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Feestelijke start bouw van 
fase 1 in Aangenaam Legmeer

Fase 1 bestaat in totaal uit 53 
koopwoningen, waarvan de ar-
chitectuur geïnspireerd is op een 
Oudhollands dorp. In totaal zijn er 

7 typen die in nuance van elkaar 
verschillen. Er zijn hierdoor 14 va-
rianten met een diversiteit in kleur, 
vorm en maat. Met de ontwikke-

Uithoorn– In de wijk Legmeer-West ontwikkelt en realiseert Van 
Wijnen 173 woningen als onderdeel van het plan ‘Aangenaam 
Legmeer’. Het project bestaat uit drie fasen. De verschillende fa-
sen hebben ieder hun eigen architectuur en karakter. Zo ontstaat 
er een unieke wijk. Afgelopen week werd de start van de bouw 
van de eerste fase feestelijk gevierd.
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0297 303 290

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

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

RUIMT OP!
T/M 5 JANUARI

tot
70%
korting

MORPHEUS.NL

Utrecht 
Oudkerkhof 11 
030 - 2314984

Hilversum 
Vaartweg 4  
035 - 6247194

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74
0297 - 281054

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Uithoorn: Omg. Marsmanlaan, Slauerho�  aan (230 kr.)
 Omg. Du Perronlaan, Achterberglaan (250 kr.)
 Omg. Buizerd, Mol (250 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

www.meerse.nl

Win een fiets

Lees verderop in deze krant...

Volgende krant op 
maandag 31 december
Uithoorn - Voor de volgende krant is de aanleverdag van teksten en 
advertenties aangepast. De krant wordt op maandag 31 december 
opgemaakt en verschijnt dan na oud en nieuw op woensdag 2 januari. 
Teksten, verhalen, foto’s en advertenties sturen kan tot uiterlijk 
10.00 uur op maandag 31 december. Eerder wordt uiteraard 
op prijs gesteld. Verhalen naar redactieuithoorn@meerbode.nl en 
advertenties naar verkoopuithoorn@meerbode.nl. 

Fijne feestdagen allemaal!

ling en realisatie van nieuwe wo-
ningen op deze plek geven ge-
meente Uithoorn, Van Wijnen en 
architect Mulleners & Mulleners  
invulling aan een grote marktbe-
hoefte in de regio. Door de ver-
scheidenheid aan woningen ont-
staat er een wijk voor jong en oud.

Klaar voor de toekomst
Aangenaam Legmeer is klaar voor 
de toekomst. De woningen zijn 
energiezuinig, hebben geen gas-
aansluiting en zijn uitgerust met 
een bodem-warmtepomp. Deze 
installatie vervangt de traditione-
le cv-ketel voor de verwarming en 
het warm tapwater in de wonin-
gen. Wethouder Bouma: “De ener-
gietransitie – waarbij we van fos-
siele brandstoff en naar volledig 
duurzame energiebronnen over-
stappen – staat hoog op de (duur-
zaamheids-)agenda van de ge-
meente Uithoorn. Dat Aangenaam 
Legmeer gasloos wordt gebouwd 
juichen we dan ook van harte toe. 
Wie straks een woning koopt in dit 
project, is op dit gebied helemaal 
klaar voor de toekomst.”

Uithoorn voor Elkaar gaat door
Uithoorn - Afgelopen woensdag, 
19 december, hebben de betrok-
ken partijen van Uithoorn voor 
Elkaar hun voornemen om de ko-
mende 3 jaar de samenwerking 
voort te zetten, vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Deze partijen, Mantelzorg en 
Meer, MEE Amstel & Zaan, Tym-
paan-De Baat, Videt Uithoorn en 
Participe Amstelland hebben de 
handtekening onder de overeen-
komst gezet tijdens een offi  ciële 
bijeenkomst. Deze bijeenkomst 
werd geopend door wethouder 
Ria Zijlstra die verheugd is met 
de voorzetting van deze samen-

werking en de voordelen duide-
lijk te zien. Zij gaf aan dat moge-
lijk meer steden Uithoorn hier-
in willen volgen. Uitgangspunt 
voor Uithoorn voor Elkaar is de 
bewoner. De bewoner staat voor-
op. Vanuit de vraag van de bewo-
ner wordt gekeken welke onder-
steuning nodig is en welke van de 
partijen hulp kan bieden.

Prettig
Het afgelopen jaar heeft bewezen 
dat het voor bewoners prettig is 
om via Infopunt Uithoorn voor El-
kaar contact te zoeken, één loket 
om snel de beste ondersteuning 

of het juiste antwoord te vinden. 
Halverwege 2018 is het Infopunt 
Uithoorn voor Elkaar van de Ar-
thur van Schendellaan naar het 
Gezondheidscentrum Waterlinie 
aan de Koningin Máximalaan 30 
verhuisd. Door de samenwerking 
versterken de betrokken partij-
en elkaar en wordt ondersteu-
ning niet alleen makkelijker voor 
de bewoner, maar ook beter. El-
ke partij brengt zijn eigen exper-
tise mee naar Uithoorn voor El-
kaar. Aan de hand van een aan-
tal stellingen gingen partijen na 
het offi  ciële gedeelte met elkaar 
in gesprek en al snel bleek dat zij 

het roerend met elkaar eens zijn: 
samenwerking brengt het bes-
te uit de partijen naar boven en 
versterkt de ondersteuning aan 
de bewoners. Een instelling met 
sport als expertise lijkt ver weg te 
liggen van mantelzorg maar als 
deze ondersteuning gebundeld 
wordt, is het eff ect zeer positief 
en zal mantelzorg minder zwaar 
worden. Waar de partijen het ook 
over eens zijn, is dat hulp aan de 
bewoner passend moet zijn en 
niet de bewoner passend maken 
in de werkprocessen. De bewo-

ner staat voorop. De intentie is er, 
de medewerkers zijn enthousiast 
en de directies van de partijen, 
die tekenen ervoor.
Wilt u meer weten over Uithoorn 
voor Elkaar? Bezoek dan de web-
site www.uithoornvoorelkaar.
nu of bel 0297 30 30 44. U bent 
ook van harte welkom op het Inf-
opunt dat geopend is op maan-
dag, woensdag of donderdag van 
9.00 – 12.00 uur. Let op: in ver-
band met de feestdagen is het 
Infopunt gesloten tot 6 janua-
ri 2019.
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

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

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot heb-
ben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen. Alle ope-
ningstijden ziet u via www.uithoorn/contact

- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten: 
 behalve tussen 10.00-11.00 uur alleen open voor aangif-

te van geboorte of overlijden. U kunt niet terecht voor 
andere zaken. 

