ochtends 130 km/h te rijden. Dat 
heeft de rechtbank Midden-Neder-
land dinsdag bepaald in een proce-
dure bij de bestuursrechter.’ Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat het 
uitsluitend om dit stuk A2 gaat en 
de 100 km/u snelheid gewoon blijft 
gelden tussen Vinkeveen en Holen-
drecht v.v. toch? In de editie van de 
NMB van 4 november jl. liet wet-
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Zondag Fortcross de 
Kwakel
Regio - Zondag 17 januari organi-
seert UWTC de fortcross op fort de 
Kwakel. Een cyclocross wedstrijd 
voor jong en oud. Je kan meedoen 
op een cyclocrossfiets of mountain-
bike. Deelname is op eigen risico, 
valhelm verplicht! Inschrijven vanaf 
09.30 uur. 
Inschrijfgeld jeugd 2 Euro, overig 3 
Euro. De starttijden:
10.30 uur: jeugd t/m 14 jaar (duur 
wedstrijd 20 min)
11.15 uur: nieuwelingen / dames en 
recreanten (30 min)
12.00 uur: 40+ wedstrijd (40 min)
13.00 uur: 40- wedstrijd (45 min)

NK veldrijden in Hellendoorn
Op een loodzwaar parcours is afge-
lopen weekend het NK veldrijden 
verreden.
Heeft u de samenvatting gezien bij 
het NOS sportjournaal waar Ma-
thieu van de Poel de nationale titel 
greep? Dan heeft u kunnen zien dat 
de renners wel drie keer het zand-
gat in moesten en ook drie maal 
weer omhoog! En dat gaan de be-
nen voelen na enkele rondes. Bas 
de Bruin hield op zaterdag de eer 
van UWTC hoog. In een veld van 100 
amateur renners reed hij heel sterk 
naar de 5e plaats. Lorena Wiebes 

startte ook erg sterk bij de junioren 
dames, maar later in de wedstrijd 
kreeg ze het moeilijk en zakte terug 
naar de 17e plaats. Dennis Mool-
huijsen werd 68e en Pieter Heidema 
38e. Op zondag reden de ACC top-
pers Bart de Veer en Tommy Oude 
Elferink mee bij de beloften. Maar 
beide kwamen erachter dat het ni-
veauverschil tussen de ACC en de 
landelijke top toch best wel groot is. 
Tommy werd 30e en Bart 33e.
Maar een geweldige ervaring om tij-
dens de training gelijk met Mathieu 
van de Poel en Lars van de Haar 
over het parcours te rijden.
Zondag zullen ook deze toppers 
aan de start staan bij de fortcross 
de Kwakel.

Clubcross competitie afgesloten
De clubcross competitie van UWTC 
is weer afgesloten. Van 25 oktober 
t/m 10 januari is er iedere zondag 
een veldrit gereden. Bij de 40+ ging 
de winst naar Maarten de Jong voor 
Harry van Pierre en Cock Fangman. 
Bij de 40- ging de winst naar Lars 
Wiebes voor Michael van Meerland. 
De jongste jeugd werd gewonnen 
door Bo Versteeg en de winst bij 
de oudste jeugd ging naar Flip van 
Walraven.

Hartenvrouw start 2016 
goed
Regio - Op dinsdag 5 januari trof-
fen de Hartenvrouwen elkaar weer 
bij Partycentrum Colijn. Onder ge-
not van een glas prosecco werden 
de nieuwjaarswensen uitgewisseld. 
Daarna begon het serieuze werk 
weer. Het was de vierde zitting van 
de laddercompetitie. Hartenvrouw 
speelt de ladder 3 x 2 maal tussen 
de rondes door. In de A lijn speelden 
17 paren, hierdoor was er steeds 
voor 1 paar een stilzitter. Maar er is 
vaak veel bij te praten of tactiek te 
bespreken als je elkaar twee weken 
niet hebt gezien dus de meeste da-
mes hebben hier geen bezwaar te-
gen. Of het door de bubbels kwam 
weet ik niet maar slechts 6 paren 
scoorden boven de 50% in deze lijn. 
Vanaf zes naar boven zijn dit Corin-
ne van der Laan & Matty Overwater , 
Kitty van Beem & Janny Streng , Ge-
ke Ludwig & Margo Zuidema . Op 
drie met exact 60% Elly van Nieuw-

koop & Jessie Piekaar , op twee met 
63,75% An van Schaick & Lea Wit 
en de eerste plaats met maar liefst 
67,39% Bep Verleun & Hans War-
menhoven . In de B lijn streden 16 
paren om de eer. Hier 8 boven en 
8 onder de 50% dus dat was mooi 
verdeeld. De eerste drie paren had-
den boven de 60% op 1 Ina Melk-
man & Jetty Weening 66,67, op 2 
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen met 
64,88% en een fraaie derde plaats 
voor Ria Verkerk & Arna Kroon met 
60,12%.
Vandaag verwelkomden we een 
nieuw lid. Onze zieke leden wen-
sen wij natuurlijk heel veel sterkte 
en beterschap en de invalsters be-
dankt! Volgende week gaan we aan 
een nieuwe ronde beginnen.
Wilt u ook een plek op de wacht-
lijst? Bel of mail 0297569910 San-
dra Raadschelders of Harten-
vrouw2015@gmail.com

Veel toppers in Hans van Eijk 
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 15 en zaterdag 
16 januari a.s. staat wederom het 
open koppeldriebanden toernooi 
op de rol in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Dit toernooi 
is in 2009 in het leven geroepen 
door Hans van Eijk, die ons in het 
najaar 2015 helaas is ontvallen. Het 
bestuur van biljartvereniging “De 
Hoef” heeft daarom gemeend zijn 
naam als eerbewijs voortaan aan dit 
toernooi te verbinden. Al die jaren is 
het koppeldriebanden toernooi zeer 
succesvol gebleken en ook nu is het 

toernooi weer volledig volgeboekt. 
Zowel op vrijdagavond (aanvang 
19.30 uur) als op zaterdag (aanvang 
11.30 uur) komen 12 koppels aan 
de start, die verdeeld over drie ta-
fels de strijd met elkaar aanbinden. 
De winnaars van de zes poules van 
vier koppels plaatsen zich recht-
streeks voor de kwartfinale, die za-
terdagmiddag om ongeveer 15.30 
uur zal aanvangen. Vervolgens vindt 
dan de halve finale plaats van de 
drie zegevierende koppels, aange-
vuld met de beste verliezer. Dit vier-

tal koppels vecht voor een plaats in 
de finale, die omstreeks 16.30 uur 
zal losbranden met als inzet de fel-
begeerde wisselbeker. Aanslui-
tend zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Dit toernooi is doorgaans een 
clash tussen gerenommeerde com-
binaties uit De Kwakel en De Ron-
de Venen. Blijkens de deelnemers-
lijst treffen we enerzijds de Kwa-
kelaars John van Dam/Hennie van 
Doorn en Bart de Bruijn/Theo Bar-
tels aan, terwijl anderzijds de Vinke-
veners Paul Schuurman/John Vrie-

link en Herman Turkenburg/Bert 
Dijkshoorn zich zeker ook niet on-
betuigd zullen laten. Voeg daarbij 
nog de beslist niet te onderschatten 
Uithoornse combinaties Bert Loog-
man/Jacques de Leeuw en Paul Hu-
zemeier/Nick van de Veerdonk, zo-
dat sprake is van een zeer hoog-
waardig niveau alom. Alle genoem-
de koppels hebben het toernooi al 
eens op hun naam geschreven, dus 
het belooft opnieuw een ongemeen 
spannende strijd te worden, waar-
in ongetwijfeld mooie staaltjes van 
precisie en techniek te beleven zul-
len zijn. 
Dit koppeldriebanden toernooi 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Dé Biljartmakers 
Portengensebrug, Lutis Ventilatie-
techniek Vinkeveen en Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel.