 Het scheidingsdepot is wel open deze dag
- 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
- 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
- Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten, 

scheidingsdepot open
-  Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig 
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons 
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden

Maatregelen rondom de 
jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij een aantal maatregelen treffen 
voor het veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Welke maatre-
gelen dat zijn leest u hier.

kel. Klein restje in de pan? Veeg 
het weg met keukenrol.

Waarom goed rioolgebruik
Van gebruikt frituurvet en bak-
olie kan biobrandstof worden ge-
maakt. En een goed werkend riool 
is belangrijk voor de volksgezond-
heid. Afvalwater in het riool wordt 
gezuiverd zodat het weer schoon 
terug kan in de natuur. U kunt zelf 
bijdragen aan een goed werkend 
riool en schoon water door het ri-
ool alleen te gebruiken waarvoor 
het bedoeld is. Meer informatie op 
de website nietinhetriool.nl 

jaarsvegen: een schoonmaakac-
tie waarbij iedereen op 1 janua-
ri samen straten vuurwerkafval-
vrij maakt.

#NIEUWJAARSVEGEN
Wij vinden het ontzettend leuk om 
te zien hoe Nieuwjaarsvegen in 
onze gemeente verloopt. Deel fo-
t s	en	 	l p es	 et	 ns	v a	Fa e-
book en Twitter met de hashtag 
#Nieuwjaarsvegenuithoorn. 

KERSTBOMEN OPHALEN

De kerstbomen kunnen op de vol-
gende dagen in 2019 op de op-
stelplaatsen worden aangeboden. 
Dit is gratis en de bomen hoeven 
niet aangemeld te worden. 

2 en 9 januari
De Kwakel, Meerwijk-West, 
Park Krayenhoff
3 en 10 januari  
Zijdelwaard (behalve Europarei), 
Bedrijventerrein, De Regentes.
4 en 11 januari  
De Legmeer, Legmeer-West 
en Kootpark 
7 januari 

r pa 	ats
8 januari  
Thamerdal, Dorpscentrum, 
Meerwijk-Oost

In de gemeente staan op een aan-
tal plekken textielcontainers waar 
u gebruikte kleding of textiel in 
kwijt kunt. Let vooral op dat u de 
oude kleding en textiel in goed ge-

sloten plastic tassen verpakt. Er 
valt de laatste tijd weer voldoen-
de neerslag. Een ondergrondse 
container is nooit helemaal water-
dicht. Er loopt altijd wel iets water 

naar binnen b.v. via de klep. Aan 
natte kleding heeft de textielinza-
melaar Sympany niets. Dan moet 
het als afval worden afgevoerd, 
wat natuurlijk zonde is. 

Lever gebruikte kleding en textiel in 
gesloten plastic zakken in!

AFVAL- EN GROND-
STOFFENKALENDER

De afvalkalender 2019 wordt dit 
jaar weer bij u thuis bezorgd. U 
vindt deze kalender als tabblad 
in de nieuwe gemeentegids die 
in januari huis-aan-huis wordt be-
zorgd in de maand januari. De af-
valkalender ligt ook op het ge-
meentehuis en het scheidings-
depot en kunt u downloaden via 
www.uithoorn.nl/afval 

LET OP: Voor iedere inwoner 
verandert de papierinzameling
De inzameling van papier vindt 
niet meer plaats op dinsdag maar 
op de maandag. 

LET OP: wijziging PMD 
inzameling voor
De Legmeer, Legmeer-West, 
Kootpark van maandag naar 
woensdag

AFVALBAKKEN 

Alle afvalbakken in de gemeente 
worden vanaf 25 tot 31 december 
2018 weggehaald. De afvalbak-
ken bij winkelcentra zijn als laat-
ste aan de beurt. Wij plaatsen de 
bakken in de week van 2 tot 6 ja-
nuari 2019 weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers 
worden op 31 december vanaf 
10.00 uur afgesloten. Op 1 janu-
ari worden alle containers weer 
geopend. Wij adviseren u om zelf 
ook maatregelen te treffen om 
vuurwerkschade te voorkomen. 
Dit kunt u doen door bijvoorbeeld 
aanhangers en afvalcontainers 
van straat weg te halen en het af-
val niet naast de ondergrondse 
containers te plaatsen.

GOOI FRITUURVET IN DE 
VETRECYCLECONTAINER

Bakt u tijdens de jaarwisseling 
zelf oliebollen? Gooi als u klaar 
bent het oude frituurvet in de vet-
recyclecontainer. Vet, frituurvet 
en olie veroorzaken verstoppin-
gen in het riool. Giet het terug in 
een	plast 	 	es	 	leeg	pak	 elk	
en doe het in de vetrecyclecon-
tainer. Deze staan op het schei-
dingsdepot en in de Supermarkt 
Quakel (Kerklaan 10) in De Kwa-

Diners, borrels, feestjes; tijdens 
de feestdagen worden er de no-
dige flessen en potjes geleegd. 
En daarna: lekker glasbakken! U 
glasbakt toch ook mee? Gooi uw 
lege verpakkingsglas in de glas-
ak,	 	dat	n 	lege	 	essen	 	p t-

jes zijn, of er nu eten of cosmeti-
ca in zat. De belangrijkste bood-
schap is: U hoeft het glas niet 
eerst schoon te spoelen. Een 

beetje restjes aan het glas is geen 
bezwaar, doe de deksel of dop er-
op en breng het naar de glasbak. 
Zo wordt glas scheiden nog mak-
kelijker.
Volg @glasscheiden op Insta-
gra ,	Fa e k	en	 tter	en	
glasbak mee met #ikglasbak. 
Meer informatie over glas schei-
den lees je op www.glasintbak-
kie.nl

De glasbak viert de feestdagen
OPRUIMEN VAN VUURWERK 
DOE JE SAMEN!

Elk jaar liggen er na Oudjaar mil-
enen	k l s	v r erka val	 p	

straat. Deze vuurwerkresten zijn 
schadelijk voor het milieu. Daar-
om is het belangrijk dat we ze 
samen opruimen. Zo zorgen we 
niet alleen voor schone buurten 
maar ook voor een betere sfeer. 
Doe daarom mee aan Nieuw-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
	 le	 ededel ngen	en	 ekend ak ngen	 k	 p	 . th rn.nl	

en	 p	https ek. 	 ele ekend ak ngen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (van 08.30 uur tot 10.30 uur) via (0297) 
513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
v rl p ge	v r en ng 	 rden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
er epss hr t	 rengt	de	re ht ank	gr 	ek sten	 n	reken ng.	 et	 e-

sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 

gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een	 v rl p ge	v r en ng 	 rden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopi-
ge voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen	en	verkeers esl ten	alleen	n g	v a	 . 	 ele ekend ak n-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
v e.	 	 rdt	dat	 a t at s h 	ge n r eerd	 ver	 esl ten	 t	de	ge-
meente Uithoorn.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

- Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde 
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inza-
ge van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen 
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage 
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling 
wonen en werken, L. Schuijt. (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2018-079699, Vuurlijn 78, het vervangen van twee ramen voor twee ko-

zijnen met openslaande deuren (ontvangen 8-12-2018).
- 2018-079989, Achterweg 27, het wijzigen van de bestemming van agra-

rische bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 10-12-2018).
- 2018-079991, Achterweg 25, het wijzigen van de bestemming van agra-

rische bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 10-12-2018).
Uithoorn
- 2018-079682, Langs de Baan 72, het vervangen van kozijnen (ontvan-

gen 9-12-2018).
- 2018-079980, Multatulilaan 29, het wijzigen van een kozijn in de voor-

gevel (ontvangen 10-12-2018).
-	 2018-080662,	Fregat	18,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(10-12-2018).
- 2018-080739, Amstelplein 161, het uitvoeren van onderhoudswerk-

zaamheden (11-12-2018).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2018-068284, Amsterdamseweg 29 en Joh. Enschedeweg 11, het uit-

breiden van het bestaande bedrijfspand.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2018-076104, Grevelingen 20, het plaatsen van twee dakkapellen (ver-

zonden 17-12-2018).
- 2018-076271, Randweg 155, het wijzigen van de brandcompartimente-

ring (verzonden 12-12-2018).
- 2018-065712, Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting (verzonden 

19-12-2018).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2018-079252, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag evenementenvergun-

ning Aalsmeers Bloementour op 21-09-2019 (ontvangen 05-12-2018).
Uithoorn
- 2018-079260, Grevelingen 3, aanvraag exploitatievergunning (ontvan-

gen 05-12-2018).
- 2018-080990, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (ontvangen 11-12-2018).
- 2018-081317, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (ontvangen 12-12-2018).
- 2018-081319, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten (ontvangen 12-12-2018).
- 2018-081308, plaatsen reclameborden en een spandoek voor Uit-

hoorns mooiste-de loop (ontvangen 12-12-2018).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2018-077823, vergunning voor het plaatsen van 20 sandwichborden 

t.b.v. Nieuwjaarsvegen 2019 (verzonden 12-12-2018).
- 2018-079260, verlenen exploitatievergunning, Grevelingen 3, (verzon-

den 14-12-2018).
- 2018-076026, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning op dinsdag, vis 
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en visproducten (verzonden 13-12-2018).
- 2018-070322, Evenementensteiger Wilhelminakade, Nieuwjaarsduik 

2019 (verzonden 13-12-2018).
- 2018-080990, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (verzonden 20-12-2018).
- 2018-081317, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (verzonden 20-12-2018).
- 2018-081319, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten (verzonden 20-12-2018);

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
uitbreiden van het magazijn.
- Ontvangstdatum melding: 31 oktober 2018. Melder: Comhan Holding 

B.V. Locatie: Johan Enschedeweg 11, Uithoorn. Zaaknummer: 8638440
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) heeft ontvangen. Het betreft een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het plaatsen van een 
container voor het opslaan van maximaal 50 ton asbest en asbest hou-
dende producten. 
- Ontvangstdatum aanvraag: 16 november 2018. Aanvrager: Gebroe-

ders Van Zanten Asbestverwijdering B.V. Locatie: Poelweg 50, de Kwa-
kel. Zaaknummer: 8666939

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet 
open voor bezwaar en beroep. Heeft u een vraag over deze procedure dan 
kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

Foute kersttruiendag voor ‘Save the 
children’ op OBS De Zwaluw

Regio - Ter afsluiting van het 
schoolbrede project sport & kle-
ding stond de kerstviering dit jaar 
in het teken van foute kersttruien  
met als doel geld in te zamelen 
voor ‘Save the children’. Deze or-
ganisatie zamelt geld in voor kin-
deren in oorlog- en rampgebie-
den. ’s Morgens konden de zelf-
gemaakt kerstknutsels door de 
ouders gekocht worden gevolgd 

door een sponsorloop. Het par-
cours was uitgezet rondom de 
school met een kleine ronde voor 
de onderbouw en een grote ron-
de voor de oudere leerlingen. On-
der luid gejuich van toekijkende 
ouders en leerkrachten liepen de 
leerlingen rondje na rondje. Het 
slotsein was na 20 minuten. 
Aan het eind van de middag 
vond het kerstdiner plaats, maar 

eerst werden de zelfgemaakte 
kerstcreaties, van foute kersttrui-
en met lampjes tot een rok voor 
drie personen, geshowd op de 
catwalk tijdens de ‘foute kerstkle-
ding modeshow’. Tijdens het aan-
sluitende kerstdiner genoten de 

kinderen in hun eigen klas van 
de meegebrachte lekkernijen. 
De ouders vermaakten zich in de 
aula met een hapje en een (fris)
drankje met dank aan de spon-
soren Albert Heijn Zijdelwaard en 
Jumbo Uithoorn. 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Klaar voor de 
nieuwjaarsduik
Regio - Voor het eerst mee mo-
gen doen aan de nieuwjaarsduik 
en dan ook nog eens voor het 
goede doel? Daar hoefden Aukje, 
Diore en Babet niet lang over na 
te denken.
Op 1 januari duiken ze samen het 
ijskoude Amstelwater in. Inmid-
dels zijn ze al druk in de weer om 
geld in te zamelen. En dat gaat 
niet zomaar om een paar los-
se euro’s. Zusjes Aukje en Babet 
hadden al snel een mooie spon-
sor te pakken. “We hebben geld 
opgehaald bij de kwekerij van 
m’n vader”, vertelt de 8-jarige Ba-
bet. Haar 10-jarige zus vult aan: 
“Bij elkaar zitten we nu op 50 eu-
ro, maar ik denk dat daar nog wel 
wat bij kan komen als we langs 
opa’s en oma’s gaan.” Aukjes klas-

genoot Diore spant tot nu toe de 
kroon. Inmiddels heeft ze 200 
euro voor KiKaRow ingezameld. 
“M’n moeder stuurde iedereen 
een berichtje en daar kregen we 
heel veel antwoord op”, vertelt de 
10-jarige nieuwjaarsduiker. “Zelf 
ben ik ook nog langs de deu-
ren gegaan. Ik vind het mooi dat 
al het geld direct naar een goed 
doel gaat.”
Toch benadrukt Babet ook dat 
het niet alleen maar om hoge be-
dragen hoeft te gaan. “Het maakt 
niet echt uit hoeveel je precies 
ophaalt. Alle kleine beetjes hel-
pen. En de nieuwjaarsduik is ook 
gewoon voor de lol natuurlijk.”