Beweeg mee Uithoorn!
Uithoorn - Vanaf vrijdag 5 februa-
ri zal er een nieuw project starten 
voor de bewoners van de aanleun-
woningen van Het Hoge Heem. Elke 
vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur wordt 
er in de activiteitenzaal gezamenlijk 
bewogen. De oefeningen worden 
aan elk niveau aangepast, op de 
stoel kan er ook bewogen worden! 
5 februari is er een mogelijkheid om 
een proefles te volgen, daarna kan 
er een strippenkaart worden ge-
kocht voor 20 euro die te gebrui-

ken is voor 10 lessen. Bent u 50+, 
wilt u graag in beweging komen, 
maar woont u niet in de aanleunwo-
ningen van Het Hoge Heem? Kom 
dan op dinsdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur meedoen met de Sportmix 
in de Scheg! Een gezamenlijke war-
ming up wordt gevolgd door geza-
menlijk sporten. Dynamic tennis, 
badminton en andere leuke sporten 
komen hier voorbij. Grijp uw kans en 
kom een keer gezellig meedoen bij 
een van onze activiteiten!

Spannende damwedstrijden 
voor de boeg
Dev Kwakel - In het nieuwe jaar 
wachten de dammers van Kunst & 
Genoegen spannende damavon-
den, zowel voor de wedstrijden in 
de onderlinge competitie als voor 
de wedstrijden voor de bond. Na de 
eerste maandagavond van dit nieu-
we jaar in ’t fort De Kwakel, voeren 
vier dammers met evenveel pun-
ten de damlijst aan. Kampioen Wim 
Keessen stond daar al, samen met 
Piet Terlouw, en daar voegden Adrie 
Voorn en Wim Konst zich bij. On-
derlinge wedstrijden van dit kwartet 
liggen nog in het verschiet. Eerst zal 
dinsdagavond kopman Wim Konst 
de kar van zijn 2e team nog moeten 
trekken, dit team voert op dit mo-

ment de ranglijst van de eerste klas-
se aan. Dinsdagavond gaat K&G 2 
op bezoek bij de nummer twee Pur-
merend, een zeer belangrijke wed-
strijd voor de mannen van teamlei-
der Leo Hoogervorst. Daarbij staat 
Wim Konst ook nog op de eerste 
plaats in het individueel klassement 
van deze klasse. Gesteund door in-
valler Henk Springintveld gaan zij 
vol vertrouwen naar Purmerend. Het 
1e team ontvangt eind januari Die-
men, bij een positief resultaat kun-
nen zij het hoofdklasserschap weer 
met een jaar verlengen. Er zal weer 
zwaar gedacht moeten worden in 
dit prille 2016, maar dat doen de 
dammers met plezier.

Uithoorns Mooiste belooft prachtig 
loopevenement te worden
Uithoorn - AKU is als organiseren-
de vereniging blij om voor de twee-
de keer voor alle deelnemers van 
haar loop weer een mooi parcours 
te verzorgen. Met medewerking van 
de provincie en de gemeente is het 
weer mogelijk om de busbaan en de 
N 196 over te steken. Dat zorgt er-
voor dat alle afstanden binnen de 
gemeentegrenzen van Uithoorn en 
de Kwakel blijven en het de orga-
nisatie is gelukt om de lopers langs 
vele rustieke plekjes in de gemeen-
te te sturen op 31 januari. Ook wordt 

de Amstel in het parcours van de 10 
Engelse Mijlen weer in het parcours 
opgenomen worden. Vanaf de Vrou-
wenakker tot Uithoorn wordt er be-
schut langs de Amstel gelopen. De 
parkeerproblemen van een paar jaar 
geleden zijn ook verleden tijd, een 
aantal bedrijven dicht bij de start/fi-
nish hebben hun terrein opengesteld 
om auto’s te laten parkeren. Sport-
park de Randhoorn kan goed bereikt 
worden via de N196 ( de oude N201) 
en vervolgens via de Noorddammer-
weg naar de parkeerplaatsen.

Veiligheid voor lopers 
vergroot
De organisatie heeft vergunning 
gekregen om het deel van de N 196 
tussen het kruispunt van de Zij-
delweg/Watsonweg en de Kruising 
Laan van Meerwijk/Thamerweg af 
te sluiten. Daarmee kan het kruis-
punt bij de Zijdelweg/Watsonweg 
veilig worden overgestoken door de 
lopers. 
Verkeer wordt omgeleid waardoor 
de overlast tot een minimum is be-
perkt. 

Businessloop
Meer dan 10 team hebben zich al 
aangemeld voor de businessloop, 
de verwachting is dat er de komen-
de weken nog een aantal bij zullen 
komen. Dat draagt bij aan een gro-
tere uitstraling van de loop en zorgt 
voor een extra impuls aan berdrij-
ven en instellingen om het belang 
van het bewegen met elkaar te ver-
sterken.

GeZZinsloop over 
1 km en What’s up
De organisatie What’s up is al volop 
actief om kinderen enthousiast te 
krijgen voor de loop over 1 km, on-
der de naam GeZzinsloop, voor de 
kinderen t/m 11 jaar. De aandacht 
gaat niet alleen uit naar het belang 
van bewegen maar ook naar gezond 
eten en drinken. 
Daarom is het JOGG ook actief 
rondom deze lopen zal op allerlei 
manieren aandacht geven aan het 
belang van het drinken van water. 
Daarnaast krijgen alle kinderen die 
meelopen na afloop een krentenbol, 
aangeboden door een van de spon-
sors van het evenement, bakkerij 
Westerbos.

Programma 31 januari
10.30u.: I km GeZZinsloop 
 voor jeugd t/m 11 jaar
11.00u.:  5 km
11.08u.:  10 km
11.08u.:  10 Engelse Mijlen

Klassewerk sponsor 
‘Uithoorns Mooiste-

de loop’
Uithoorn - Klassewerk Interieur 
en Expo en Atletiekvereniging AKU 
hebben onlangs hun al bestaande 
samenwerking versterkt. 
Klassewerk is al enige jaren sponsor 
van een de grootste sportieve eve-
nementen voor de jeugd in de ge-
meente ’de Scholierenveldloop’, en 
deze week hebben Arnold Ande-
riessen namens Klassewerk en Wim 
Verlaan namens AKU een contract 

ondertekend waarbij Klassewerk de 
komende 5 jaar AKU financiëel on-
dersteunt bij ‘Uithoorns Mooiste, het 
grote loopevenement dat AKU jaar-
lijks op de laatste zondag in janua-
ri organiseert.

Beide partijen zijn enorm verheugd 
dat de jarenlange samenwerking 
en ondersteuning op deze manier 
wordt versterkt en gecontinueerd.