Bikkels
Het drietal springt op 1 januari in 

het speciale Bibberbad, voor kin-
deren onder de twaalf jaar. Hele-
maal kopje onder hoeft dan dus 
niet. Aukje:
“Maar ik wil er eigenlijk wel nog 
in gaan zitten, hoewel dat ook 
een beetje ligt aan hoe koud het 

wordt.” Diore: “Mijn ouders doen 
denk ik niet mee, die vinden het 
te koud.
Of ik de grootste bikkel van de 
familie ben? Haha, ja misschien 
wel!” Voor meer info en aanmel-
ding: www.mdr.nu.

Maandag 31 december op het burgemeester Haitsmaplein
Bakker Westerbos bakt weer zijn 
heerlijke oliebollen
Mijdrecht – Kwaliteitsbakker 
Jan Westerbos staat oudejaars-
dag, maandag 31 december, 
weer met zijn opvallende paar-
se bus die de naam ‘de Smaakwa-
gen’ heeft meegekregen, op zijn 
vaste stek, in de buurt van Ren-
dez Veux. U kunt er bijna de he-
le dag terecht om zijn oliebollen, 
appelflappen, appelbollen, ana-

nasbeignets, appelflappen, berli-
nerbollen enz. enz. te kopen. Hij 
staat er van 08.00 tot 16.00 uur. 
U kunt ze natuurlijk ook in een 
van zijn twee winkels kopen, die 
in de Lindeboom en zijn zaak in 
de Kwakel, het is maar wat u het 
makkelijkst vindt. No even een tip 
van de bakker, oliebollen bewaar 
je het beste in een luchtdich

te bak of zak. Zo kun je de mees-
te oliebollen zo’n vier dagen be-
waren. En voor hen die bang zijn 
voor hun lijn.
Een oliebol van 75 gram bevat 
135 kilocalorieën. Een krentenbol 
van hetzelfde gewicht 167 kiloca-
lorieën. Let echter wel op: poe-
dersuiker doet de calorieën wel 
stijgen.

Regio -IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn start op 5 januari 2019 
met een vogelexcursie naar een 
bijzonder stuk natuur bij Loe-
nen aan de Vecht, een afgeschei-
den deel van de Loenderveense 
Plas. Het gebied wordt beheerd 
door Waternet, die hier drinkwa-
ter voor de regio Amsterdam en ’t 
Gooi vóór-zuivert. Een boswach-
ter van Waternet, die zelf ook IVN-
natuurgids is, zal voor deze gele-
genheid het hek openen en de 
groep rondleiden langs de mooi-
ste plekjes.
In dit afgesloten gebied wor-
den regelmatig excursies gehou-
den, maar verder komen er wei-
nig mensen. Die rust wordt zeer 
gewaardeerd door de bijzondere 
vogels die hier voorkomen. In de 
broedtijd zijn dat o.a. de purper-
reiger en zwarte stern. Deze vo-
gels zitten nu in Afrika, maar hun 
plaats wordt ingenomen door 
talrijke wintervogels. Naast de 
gebruikelijke watervogels is de 
kans groot op krooneenden, bril-
duikers, prachtig gekleurde zaag-
bekken en fraai getekende non-
netjes. 

IJsvogel
Er kan zo maar een ijsvogel langs 
flitsen of een visarend overvlie-
gen en misschien laat de schuwe 
waterral zich zien of horen.
In de begroeiing langs het pad 
over de ringdijk wemelt het soms 
van de kleine zangvogels waar-
onder staartmezen en sijzen, die 
zich tegoed doen aan de zaadjes 
in de elzenproppen. 
Deze IVN-excursie is voor ieder-
een gratis toegankelijk en aan-
melden is niet nodig.
Neem zelf wat te drinken en te 
eten mee en zorg voor passen-
de kleding en stevig schoeisel of 
laarzen. Vergeet uw verrekijker 
niet.
Meestal gaan er wel enkele teles-
copen mee, waardoor u af en toe 
een blik kunt werpen. 
Datum: zaterdag 5 januari 2019.
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per auto, 
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 14:00 uur. Info en ex-
cursieleider: Peter Betlem, tel.: 
0297-287635/06-53743460.

IVN Vogelexcursie naar de 
het Waterzuiveringgebied

De gezellige Rick FM 
Quiz Night
Uithoorn/De Kwakel- Vrijdag 18 
januari 2019 is het zover: de jaar-
lijkse Rick FM Quiz Night in het 
Dorpshuis De Quakel.
 Tijdens deze uitdagende Quiz 
worden je hersenen op de proef 
gesteld. In 8 rondes met verras-
sende vragen over Sport, Uit-
hoorn & De Kwakel, Muziek, 
Showbizz, Geschiedenis, Aard-
rijkskunde en Actualiteit.
Laat de andere teams zien dat 
jouw team de slimste is en maak 
kans op mooie prijzen.
Tussen het Quizzen door kun je 

natuurlijk een drankje en hapje te 
bestellen.  
Stel je eigen team samen, max. 
4 personen, min. leeftijd 18 jaar. 
Kosten per team € 10. =
Inschrijven kan vanaf 28 de-
cember en alleen via de website 
www.rickfm.nl 
Let op want VOL = VOL.

Om 20.00 uur start de Quiz Night 
in het Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16, 1424 BK, De Kwakel. 
Je bent vanaf 19.30 uur van har-
te welkom.

Heb je een 
wens?
Uithoorn – Heb je een wens? Ga 
dan naar Marktplein 2 in Uithoorn 
en hang jouw wens in de grote 
Kerst Wens Boom.
Bij een aantal winkeliers en hore-
cabedrijven in het oude dorp zijn 
kerstwenskaarten verkrijgbaar 
(herkenbaar aan de poster), maar 
je mag ook zelf iets maken en in 
de boom hangen.
Natuurlijk mag je ook iemand in 
het licht zetten door een foto, ge-
dicht of verhaal in de boom te 
hangen.
Het zou trouwens leuk zijn als we 
van de Kerst Wens Boom een jaar-
lijkse traditie kunnen maken.
Wie weet wordt het een ontmoe-
tingsplaats, waar je elkaar ten hu-
welijk vraagt, een reddende en-
gel kan bedanken, sorry kan zeg-
gen of een hechte vriendschap 
vieren.