Nieuwjaars Jeu de Boules 
Toernooi
De Kwakel - Deze keer niet 
zo als gebruikelijk,een Kwakel-
se ondernemer,die het toernooi 
sponsort,maar ons oudste lid Arie 
Vork die het Jeu de Boule Toer-
nooi sponsort Hij was een aantal 
jaren terug met Theo Vlasman we-
kelijks te vinden op de Jeu de Bou-
les baan. Bij goed weer buiten,en bij 
slecht weer bij Theo Vlasman in de 
kas,en natuurlijk niet te vergeten de 
Derde helft met een gezellig bor-

reltje bij Theo Vlasman in huis. Arie 
zijn gezondheid laat het niet meer 
toe om mee te spelen ,soms komt 
hij nog wel eens kijken,en heeft dan 
een kleine versnapering voor de le-
den. Hij vond het een hele eer om 
het Nieuwjaar Jeu de Boule toernooi 
te mogen sponsoren. Hij schonk 
een mooie mand met wijn als eerste 
prijs,en verder voor alle leden een 
mooie witte azalea. De eerste prijs 
werd gewonnen door Arie vd Hoorn

Het jaar in bij Bridgeclub 
De Legmeer
Uithoorn - En Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister gaan gewoon 
voort op het pad der overwinning. 
Weer eerste in de A- lijn met een 
stevige 64,29%. Sonja & Hans Sel-
man maakten hun goede bridge 
voornemens onmiddellijk waar 
door met 60,12% zeer knap twee-
de te worden. Mieke van den Akker 
& Lijnie Timmer scoorden 58,93% 
als derde paar en bleven zo Joop 
van Delft & Frans Kaandorp, die op 
56,25% kwamen, ruim voor. Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter sloten 
de top vijf af met 55,65%.
In de B- lijn stuntten To van der 
Meer & Elly Belderink door ook met 
een zestiger van 62,08% ruim eer-
ste te worden. Marja van Holst Pel-
lekaan & Sandra Raadschelders za-
gen ook het licht en werden fraai 
tweede met 59,17%. Tonny & Otto 
Steegstra deden het zoals van hen 
verwacht mag worden en haalden 
een derde plek met 57,08% binnen. 
Nel & Adriaan Koeleman presteer-
den normaal als vierde met 54,58% 
en voor Ada van Maarseveen & 
Rob Bakker begint een top positie 
zo langzamer hand ook tot het we-

kelijkse bridgeleven te behoren, nu 
vijfde met 52,92%. In de C- lijn wa-
ren Tini Geling & Jo Wevers en Ria 
Verkerk & Debora van Zantwijk op 
dreef. Eerst genoemden trokken net 
aan het langste eind met 57,92% als 
eerste waarna Ria en Debora met 
57,50% als zeer goed tweede volg-
den. Marianne & Huub Kamp zaten 
daar weer vlak achter met 56,67% 
als derde, het kan nog spannend 
worden in deze lijn als het om het 
verzilveren van de promoties gaat. 
Tineke & Frans Beliën werden vier-
de met 54,58% en Els van Wijk & 
Gerda van Liemt blijven met 53,33% 
als vijfde keurig meedoen. Volgen-
de keer ter afwisseling een viertal-
len avond hetgeen een iets aange-
paste strategie vereist.
Wilt u dit ook leren doorgronden, 
kom dan spelen bij Bridgeclub de 
Legmeer, de enige club in de regio 
die “viertalt”! Er wordt gebridged 
op de woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
telefoon 0297 567458.





Uithoorn - Vrijdagavond 8 januari 2016 
was het nieuwjaarsgala op het Alkwin 
Kollege: Le Grand Gala du Nouvel An. 
Onder ruime belangstelling van ouders/
verzorgers en andere belangstellenden 
trok een bonte stoet indrukwekkende 
en originele voertuigen voorbij om 

uiteindelijk voor de ingang van de school 
de passagiers de rode loper te laten 
betreden. Binnen stonden de DJ’s klaar. 
De eindexamenleerlingen uit 5 havo en 6 
vwo kwamen in schitterende gala outfi ts. 
Het was een geslaagde avond en een 
prachtig gala.

     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala 

op het 
Alkwin Kollege

     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala     Geweldig 
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Amstel Bridgeclub
Een nieuw jaar, met 
nieuwe kansen
Uithoorn - Na elkaar allemaal 
een fijn, gezond en goed bridge-
jaar te hebben gewenst, startten 25 
bridgeparen donderdagochtend 7 
januari de 1e zitting van de 3e ron-
de. Meestal heeft iedereen goede 
voornemens voor 2016, zoals bij-
voorbeeld Ciny & Hetty eens van 
de 1e plaats “halen” haha, maar of 
dit gaat lukken? We doen allemaal 
ons best. De spellen waren heel 
goed geschud, waardoor er lastige, 
maar ook leuke biedingen ontston-
den. Wat te denken van spel 24 in 
de A-lijn waarin oost met 22 punten 
opende met 2 sans. Wat moet zuid 
met 16 punten dan doen? Noord en 
west kunnen geen punten hebben. 
De meeste zuidspelers hebben wij-
selijk gepast op die 2 sans, en dat 
contract ging 1 down. Alleen Ada & 
Roelie behaalde wonderwel nog + 
2. Doubleert zuid echter in dit spel, 
dan wordt het heel lastig voor noord, 
passen of de langste kleur noemen? 
Dit wordt dan 3 klaveren -1 en dat is 
niet beter! Ook spel 2 was een span-
nend spel met een lange mooie rui-
tenkaart. Bij dit spel was 6 sans ech-
ter het beste bod, geboden en +1 
werd gehaald door Ria en Joop. 
Mooi! De andere paren hebben 
dit slem helaas niet geboden, wel 
meestal gehaald. Aja & John stop-
te bij 5 sans, durfden ze niet verder? 
Ank & Lotte boden 5 ruiten en haal-
den + 1. Bij spel 6 werd eveneens 
een slem poging gedaan door Greet 
& Nel. Ondanks de grote hoeveel-
heid punten die oost en west had-
den, zat dit contract er eigenlijk niet 
in en ging dit dappere paar 1 down. 
Alleen Ciny & Hetty wisten er 3 sans 

+ 3 uit te halen. In de B-lijn hebben 
Lyda & Jan als enige in spel 9 een 
mooie slem geboden. Ze behaalden 
een 6 harten contract +1. Geweldig 
en 1010 punten. Alle andere paren 
speelden 4 harten +3 (510 punten). 
Alleen Joke & Gerard lieten de te-
genpartij Miep & Madelon 2 schop-
pen spelen in dit spel. (Tsja) Ar-
na & Gerda speelden liever 5 ruiten 
(+1 = 420 punten). Miep & Made-
lon waren echt uit op een overwin-
ning deze ochtend, want bij spel 14 
dubbelden zij het 4 harten contract 
van Riet & Wim. Het contract ging 2 
down, dus een 100% score voor de-
ze dames. Ook behaalden zij bij de-
zelfde tegenstanders in spel 15 een 
4 harten contract +2!, wat een score 
van 80% opleverde. 
Na dit alles nu de uitslag van de 
beste vijf in beide lijnen mensen:
A-lijn:
1 Ciny & Hetty 66,67 %
2 Corry & Lenie  61,50 %
3 Els & Alice  61,25 %
4 Wim & Ria  60,50 % 
5 Wies & Marthe  58,75 % 

B-lijn:
!. Riet & Wim 64,17 %
2. Nel & Jos 60,00 %
3. Miep & Madelon 54,17 %
4. Henny& Lucas   53,75 %
5. Lyda & Jan 53,33 %

We zijn er dus nog niet in geslaagd 
Ciny & Hetty van de 1e plaats te sto-
ten, maar het belooft toch weer een 
spannend jaar te worden. 
Ook meespelen bij deze bridgeclub? 
Bel onze secretaris telefoon 0297-
564729

Drie uitschieters bij BVK
De Kwakel - Na het uitwisse-
len van alle beste wensen voor het 
nieuwe jaar op de eerste speeldag 
van dit verse jaar barstte het bridge-
geweld los in datzelfde Dorps-

huis. Na afloop bleken de onder-
linge verschillen in de 3 lijnen tus-
sen de nummers 2 en de nummers 
laatst relatief gering (12,5% in de A 
lijn, 10,8% in de B lijn en 16% in de 

Leer (nog) beter bridgen!
Regio - Bridgen is een lastig kaart-
spel. Het spel begint met een bieding 
waarmee we het doel van het spel 
bepalen. Daarmee bepalen bridgers 
hoeveel slagen ze denken te gaan 
halen. En ze kiezen ook hun favo-
riete speelkleur. Om goed te kun-
nen scoren wil je geen kans voor 
bij laten gaan om een mooi contract 
te scoren vooral als je een favorie-
te kleur gevonden hebt. Bridger noe-
men dat een FIT. Na het vinden van 
zo’n mooie troefkleur is het tijd om je 
kaarten nog eens kritisch te bekijken. 
Er zijn instrumenten om de waarde 
van je speelkaart te verbeteren. De 
theorie komt uit Leer wedstrijdbridge 
van Berry Westra. Herwaardering is 
een instrument om meer manches 

te gaan uitbieden. Wil je mee doen 
met deze themales? Dat kan op vrij-
dag 22 januari vanaf 13:00 in het 
clubhuis van de scouting Admiralen-
groep aan de van  Seumerlaan 3 Uit-
hoorn (tegenover de Thamerkerk). 
De les is tussen 13:00 en 14:00 aan-
sluitend kun je het geleerde in prak-
tijk brengen. Meedoen kost 5 Eu-
ro. Geef je op bij hans.selman@pla-
net.nl of 0 654 108 456. Als er geen 
les gegeven wordt kun je trouwens 
ook elke vrijdag komen bridgen on-
der begeleiding vanaf 14:00 uur. We 
spelen dan samen in een gezellige 
sfeer een aantal bridge oefenspellen 
(met uitleg achteraf) en de mogelijk-
heid om tijdens het spelen een vraag 
te stellen.  

PK Sport Bosdijkloop: 
schrijf nu in!
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 21 februari 2016 
het startschot voor de PK Sport 
Bosdijkloop. Toer Trimclub De Me-
rel organiseert de 38ste editie van 
dit hardloopevenement. Iedereen is 
welkom bij deze winterse loop en 
kan zich hiervoor voorinschrijven.
Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestaag toe, vorig 
jaar 669 deelnemers. Het succes 
is mede te danken aan de gezelli-
ge ambiance in en om sporthal De 
Boei in Vinkeveen en aan het mooie 
parcours langs het natuur- en wa-
tersportgebied rondom de Vinke-
veense Plassen en recreatieterrein 
Bosdijk. Er is een verkeerscirculatie-
plan om de veiligheid van de lopers 
te verbeteren door de auto’s van de 
deelnemers niet te laten parkeren 
langs het parcours, volg de aanwij-
zingen van de verkeersregelaars op.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Start en 
finish zijn vlakbij sporthal De Boei, 

Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten, 
tasseninname en er is EHBO aan-
wezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilo-
meterloop 7 euro en voor de 5-kilo-
meterloop 5 euro. Deelname aan de 
jeugdloop is GRATIS! Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 18 febru-
ari 2016. Na deze datum kunt u zich 
inschrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Let op: 
de voorinschrijving is 1 euro goed-
koper dan de inschrijving op de dag 
van de loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11:30 uur. De start van 
de halve marathon is om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.10 uur en de 
5 kilometer om 12.20 uur.

Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com of volg ons op Twitter  
(@Bosdijkloop). 

Clubkampioenschappen 
De Amstel
Regio - Zoals elk jaar hebben ook 
in 2015 de clubkampioenschap-
pen bij Zwem- en polovereniging 
De Amstel weer plaatsgevonden in 
het Veenweidebad in Mijdrecht. Tra-
ditiegetrouw gebeurt dat altijd in 
de derde week van november en 
worden de resultaten op de eerste 
vrijdag in het nieuwe jaar, vooraf-
gaand aan het nieuwjaarsfeest, be-
kend gemaakt. Alle deelnemers ont-
vangen een oorkonde met de door 
hun gezwommen tijden en de plaats 
waarop ze geëindigd zijn. Het uitrei-
ken van de oorkondes loopt als een 
rode draad door het de gelegenheid 
heen.
De eerste prijzen per categorie wer-
den uitgereikt aan: Jongens onder 
de 8: Ruben Blankesteijn. Meisjes 
onder de 11: Sienna Albers. Jongens 
onder de 11: Owen Michels. Meis-
jes onder de 13: Bibiënne van Hulst. 

Jongens onder de 13: Noah Kuijster-
mans. Meisjes onder 15: Iris van der 
Moolen. Jongens onder de 15: Mar-
tijn Ottenhof. Jongens onder de 17: 
Vince Sijmons. Heren: Nick Sijmons. 
Sprint Dames: Iris van der Moolen. 
Sprint Heren: Jeffrey van ’t Schip. 
Dames 400 vrij: Iris van der Moolen. 
Heren 400 vrij: Nick Sijmons. Fami-
lie estafette: Familie Sijmons. Surpri-
se estafette: “Swim it to win it”. Be-
ker voor de beste “niet wedstrijd-
zwemmer”: Vera Bader. Schaal bes-
te verbetering clubrecords: Martijn 
Ottenhof. 
Maar, daar waar toch iedereen voor 
gekomen was: het moment suprê-
me... Op de derde plaats: Nick Sij-
mons met 242,06 punten. Twee-
de plaats: Iris van der Moolen met 
238,44 punten en geëerd als club-
kampioene 2015 met 219,50 punten: 
Sienna Albers.