Zaterdag 29 december om 15.00 
uur maakt de Winkeliersvereni-
ging “Uit in Uithoorn” bekend 
welke 3 wensen zij in vervulling 
brengen en/of mensen in het 
licht zetten.

Voor iedereen staat dan ook een 
hapje en een drankje klaar! Doe 
ook mee.

Wie weet wordt jouw wens in ver-
vulling gebracht





Uithoorn - Zoals traditioneel ge-
bruikelijk is, hield de brandweer 
hun jaarlijkse korpsavond op 
woensdagavond 19 december. 
Op de korpsavond worden de ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. 
Ook de collega’s die diploma’s en 
certificaten hebben gehaald krij-
gen de nodige aandacht voor 
hun inspanningen. Helaas namen 
we dit jaar ook afscheid van een 
drietal collega’s. Zij zijn om ver-
schillende redenen gestopt bij de 
brandweer. Burgemeester Heilie-
gers was aanwezig om het korps 
toe te spreken. In zijn toespraak 
bedankte hij vooral de collega’s 
voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Het was niet altijd een makkelijk 
jaar. De brandweerorganisatie is 
continue aan het ontwikkelen en 
veranderen. Hij zoomde daarom 

ook even in op het uitrukken met 
vier personen in plaats van zes 
personen. Dat is voor de brand-
weer een hele andere manier van 
werken. Ook noemde hij het reali-
seren van de dag bezetting, door-
deweeks overdag. Tegenwoor-
dig zitten er vier brandweermen-
sen op de kazerne om nog eer-
der hulp te kunnen verlenen aan 
de burger. Voorafgaand aan de 
toespraak van de burgemeester 
sprak ook Wilfred van Randwijk
(Clustermanager brandweer) 
en Harm Balk (Sectormanager 
brandweer) lovende woorden 
uit richting het korps. Na de toe-
spraken was het tijd om de diplo-
ma’s uit te reiken en de bevorde-
ringen. Als eerste werd Roy Brink-
man naar voren gehaald. Hij heeft 
de opleiding tot brandweer-

chauffeur met goed gevolg afge-
legd dit jaar. Hier werd hij voor in 
het zonnetje gezet. 
Jaap Roelofs mocht zijn instruc-
teurs diploma ophalen. Hij mag 
nu lesgeven in het brandweeron-
derwijs. Als derde van de avond 
werd Jeroen Ekelschot bevor-
derd tot brandmeester. Zijn func-
tie binnen het korps wordt bevel-
voerder. Hij is nu opgeleid om lei-
ding te geven aan een tankauto-
spuit als verantwoordelijke voor 
de veilige inzet van de ploeg.

Drie collega’s
Daarna zijn drie collega’s in de 
spotlights geplaatst vanwege het 
feit dat zij zich al meer dan der-
tig jaar inzetten voor de brand-
weer en de inwoners van onze 
gemeente, en zelfs ver daarbui-

ten. Achtereenvolgens waren dat 
Peter Bos, Jan Klijn en Hans Me-
ijer. Bij alle heren werd er een kort 
stukje opgelezen met anekdo-
tes over de afgelopen 30 jaar. He-
laas hebben we ook afscheid ge-
nomen van drie collega’s. Kaspar 
Meuleman is 4 jaar en 2 maanden 
bij het korps geweest. Kaspar had, 
na zijn studie Middelbaar Veilig-
heidskundige, te weinig tijd over 
om nog adequaat ingezet te kun-
nen worden voor het korps. Hij 
is een nieuwe carierre begonnen 
en wij hebben hem bedankt voor 
zijn inzet bij de kazerne van Uit-
hoorn. Ook afscheid hebben wij 
genomen van Lionel Smit. Hij is 
meer dan 20 jaar verbonden ge-
weest aan het korps. Zijn werk, en 
dan met name de drukte daarvan, 
heeft hem doen besluiten om te 
stoppen. Zijn hart ligt nog wel bij 
de brandweer maar zijn werk laat 
het niet meer toe om er nog tijd 
voor vrij te maken.
Als laatste hebben we afscheid 
genomen na, 37 jaar en 9 maan-
den dienst, van Johan
Bruines. Op dit moment een ab-
solute recordhouder als het gaat 
om het aantal dienstjaren bij ons 
korps. Na zo lange carriere is het 
nu tijd voor Johan om zich te 
gaan richten op zijn schoenen-
zaak in de Amstelhoek. Alle heren 
zijn hartelijk bedankt voor hun in-
zet.
Na afloop van de officiele plicht-
plegingen werd er onder het ge-
not van een hapje (ter beschik-
king gesteld door cafetaria Fami-
ly) en een drankje nog even infor-
meel nagepraat over de korps-
avond.

Foto’s: VTF

Uithoorn - Donderdag 20 de-
cember vond de laatste klaver-
jasavond van 2018 in de Schutse 
plaats. Maar liefs 49 enthousias-
te deelnemers deden deze avond 
hun uiterste best in de prijzen te 
vallen.
In tegenstelling tot de vorige 
kaartavonden werden er deze 
keer geen 4 maar 3 rondes ge-
speeld. Winnaar werd deze avond 
met een puntentotaal van 5867 
Johan Zeldenthuis. Als goede 
tweede eindigde Gerrit Vink met 
5792 punten terwijl Gerrie Ruim-
schoot net als vorige week met 
5506 punten beslag wist te leg-
gen op de derde plaats. De poe-
delprijs was deze week voor Gon-
ny de Kuiper. Met pijn en moei-
te behaalde zij 3361 punten. Dit 
slechte resultaat had toch weer 
zijn voordeel. Een overheerlijk 
flesje wijn werd namelijk haar 
deel.
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Kees de Kuiper, Krijn Voorn, Wil-
lem Hogervorst en Joke Veenhof 
terwijl de cadeaubonnen in deze 

categorie, eveneens te besteden 
bij DUO plant, in het bezit kwa-
men van Gerrit Vink, Dea Lutte 
(2x) en Betty Verhaegh. 
Verder ging niemand deze avond 
met lege handen naar huis. Mede 
door sponsoring van Albert Heijn 
van winkelcentrum Zijdelwaard 
keerden alle deelnemers met 
een tas goed gevulde lekkernijen 
huiswaarts. Al met al een zeer ge-
slaagde avond.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 10 januari 2019  in de Schut-
se aan de Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur.
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Brandweer Jubilarissen gehuldigd 
tijdens jaarlijkse korpsavond