Jeugdergometerwedstrijden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 9 
januari 2016, organiseerde de Uit-
hoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter de jaarlijkse er-
gometerwedstrijden voor jeugdroei-
ers uit heel Nederland. Een ergo-
meter is een roeimachine met een 
beeldscherm waarop je onder ande-
re kunt zien hoeveel slagen je per 
minuut maakt en “hoeveel meter je 
hebt (droog)-geroeid.” De wedstrij-
den werden met behulp van een be-
amer op een witte muur geprojec-
teerd, zodat de toeschouwers, tij-
dens het aanmoedigen, de wedstrij-
den konden volgen. Dit jaar waren 
er ruim 130 deelnemers van 14 ver-
schillende roeiverenigingen. Er wa-
ren zelfs deelnemers uit Rotterdam 
gekomen. Er waren 8 categorieën: 
jongens 12-13 jaar en jonger, jon-
gens 14-15 jaar, jongens 16-17 jaar 
en jongens 18 jaar. Dezelfde cate-
gorieën waren er ook voor de meis-
jes. De jongens en meisjes tot en 
met 15 jaar moesten 250 meter roei-
en, de volgende categorie 500 meter 
en meisjes en jongens van 18 jaar 
moesten 1000 meter roeien. Daar-
naast waren er nog estafettenum-
mers. Door het grote aantal deelne-
mers hield de wedstrijdleiding zich 
strak aan het wedstrijdschema.
Er was een eerste prijs voor de Ta-
nisha Franke, lid van Michiel de 
Ruyter, in de categorie meisjes 18 

jaar. De overige roeiers en roeisters 
van Michiel de Ruyter roeiden niet 
hard genoeg voor een podiumplek. 
De wisselprijs, voor de vereniging 
met de meeste erepodiumplaatsen, 
werd dit jaar meegenomen door de 
Algemene Roei- en Zeilvereniging 
Alkmaar. Van alle kanten waren er 
complimenten voor URKV Michiel 
de Ruyter voor de sfeer en de orga-
nisatie van de wedstrijden. Ook wa-
ren er lovende woorden voor de lo-
catie van de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter. 
De volledige uitslag is te zien op 
www.mdr.nu.
De organisatie houdt even rust en 
gaat over een paar weken de wed-
strijden evalueren om volgend jaar 
de wedstrijden, zo mogelijk, nog be-
ter te laten verlopen. 

DeHo Boys winnen derde 
voorronde
Regio - Op voorhand was niet dui-
delijk wat deze avond zou gaan 
brengen. Geen prominente teams 
uit het verleden, maar wel een drietal 
teams uit de regio Utrecht die zou-
den kunnen verrassen. In de eerste 
wedstrijd begon team Slotstadboys 
2 meteen sterk en kwamen snel op 
een 2-0 voorsprong. Hun tegenstan-
der Dennis en de Aannemers (D&A) 
hadden daar nog geen antwoord op. 
Eindstand 1-2. Het eerste team van 
Slotstadboys had meer moeite met 
hun eerste wedstrijd en verloren de-
ze met 2-0 van Utereg.
Het Vlugge Wilnis bood in hun eer-
ste wedstrijd goed tegenstand, 
maar wisten ondanks een ruim aan-
tal kansen de doelman van DEHO 
boys niet te passeren. Het werd uit-
eindelijk 0-3 voor DEHO boys. De 
technisch vaardige ploeg leek een-
voudig af te stevenen op de finale 
avond. Utereg boekt in hun tweede 
wedstrijd een overwinning en blijft 
ongeslagen door met 2-0 van D&A 
te winnen. De volgende wedstrijd 
ging tussen Slotstadboys en Vlug-
ge Wilnis. Beide teams waren goed 
aan elkaar gewaagd. Beide teams 
kwamen om en om op voorsprong, 
maar in de slotseconden maakte 
Slotstadboys 1 toch nog de winnen-
de treffer: 3-2. In de tweede wed-
strijd van DEHO boys werd hun fa-
vorietenrol bevestigd. Het eindigde 
in een eenvoudige 7-0 overwinning 
op Slotstadboys 2.

Overwinning
Met vereende krachten behaald 
team D&A de eerste overwinning, 
want tegen Slotstadboys 1 wordt 
het 2-1. Vlugge Wilnis stond tot deze 
ronde ook nog op nul punten, maar 
na een 3-0 achterstand komen ze 
tegen Slotstadboys 2 nog knap te-
rug tot 3-3. In de laatste wedstrijd 
van de derde ronde kon weleens 
de beslissing van de avond val-
len: Utereg tegen DEHO boys. Bei-
de teams waren nog ongeslagen 

en gingen vol voor de overwinning. 
DEHO Boys kwam wederom snel op 
voorsprong, maar wist dat niet uit 
te bouwen. Utereg maakte hier ge-
bruik van en DEHO Boys moest uit-
eindelijk alle zeilen bij zetten om in 
de laatste minuut alsnog de gelijk-
maker te maken: 3-3. In de daarop 
volgende ronde behaalde D&A hun 
tweede overwinning tegen Vlugge 
Wilnis, het werd 4-1.
DEHO boys herstelde zich door 
Slotstadboys met 1-6 te verslaan. 
Utereg voerde de spanning nog ver-
der op door met 7-0 te winnen van 
Slotstadboys 2. Het gebrek aan ver-
se wissels begon een aantal teams 
nu wel parten te spelen.

Laatste ronde
Aan het begin van de laatste ronde 
waren er nog twee koplopers met 10 
punten: DEHO Boys en Utereg. DE-
HO Boys nam in hun laatste wed-
strijd tegen D&A al een voorschot 
op de eerste plaats door een 9-0 
overwinning.
Utereg stond voor de opgave om 
met 13 doelpunten verschil te win-
nen tegen de nummer laatst Vlug-
ge Wilnis. Deze laatste was ech-
ter niet van plan om het te laten lo-
pen, sterker nog ze wisten wederom 
een 3-1 achterstand om te buigen 
tot een 3-3. De onderlinge strijd tus-
sen Slotstadboys 1 en Slotstadboys 
2 werd uiteindelijk beslist door het 
tweede team: 0-2.
DEHO Boys heeft zich hiermee ge-
plaatst voor de finale-avond op za-
terdag 6 Februari. Ze waren op ba-
sis van hun kwaliteiten de terechte 
winnaar en zijn een sterke aanvul-
ling voor de finale.

Eindstand derde voorronde:
DEHO Boys  13 pnt
Utereg E.O.  11 pnt
Slotstadboys 2  7 pnt
Dennis en de Aannemers  6 pnt
Slotstadboys 1  3 pnt
Vlugge Wilnis  2 pnt

Regio - Vanaf 1 januari 2016 zijn 
gratis plastic tassen niet meer toe-
gestaan. Het doel is om zwerfvuil op 
straat en in zee tegen te gaan en ver-
spilling van grondstoffen te voorko-
men. Voor veel mensen iets waar ze 
aan zullen moeten wensen. Laat wel 
duidelijk zijn: de winkelier kan hier 
niets, maar dan ook niets aan doen. 
Zij krijgen nu regelmatig boze klan-
ten, maar al zouden ze willen, ze mo-
gen geen gratis tasjes meer meege-
ven.De overheid heeft dit verorde-
neerd en de winkelier is zelfs straf-
baar als hij of zij zich niet aan deze 
nieuwe regels houdt.

Miljarden
In Nederland gebruiken alle consu-
menten samen ieder jaar zo’n 3 mil-
jard plastic tasjes. Een groot deel be-
landt in de afvalbak en een ander 
deel wordt zwerfafval. De Europe-
se Unie heeft daarom alle lidstaten 
verplicht het gebruik van plastic tas-
sen te verminderen. Nederland vol-
doet met het verbod op gratis plastic 
tassen aan deze Europese verplich-
ting. De Rijksoverheid wil ook het 
bewustzijn van consumenten ver-
groten. Het verbod op plastic tassen 
kan bijdragen aan duurzaam gedrag, 
bijvoorbeeld door hergebruiken van 
een tas. In sommige gevallen mogen 
levensmiddelen nog wel worden ver-
pakt in dunne plastic tasjes. Name-
lijk als dit voedselverspilling tegen-
gaat, of als er geen andere manier is 
deze hygiënisch te verpakken.