Legmeervogels JO14-1 kampioen hoofdklasse
Uithoorn - De Legmeervogels 
JO14-1 speelden op 8 december 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen in Culemborg. Harde wind, 
en pittige tegenstand van Fo-
cus’07. De Legmeervogels waren 
koploper in de competitie, maar 
de nummers twee en drie ston-
den maar op 1 punt achterstand. 
Ze moesten dus winnen! Helaas 
dacht Focus daar anders over en 
scoorde al snel 2 keer. Wakkerge-
schud en puur op inzet en een 
goede teamspirit wisten onze 
jongens de wedstrijd om te bui-
gen naar een 2-4 overwinning. 
Een mooie afsluiting van een pri-
ma seizoen, waarin veel is ge-
werkt aan de conditie en het aan-
vallend spel. Dankzij goed trai-
nersschap van Frans van Zundert 
en strak management van Bas 
Nieuwenhuis is dit  kampioen-
schap een echte teamprestatie.

Klaverjasnomaden

Klaverjassen
De Kwakel - Op maandag 31 de-
cember organiseert de activitei-
tencommissie van het dorpshuis 
weer een kaartmiddag. Het is mo-
gelijk om vanaf 13.00 uur in te 
schrijven voor zowel pandoeren 
als klaverjassen. Het kaarten be-
gint om 13.30 uur en de inschrijf-
kosten zijn €2,50. 
Adres: Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, De Kwakel.
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De Ronde Venen - Nu staat de 
Antoniusschool altijd al bekend 
als een warme school, maar met 
alle kerstactiviteiten van de afge-
lopen periode was het nog eens 
extra gezellig! Met hulp van enke-
le ouders was er al een fijne knut-
selochtend georganiseerd, waar-
bij er schitterende kerststukjes, 
wollen kerstboompjes en houten 
kerstfiguren gemaakt waren. On-
dertussen werd er in de klassen 
ook goed geoefend met het zin-
gen van de kerstliedjes.
Deze waren op woensdag 19 de-
cember te horen in de Antonius-
kerk in De Hoef tijdens de jaarlijk-
se kerstviering. De prachtig ge-
zongen liedjes waren onderdeel 
van een vertelling van het kerst-
verhaal door een aantal kinderen 
van groep 8. Ook werd tijdens de 
viering bekend gemaakt, dat de 

kinderen 150 euro voor het goe-
de doel Sama Nepal hebben op-
gehaald door als ware kunste-
naars hun zelfgemaakte schilde-
rijtjes te verkopen. Na de viering 
begaven kinderen, leerkrach-
ten en hulpouders zich richting 
school voor een heerlijk kerstdi-
ner. Als verrassing werden zij ook 
nog eens met kerstliedjes ont-
vangen door het Dickens koor. 
Op donderdag 20 december was 
er nog een plezierige laatste acti-
viteit voor de kinderen van groep 
4 tot en met 8. Op uitnodiging 
van schaatsclub
Hou Streek uit De Hoef mochten 
zij nog een paar uurtjes schaat-
sen op de ijsbaan in Nederhorst 
den Berg. Ook de bijbehorende 
warme chocolademelk en de tos-
ti lieten de kinderen zich goed 
smaken.

Antoniusschool
vrolijk glijdend richting 

het nieuwe jaar
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Geweldig
Kerstgala

van het
Alkwin Kollege

bij
Partycentrum Colijn

Regio - Vorige week was het 
Kerstgala voor de eindexamen-
leerlingen van het Alkwin Kol-
lege. De locatie van het tradi-
tionele gala is voor de tweede 
keer op rij bij Partycentrum Co-
lijn. Natuurlijk trok, onder rui-
me belangstelling van ouders/
verzorgers en andere belang-
stellenden,  een bonte stoet 
indrukwekkende en origine-
le voertuigen voorbij. Aan het 
begin van de rode loper beleef-
den alle leerlingen hun ‘holly-
wood momentje’ De eindexa-
menleerlingen uit 5 havo en 

6 vwo kwamen in schitteren-
de gala outfi ts.  Ze werden ont-
haald door twee prachtig aan-
geklede lakeien en vervolgens 
uitgebreid gefotografeerd om 
uiteindelijk via de rode loper 
de prachtig aangeklede feest-
zaal te betreden. Aldaar wer-
den zij ontvangen met een fl u-
te (alcoholvrije) bubbels en 
kon het feest beginnen. Wat 
een geweldig gezicht: de he-
le vloer vol met dansende leer-
lingen!
Het was een geslaagde avond 
en een prachtig gala.

Geweldig
Kerstgala

van het
Alkwin Kollege

Geweldig
Kerstgala

van het
Alkwin Kollege

Partycentrum Colijn
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 Vanaf medio december werden de eerste 
nieuwbouwwoningen aan de Europarei op-
geleverd met de overhandiging van de sleu-
tel aan de bewoners.

 Nu ook de Regioraad van de Vervoerregio 
Amsterdam akkoord is met het Uitvoerings-
besluit kan de Uithoornlijn aangelegd wor-
den. De gemeenten Uithoorn, Amstelveen 
en de Provincie Noord-Hollands hebben er 
eerder mee ingestemd.

 Vanaf 1 januari 2018 gaan Vita Amstelland 
en AanZ verder onder de nieuwe naam Par-
ticipe Amstelland.

 De aanleg van de HOV-busbaan tussen de 
Poelweg en Uithoorn via Aalsmeer naar 
Schiphol-Zuid is vertraagd vanwege de 
vondst van vervuilde grond over het hele 
werktraject. Dat moet eerst opgeruimd wor-
den. Met de aanleg zou in februari 2018 een 
begin worden gemaakt.

 De � etsbrug in De Kwakel over de sloot tus-
sen de woonwijk ‘het zwarte dorp’ en de 
Vuurlijn is verplaatst van de Linie naar Tam-
boer. Het geheel heeft ruim anderhalf jaar 
veel commotie bij de bewoners veroorzaakt 

 Het ziet er naar uit dat Zwembad De Ot-
ter en het aangrenzende saunacomplex in 
de woonwijk Burgemeester Kootpark hun 
laatste tijd hebben gehad. Het terrein sa-
men met de bebouwing van busonderne-
ming Connexxion en de voormalige Rabo-
bank zijn aangekocht door UBA Project-
ontwikkeling en investeringsmaatschappij 
Townspace Property. Die willen samen met 
de gemeente dat deel ontwikkelen om er 
woningbouw te realiseren.