Vergoeding
Klanten krijgen in de winkel geen 
gratis plastic tas meer, tenzij deze 
onder de uitzondering vallen. Wan-
neer u toch een plastic tas wilt, be-
taalt u daarvoor een klein bedrag. 
Winkeliers mogen zelf de prijs be-
palen. De richtprijs voor een plastic 
tas is 25 cent. Er zijn enkele uitzon-
deringen op het verbod. Consumen-
ten krijgen in de volgende situaties 

wel een gratis plastic tas (dunner 
dan 0,0015 millimeter): Zeer dun-
ne gratis plastic tasjes als enige ver-
pakking zijn toegestaan wanneer ze 
etenswaren beschermen tegen ver-
vuiling of besmetting met ziektever-
wekkers. Bijvoorbeeld bij onverpakt 
zomerfruit, zoals aardbeien, of on-
verpakte groenten, zoals sperziebo-
nen. Ook zijn deze tasjes toegestaan 
in situaties waarbij levensmiddelen 
ongeschikt kunnen raken voor con-
sumptie. Bijvoorbeeld door lekvocht 
van rauwe vis, rauw vlees of rauw 
gevogelte uit niet gesloten verpak-
kingen.

Tegengaan van 
voedselverspilling 
Dunne gratis plastic tasjes als eni-
ge verpakking zijn verder toege-
staan om voedselverspilling van los-
se levensmiddelen tegen te gaan. 
Bijvoorbeeld losse appels of losse 
broodjes.

Gesealde plastic tas bij 
taxfree winkel 
In taxfree winkels op luchthavens of 
in het vliegtuig gekochte vloeistof-
fen, spuitbussen en gels worden ver-
zegeld in een (doorzichtige) plastic 
tas. Voorbeelden zijn drank, deodo-
rant en haargel. De plastic tas is in 
dat geval gratis. Voor de andere See 
Buy Fly tassen moet gewoon worden 
betaald. 

Toezicht
De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) controleert het ver-
bod op gratis plastic tassen en voert 
daarom controles op verkooppun-
ten en administratief onderzoek uit. 
Winkeliers moeten kunnen aanto-
nen dat ze plastic tassen niet gratis 
meegeven. Bij het Meld- en Informa-
tie Centrum van Inspectie Leefomge-
ving en Transport kunt u meldingen 
doen over het verbod op gratis plas-
tic tassen.

Verbod op gratis plastic 
tassen

C lijn), maar de winnaars in alle lij-
nen sloegen een gapend gat met de 
rest van het veld. De glorieuze tri-
omfators in de A lijn waren Truus 
Langelaan en Elly van Nieuwkoop 
met 65,28 % en dat was bijna 11,5% 
meer dan de nummers 2, Geke en 
Jaap Ludwig, die 53,82% scoorden.
Nel Bakker en Hans Wagenvoort 
eisten met 53,47% de 3e plaats op.
Nelly Vork en AndreVerhoef zijn na-
men die je in de verslagen regelma-
tig tegenkomt, maar de combinatie 
van hun namen met de aanduiding 
‘laatste plaats’ is een zeldzaamheid. 
Nu was dat wel het geval en om met 
Andre te spreken: ‘je hebt van die 
avonden dat je je avond niet hebt’. 

De laagste score van alle paren de-
ze avond viel hen ten deel (nog wel 
ruim boven de 40%, dat wel) In de 
B lijn waren Bep Verleun en Ria van 
Zuijlen oppermachtig. Hier was hun 
score van 66,67%  zelfs12,5% ho-
ger dan die van de runners up Eefke 
Backers en Marianne Kamp, die dus 
het achtervolgende kamp aanvoer-
den met 54,17%. Rees en Gerard 
van der Post bereiden een terugkeer 
naar de A lijn voor en deden daar-
toe goede zaken door met 53,13% 
3e te worden. Emmy en Gerard van 
Beek deelden positie en de mening 
van Andre in de A lijn en kunnen de 
komende weken alleen maar beter 
scoren.



Mijdrecht - In het afgelopen week-
end heeft de selectie van Argon een 
begin gemaakt aan de tweede helft 
van het seizoen middels een geza-
menlijke activiteit in het zuiden van 
het land. De heenreis was op vrij-
dag, de activiteiten op zaterdag 
waarna op zondag de weg naar huis 
weer werd ingeslagen. Helaas kon 
niet iedereen de tijd vrijmaken voor 
deze trip, maar met een groep van 
35 personen was toch sprake van 
een grote opkomst. Op vrijdagmid-
dag werd de busreis gestart en via 
een tussenstop bij een van de be-
kende wegrestaurants, waar het 
in dit geval duidelijk meer vullen 
dan voeden was, werden uiteinde-
lijk de gereserveerde kamers in het 
van der Valk hotel in Maastricht be-
reikt. Als echte sporters werd in de 
volgende uren natuurlijk een zoek-
tocht ondernomen naar de leukste 
plekjes in Maastricht en die speur-
tocht mag als geslaagd worden om-
schreven.

Mergelgrotten
Op de zaterdag werd na een geza-

menlijk en smakelijk ontbijt de bus 
weer opgezocht voor een ritje naar 
de mergelgrotten, waar een fiets-
tocht per mountainbike op het pro-
gramma stond. Mede door de duis-
ternis een opwindende gebeurte-
nis, dus vooraf werd het materiaal 
inclusief verlichting uitvoerig getest 

Atlantis 2 speelt gelijk
Mijdredcht - Zaterdag 9 januari 
mocht het door Florist gesponsor-
de Atlantis 2 aantreden tegen Thor 
3 uit Harmelen. Na een wedstrijd 
waar Atlantis veel meer uit had kun-
nen halen werd jammer genoeg uit-
eindelijk de eindstand van14-14 be-
reikt. Met een wijziging in de opstel-
ling vanwege de afwezige Joyce Ro-
denburg en Jacco van Koeverden 
Brouwer, begon Atlantis de wed-
strijd met in de eerste aanval Mark 
Kruiswijk, Timo Jongeling, Chan-
tal Poolman en Aïsha Keijman. In 
het eerste verdedigingsvak begon-
nen Koen van Wermeskerken, Robin 
van ‘t Schip, Tamara Gortenmulder 
en Joy Trompert. Het begin van de 

wedstrijd ging vrij gelijk op, maar 
het lukte Atlantis toch de rust in te 
gaan met een voorsprong van 10-5. 
Atlantis begon sterk aan de tweede 
helft en wist dan ook de eerste 10 
minuten de voorsprong goed te be-
houden. Daarna werd Atlantis min-
der scherp en begon fouten te ma-
ken, zo kregen ze al snel een paar 
doelpunten tegen. Thor benutte de 
kansen waar Atlantis deze liet lig-
gen en zo werd de voorsprong ver-
speeld waardoor de wedstrijd ein-
digde in een 14-14 gelijkspel. Vol-
gende week zal de ploeg thuis aan-
treden tegen Madjoe 3 om 15:20 
uur. Dit belooft een zware wedstrijd 
te worden.