 Gemeentebelastingen Amstelland heeft een 
brief gestuurd aan alle bewoners van een 
dijkwoning over de wijzigingen in de WOZ 
als er sprake is van vrijstelling van grond als 

 Diverse ondernemers hebben begin maart 
gezorgd voor een mooie landijsbaan op 
het evenemententerrein bij SV Legmeervo-
gels. Aldus kon er toch nog een klein weekje 
geschaatst worden wat veel schaatsplezier 
heeft opgeleverd.

 In het gemeentehuis is de eerste vrijwilli-
gersavond georganiseerd waar tien vrijwil-
ligers uit handen van wethouder Ria Zijlstra 
voor hun niet a� atende inzet de waarde-
ringsspeld van Uithoorn kregen.

omdat die het onnodig vonden en het geld 
ad 65.000 euro voor het project beter be-
steed had kunnen worden. De vervoerre-
gio Amsterdam dreigde de subsidie voor het 
project in te trekken als niet aan haar ‘voor-
waarden’ zou worden voldaan. Vervolgens 
gingen de gemeenteraad en het college ‘om’ 
en werd de � etsbrug alsnog verplaatst.

 Tijdens de laatste raadsvergadering op don-
derdag 21 december in 2017 gaf een meer-
derheid van de raadsleden aan de Neder-
landse vlag in de raadszaal te willen hebben. 
Een en ander n.a.v. de discussie in de Tweede 
Kamer waar men eveneens de Nederlandse 
vlag wil hebben als symbool van eenheid.

 Het vertrouwen van een aantal gemeenten, 
waaronder Uithoorn, in Schiphol staat op 
een laag pitje waar het nakomen van afspra-
ken betreft.

 Veertien Eritrese statushouders hebben de 
Participatieverklaring ondertekend waar-
mee zij aangeven kennis te hebben geno-
men van de normen en waarden in de Ne-
derlandse samenleving en die ook te zullen 
respecteren.

die in de kernzone van een dijklichaam ligt. 
Een en ander volgde op een artikel in deze 
krant over dit onderwerp.

 Bij vandalisme tijdens Oud & Nieuw in Uit-
hoorn en De Kwakel is er voor 13.400 euro 
aan gemeentelijke eigendommen vernield. 
Zonde van het geld. Dat kan op een andere 
manier beter besteed worden.

 De Vervoerregio Amsterdam heeft buson-
derneming Connexxion een boete opge-
legd wegens wanprestatie. De dienstverle-
ning blijkt in de regio Amstelland-Meerlan-
den ver achter te lopen bij de verwachtin-
gen en uitvoering. De busonderneming is 
opgedragen snel orde op zaken te stellen.

 Voor de toekomstige Uithoornlijn mogen 
inwoners uit de regio meedoen om een 
nieuwe naam te kiezen voor de tramlijn. Er 
is keuze uit vijf namen die de |Vervoerregio 
Amsterdam heeft bedacht: Amstelland tram, 
Legmeerlijn, Poldertram, ViaVeenlijn en Am-
steltram.

 Politieke partij Groen Uithoorn legt uit waar-
om zij tegen het samenwerkingsverband 
van de gemeente in DUO+ is.

 De gemeente gaat een inloopavond organi-
seren waarin inwoners kunnen meepraten 

 Burgemeester Dagmar Oudshoorn stopt als 
burgemeester van Uithoorn en kiest voor 
een nieuwe baan bij de Politie Amsterdam-
Amstelland waar zij Hoofd Operationele 
Eenheid wordt.

 Het Participatie Platform Sociaal Domein 
Uithoorn organiseert een sociaal-politieke 
debat avond in Geniet aan de Amstel waar-
aan belangstellende inwoners kunnen deel-
nemen, met als uitgangspunt ‘Hoe sociaal 
wordt Uithoorn?’

 Bibliotheek Amstelland introduceert een 
nieuwe vorm van lid worden en betalen on-
der de noemer ‘Maandje Bieb’ waarbij men 
per maand lid kan worden en ook het lid-
maatschap weer kan opzeggen.

 De Kwakel heeft een ‘wereldprimeur’ met 
het planten van de eerste Anne Frank boom 
uit de originele paardenkastje van de boom 
in de tuin waar zij vanuit haar onderduik-
adres in Amsterdam op uitzag. De zaailing 
is geplaatst op een toegankelijke plek in het 
Egeltjesbos.

 Uithoorn krijgt 7,5 miljoen euro van de 
Stichting Leefomgeving Schiphol voor pro-

over nieuwe regels voor evenementen die 
het gemeentebestuur wil voorstellen.

 De gemeente Uithoorn biedt haar service 
uit met een Makkelijk Melden App. Daarmee 
kunnen inwoners gemakkelijker via Whats 
App meldingen doorgeven over hun woon-
omgeving en klachten over de openbare 
ruimte.

 De woonwijk Zijdelwaard en de Europarei 
heeft zich kunnen verheugen in een nieu-
we wijkagent die proactief optreedt en zich 
goed pro� leert bij zowel winkeliers en on-
dernemers als inwoners. Hij stelt zich voor 

 De gemeente en woningcorporatie Eigen 
Haard hebben in het kader van de ‘Prestatie-
afspraken’ het voornemen om meer betaal-
bare sociale huurwoningen in Uithoorn en 
De Kwakel te realiseren.

 Er zijn vergaande plannen om het Fort bij 
Uithoorn commercieel te gaan (her)ontwik-
kelen door een marktpartij in samenwerking 
met de gemeente. De Provincie en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed.

 De heer Pieter Heiliegers (VVD) wordt waar-
nemend burgemeester van Uithoorn we-
gens vertrek van Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn-Tinga. Heiliegers is ook nog bur-
gemeester van Haarlemmerliede en Spaarn-

jecten die de leefbaarheid in de omgeving 
van Uithoorn verbeteren.

 Bewoners zien Schiphol het liefst uitbreiden 
met banen in zee voor de kust van Wijk aan 
Zee.

 Wijkagent Jeroen van der Hoorn vertrekt na 
7 jaar als wijkagent in Zijdelwaard-Noord en 
de Europarei te hebben gefunctioneerd. Hij 
wordt opgevolgd door zijn collega Radjin 
Kalikadien die nu wijkagent is in Amster-
dam-Zuidoost.

 Door een arrest van de Hoge Raad kunnen 
bewoners van dijkwoningen in Uithoorn en 
De Kwakel pro� teren van een lagere WOZ-
belasting op hun bezittingen als die binnen 
een dijkzone vallen. Het arrest geldt overi-
gens landelijk!