Atlantis C1 verliest voor het 
eerst deze zaalcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 9 janua-
ri speelde Atlantis C1 haar tweede 
wedstrijd in het nieuwe jaar tegen 
VZOD C1 in Kudelstaart. Het com-
plete team bestaande uit: Anouk, 
Fay, Jennifer, Lars, Marc, Max, Olav, 
Ruben en Tessa reisde samen met 
reservespeler Maud af naar de 
Proosdijhal. Het door Mollers Wa-
terwerken gesponsorde team werd 
door de coaches Jelle en Joyce be-
geleid bij deze uitwedstrijd. In poule 
C3C gaat Atlantis C1 erg lekker; van 
de vier gespeelde wedstrijden zijn er 
al vier gewonnen. Bij VZOD C1 zou 
het waarschijnlijk een ander verhaal 
worden. De ploeg uit Kudelstaart 
heeft ook mooie cijfers dus een pit-
tige wedstrijd werd verwacht. He-
laas voor Atlantis zat het de eerste 

helft niet mee en ging de ploeg de 
rust in met een achterstand van 6-0. 
De peptalk van Jelle en Joyce had 
zijn uitwerking want al snel werd er 
na rust gescoord. In de tweede helft 
liet Atlantis C1 zich zeker van zijn 
betere kant zien maar helaas vielen 
de beslissingen in de wedstrijd niet 
gunstig voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Het lukte Atlantis C1 niet om de 
achterstand in te halen en uiteinde-
lijk werd de wedstrijd verloren met 
een stand van 9-3. Teleurgesteld 
gingen de spelers naar huis. Op 12 
maart staat de returnwedstrijd op 
het programma. Volgende week, za-
terdag 16 januari, wacht een wed-
strijd tegen koploper Badhoevedorp 
C1. Hopelijk kan Atlantis C1 daar de 
punten wel mee naar huis nemen.

Frits Gobée uit Mijdrecht met de Super Caddie Trofee van Golfclub Veldzijde

Golfclub verrast Frits met 
Super Caddie Trofee 2016
Wilnis - Bij Golfclub Veldzijde is 
Frits Gobée uit Mijdrecht uitgeroe-
pen tot Super Caddie. De reden om 
hem deze trofee te overhandigen 
werd toegelicht door de voorzitter 
van Golfclub Veldzijde, Dick Wester-
veld. Na de speech van Dick werd 
de trofee overhandigd door Super 
Caddie 2015, Marga Scheijde. 
Jaarlijks doet zich binnen Golfclub 
Veldzijde de vraag voor of iemand 
in aanmerking komt voor deze prijs, 
een prachtig beeld. Daarmee erkent 
het bestuur de tomeloze inzet van 
de Super Caddie voor diens bijzon-
dere en onbezoldigde bijdrage aan 
de golfvereniging. Frits Gobée ont-
ving de trofee voor zijn activiteiten 
als voorzitter van de Nieuwe Leden 
Commissie. Onder zijn initiatief is de 
buddyservice opgezet. 15 leden van 
de vereniging zijn buddies van een 
aantal nieuwe leden. De buddies 
bieden een volledig programma aan 
om de nog prille leden wegwijs te 
maken in de vereniging en zich snel 
thuis te gaan voelen. Ook gaan de 

buddies met de beginnende golfers 
samen de baan in om een bepaald 
spelniveau te kunnen behalen. De 
bijdrage van de buddies wordt door 
de nieuwe leden, de buddies zelf 
en de vereniging als zeer waarde-
vol ervaren. Ook de organisatie van 
de Open Golfdag die de afgelopen 
twee jaar meer bezoekers trok dan 
ooit daarvoor, mag op conto ge-
schreven worden van de benoemde 
Super Caddie. Zoals gebruikelijk in 
een vereniging, kon het slagen van 
die dagen ook niet zonder inzet van 
vele andere enthousiaste golfers. 
Tenslotte heeft de actieve en gast-
vrije benadering van lesklanten en 
gastspelers ertoe geleid dat de ver-
eniging de afgelopen drie jaar jaar-
lijks een groei in ledenaantal zag. In 
2015 verwelkomde Golfclub Veldzij-
de 129 nieuwe leden. Frits was zo 
beduusd dat hij sprakeloos was, wat 
zelden voorkomt. Met de bloemen 
en het beeld dat een jaar lang be-
wonderd kan worden, ging hij trots 
op de foto.

Open huis nieuwe kantine SV Hertha
Vinkeveen - SV Hertha neemt op 
zaterdag 23 januari de gloednieuwe 
kantine in gebruik. Hiermee is de 
Vinkeveense voetbalclub helemaal 
klaar voor de toekomst. Iedereen is 
van harte welkom om het totaal ver-
nieuwde complex te komen bewon-

deren tijdens een open huis. Vanaf 
2012 ontstonden de plannen en in 
oktober 2014 hebben de leden van 
SV Hertha de goedkeuring gegeven 
voor de verbouwing van de oude 
kantine voor de benodigde (nieuwe) 
kleedkamers. Dit was hard nodig 

omdat het meidenvoetbal een grote 
groei door maakte. Allereerst is be-
gonnen met de bouw van de nieu-
we kantine, bovenop de al bestaan-
de kleedkamers. 
En nu staat de kantine er! Met grote 
dank aan de vele vrijwilligers, spon-

Atalante MC1 voort-
varend van start!
Vinkeveen - In de tweede helft is 
volleybal vereniging Atalante ge-
start met een extra team. Gevormd 
uit nieuwe leden en mini’s. De eer-
ste wedstrijd was op 8 januari thuis 
tegen ook een nieuw team van Ora-
di. De eerste set ging als een trein. 
Atalante serveerde krachtig waar 
het team uit Aalsmeer erg veel 
moeite mee had. Temeer ook omdat 
de opponent nog een beetje zoe-
kende was naar de opstelling en het 
eigen spel. Al vrij snel stond een ri-
ante voorsprong op het telbord voor 
Atalante. Wel kwam Oradi wat terug 
ook met een sterkere serve, maar 
met een 25-13 nog ruim gewonnen.
In de volgende sets had Oradi zich 
enigzins hervonden en werd het 
meer een wedstrijd in plaats van 
een serveerpartij. Doel bij Atalante 
was zoveel mogelijk in 3-en en als 
het lukte liefst ook nog een smash! 
En dat ging aardig goed. Mooie 
aanvallen van onder andere Isa, 

Willemijn en Tess brachten punten 
binnen. Maar dit keer had Oradi va-
ker een antwoord op onze serve en 
wisten ze soms ook nog onze ga-
ten te vinden. Atalante bleef steeds 
wel voor staan, maar Oradi kwam 
dichtbij, het werd uiteindelijk 25-20. 
In de laatste 2 sets zette Oradi nog 
een tandje bij en waren de teams 
helemaal aan elkaar gewaagd. Er 
volgden ware rally’s, erg mooi om 
te zien. Isa met haar sterke boven-
handse serve scoorde punten. Maar 
ook een mooie 3 meter aanval van 
Isis en een puike aanval van Roos 
waren een punt waard. Wel kreeg 
Atalante ook wat smashes terug en 
met moeilijkere services bleef Ora-
di bij en nam zelfs in de laatste set 
een voorsprong. Maar de ervaring 
en solide spel van Eva en Noa ga-
ven net dat stukje extra bij Atalante 
waardoor MC1 deze sets beide met 
25-23 wisten te winnen. Een hele 
mooie start van dit nieuwe team!

Trainingskamp Argon selectie
en de helmen gepast. Deze voor-
zorgsmaatregelen bleken gedu-
rende de tocht zeker niet overbo-
dig, maar mede dankzij de ervaren 
gidsen werden aan het einde van 
de rit slechts twee uitvallers geno-
teerd. Veel spelers waren na afloop 
wat hees van het roepen, want in de 
grotten bleek luid roepen de enige 
manier om in contact te blijven met 
je voorganger dan wel volger. 
Na de lunch maakten een aantal 
deelnemers gebruik van het zwem-
bad, de sauna of de fitnessappa-
ratuur, terwijl de die hards later in 
de middag ook nog de voetbalwed-
strijd van Barcelona live op de tv-
schermen volgden. Middels het uit-
stekend verzorgde diner bij Van der 
Valk werd een bodem gelegd voor 
het vervolg van de zoektocht van 
vrijdagavond en ook ditmaal kon het 
resultaat als zeer tevreden stem-
mend omschreven worden. 

Eigen bijdragen
Na het ontbijt op zondagmorgen 
werden in alle rust de tassen gepakt 

Wilnis - Afgelopen week bericht-
ten we al over de vuurwerkoverlast 
in onze gemeente. Met name Wilnis 
had het zwaar te verduren. Hoewel 
vuurwerk afsteken op Oudejaarsdag 
pas vanaf 18.00 uur was toegestaan, 
leek de wijk Veenzijde al vanaf de 
vroege ochtend op een oorlogsge-
bied qua geluid. De bewoners van 
het appartementencomplex aan de 
Wagenmaker in Wilnis kunnen daar-
over meepraten. Naast al het zwa-
re vuurwerk dat rond de schoolplei-
nen van de oude Veenzijdeschool en 
de Prinses Beatrixschool werd afge-

stoken, ging in het begin van Ou-
dejaarsavond de kledingcontainer 
van Kringkoop in brand. En later in 
de nacht werd er zwaar vuurwerk 
door de brievenbus het gebouw bin-
nen gegooid. Door de klap die daar-
op volgde werd het raamkozijn ont-
wricht, alle brievenbussen vernield 
en ontstond een klein brandje. Een 
bewoner die niet met haar naam in 
de krant wil laat ons weten dat de 
schrik er goed in zit bij de bewoners 
van het appartementencomplex: “Er 
wonen hier veel gezinnen met kin-
deren. Degenen die dit vuurwerk bij 

ons naar binnen hebben gegooid 
beseffen waarschijnlijk niet dat ze 
mensen in gevaar hebben gebracht.” 
Tegelijkertijd snapt ze niet waarom 
de gemeente of de politie niets heeft 
gedaan om de vuurwerkoverlast te 
verminderen: “Een paar jaar geleden 
hebben we dit ook al meegemaakt. 
Er is toen voor vele duizenden euro`s 
aan schade toegebracht aan ons ge-
bouw en de postbussen. 

Container
Zeker nadat de Kringkoopcontainer 
op Oudejaarsavond in brand was 

Bewoners Wagenmaker:

‘’De gemeente en politie 
deden helemaal niets’’

gestoken had de politie wel wat va-
ker kunnen surveilleren in dit ge-
bied.” Volgens getuigen is de poli-
tie overdag wel door de wijk gere-
den, maar deden ze helemaal niets 
tegen de jongeren die vuurwerk aan 
het afsteken waren. Eén van de an-
dere bewoners van de Wagenmaker 
is Emiel Hoogendijk, oud-gemeen-
teraadslid. Hij onderschrijft de ge-
voelens die leven bij zijn buren: “Ik 
begrijp dat het moeilijk is voor de 
gemeente en de politie om vuur-
werkoverlast tegen te gaan. Maar 
het gaat hier om een wooncomplex 
waar mensen aan het slapen zijn, en 
waar een brand grote gevolgen kan 
hebben. Als ik dan zie dat de brand-
weer en politie met enkele auto`s 
uitrukken voor een vreugdevuur bij 
Waverveen, waarbij geen enkel ge-
bouw of mensenleven in gevaar is, 
dan vraag ik me af waar de prioritei-
ten liggen.” Hoogendijk liet ons we-
ten dat hij contact heeft gehad met 
burgemeester Maarten Divendal, 
die heeft aangegeven dat dit deel 
van Wilnis extra aandacht krijgt van 
de politie in de komende jaren. Of dit 
iets zal oplossen zal in de toekomst 
blijken. Woningcorporatie Groen-
west is eigenaar van het apparte-
mentencomplex aan de Wagenma-
ker, en zal vermoedelijk opdraaien 
voor de kosten van de schade. Er is 
fotomateriaal beschikbaar van jon-
geren die overdag vuurwerk aan het 
afsteken waren op de schoolplei-
nen, maar de daders van de vernie-
lingen zijn nog niet opgespoord. De 
bewoners van de Wagenmaker ho-
pen dat mensen die iets hebben ge-
zien of gehoord met betrekking tot 
de vernielingen bij hun complex, 
contact opnemen met de politie (te-
lefoonnummer 0900-8844). 

en kan de bus van Wintours om 12 
uur weer richting Mijdrecht vertrek-
ken, waar terug gekeken kon wor-
den op een zeer geslaagde activi-
teit met de selectie van het eerste 
en tweede elftal. Een activiteit die 
werd georganiseerd door de spe-
lersraad en mogelijk werd door een 
eigen bijdrage van de spelers, maar 
niet in het minst ook door de zeer 
gewaardeerde bijdragen van bedrij-
ven, die het goed voorhebben met 
Argon. 

De dank gaat dan ook uit naar:
Akkermans Financiële en Admini-
stratieve Dienstverlening; A-Side 
Media; BvCM Credit Management; 
ENCI B.V.; J.P. Faber; HABO Vlees 
en vleeswaren; Homan Beveiliging 
B.V.; Jan Jansen schoonmaakbedrijf 
en glazenwasserij; KernGezond Fy-
siotherapie Mijdrecht; Kingsalmarkt 
B.V.; Architekten- en ingenieursbu-
reau H.W. van der Laan B.V.; LCM 
Prints; Supportersvereniging De 
Lijnkijkers; Piton Consultancy B.V.; 
Timmerfabriek REKRI B.V.; Relo-
cAid Relocation & Immigration; Dirk 
Stam IJzerwaren B.V.; Van Walra-
ven infra/installatiematerialen; Win-
tours; Zorg Centraal Nederland.

soren en de bedrijven uit de regio, 
maar ook van ver. Zij hebben er-
voor gezorgd dat het onmogelijke 
mogelijk is geworden. Een kantine 
met een prachtig mooi uitzicht over 
de voetbalvelden. Zonder al die in-
zet was dit mooie complex er zeker 
niet gekomen. Van 14:00 tot 20:00 
staat de Moonlight Drive-In Show 
garant voor gezellige muziek, is er 
een springkussen voor de kinderen 
en komt niemand minder dan Da-
ve Miller een fantastisch optreden 
geven! 

Veiling
Rond 16:30 uur staat er een spec-
taculaire veiling op de agenda met 
werkelijk unieke kavels én waarvan 
de opbrengsten geheel ten goe-
de komen aan de verbouwing. Kijk 
voor een overzicht van alle kavels 
op www.hertha.nl en op de Face-
book site van SV Hertha. Aan het 
begin van het traject zijn er tijdens 
evenementen als Koningsdag en de 
Rap & Ruigrace “SV Hertha bakste-
nen” verkocht. Dankzij deze stenen 
werden de allereerste euro’s bin-
nengebracht voor het bouwproject. 
Deze symbolische baksteen is een 
gratis consumptie waard, dus als 
je ‘m nog hebt, neem hem mee en 
proost op de nieuwe kantine…op 
zaterdag 23 januari!
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