 Bewoners van de slooppanden in het Oude 
dorp kunnen een urgentieverklaring gaan 
aanvragen bij de gemeente om vervangen-
de woonruimte. Woningcorporatie Eigen 
Haard en de gemeente zijn dit overeengeko-
men. Eigen Haard gaat bekijken of er in de 
regio vervangende sociale huurwoningen 
beschikbaar zijn.

woude die per 1 januari 2019 opgaan in de 
gemeente Haarlemmermeer.

 In een bijzondere raadsvergadering met tal 
van genodigden heeft burgemeester Dag-
mar Oudshoorn-Tinga eervol afscheid geno-
men als burgemeester van Uithoorn.

 In de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen zijn er weer tal van verkiezingsde-
batten.

 Er komt een verkeersonderzoek op de N201 
n aar de herkomst van voertuigen die er rij-
den om een beeld te krijgen waar de knel-
punten zijn op deze drukste provinciale weg 
van Nederland.

iedereen zichtbaar en aanspreekbaar op.
 Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben 

de kiezers de coalitie beloond met winst. Ge-
meentebelangen kreeg 1 zetel erbij en komt 
op 5 zetels, net zoveel als de VVD, eveneens 
5; DUS! kreeg er ook een bij en komt op 4 ze-
tels. Ons Uithoorn blijft gelijk en houdt er 3; 
het CDA leverde er 1 in en komt op 2 zetels; 
PVDA en GU hielden elk slechts 1 zetel over.

 De Fancy Fair bij de RK basisschool De Zon 
heeft het fantastische bedrag van 12.500 eu-
ro opgebracht.
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 Zes afzwaaiende raadsleden hebben uit 
handen van waarnemend burgemeester 
Pieter Heiliegers een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen.

 Wethouder Marvin Polak (VVD) stelt zich 
voor de komende periode niet opnieuw be-
schikbaar voor de functie van wethouder. 
Als zijn opvolger wordt genoemd de huidi-
ge fractievoorzitter, Jan Hazen.

 Op 7 april is het nieuwe sportcomplex van 
UWTC BMX aan de Randhoornweg in ge-
bruik genomen. Naast de bestaande wie-

 Vijf inwoners van de gemeente Uithoorn 
hebben een Koninklijke Onderscheiding ge-
kregen. Allen werden benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

 De naam ‘Amsteltram’ is gekozen voor de 
nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen 
en Uithoorn die nu nog de ‘werknaam’ Uit-
hoornlijn heeft.

 In Uithoorn en De Kwakel is met talrijke ac-
tiviteiten door Iedereen onder redelijke 
weersomstandigheden en op een gezellige 
manier Koningsdag gevierd.

 All American Sunday staat weer op de rol. 
Het evenement dat al jarenlang door Han 
Nollen van café Drinken & Zo wordt georga-
niseerd, mocht dat om onduidelijke redenen 
vorig jaar niet. Dit jaar wel en het belooft 
weer een heel spektakel te worden.

 De coalitiebesprekingen tussen de partijen 
GB, VVD en DUS! zijn afgerond en er is een 
coalitieakkoord bereikt. Tevens zijn de nieu-

 De bekende Thamerkerk aan de Van Seume-
renlaan, een rijksmonument, wordt door het 
bestuur van de Protestantse Gemeente Uit-
hoorn, onderdeel van PKN, in de verkoop ge-
daan. Gegadigde is de Ethiopisch Orthodoxe 
Kerk in Nederland.

 De Avond-4-daags is vanwege slech-
te weersvoorspellingen ingekort tot een 
Avond-3-daagse.

 De Churchill� at aan de Europarei bevindt 
zich in de sloopfase, waarbij telkens een laag 
aan de zijkant naar beneden wordt gehaald 
wat enorme stofwolken oplevert.

 Op verzoek van de gemeenteraad is een en-
quête onder de inwoners van de gemeente 
Uithoorn gehouden met verzoek daar een 

lerbaan is er een nieuw clubhuis, een nieu-
we BMX-baan en een nieuw cycle-cross par-
cours gerealiseerd. Op het voormalige ter-
rein in het Libellebos zijn nieuwbouw wo-
ningen gepland.

 Nostalgie Amstelhoek aan de Mijdrechtse 
Zuwe viert haar 5-jarig bestaan. Dat wordt 
gevierd met cliënten, begeleiders en chauf-
feurs. Op Koningsdag wordt een grote vrij-
markt georganiseerd. De opbrengst wordt 
besteed om cliënten een keer lekker met el-
kaar te laten lunchen of een dagje uit aan te 

we wethouders bekend: Hans Bouma (GB), 
Jan Hazen (VVD) en Ria Zeilstra (DUS!). Sa\
men met waarnemend burgemeester Pieter 
Heiligers vormen zij het college.

 Voor het toekomstige theater en de foyer 
(horeca) in de voormalige Hoeksteen, die nu 
de ‘Kubus van Rietveld’ heet, worden onder-
nemers gezocht om die te gaan exploiteren.

 Nico Tijsterman wordt de nieuwe voorzitter 
van het CDA Uithoorn-De Kwakel.

 De aanleg van de HOV-busbaan Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol-Zuid is vertraagd door-
dat er vervuilde grond is aangetro� en met 
lage concentraties giftige sto� en. De grond 
dient daarom eerst gesaneerd te worden. 
Om die reden kunnen de werkzaamheden 
aan de busbaan pas volgend jaar een aan-
vang nemen. Dat is twee jaar uitstel aange-
zien in 2019 de HOV-busbaan al in gebruik 
zou worden genomen.

pro� elschets van de nieuwe burgemeester 
op in te vullen.

 De culturele activiteiten die vaak werden 
georganiseerd in de Thamerkerk, verhuizen 
naar De Schutse. Dit heeft de stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU) bekend 
gemaakt. 

 Inwoner van het Hoge Heem Abraham Boer-
man is door burgemeester Pieter Heiliegers 
in de bloemetjes gezet vanwege zijn 101e 
verjaardag. De heer Boerman is fysiek welis-
waar niet meert zo snel, maar wel goed van 
geest. Hij genoot ten volle van zijn verjaar-
dag in het restaurantgedeelte met veel van 
zijn familieleden, de burgemeester en bewo-

 De raadscommissie Schiphol heeft in sa-
menwerking met de gemeente een rapport 
uitgebracht onder de naam ‘Uithoorn en 
Schiphol: afspraak is afspraak. Darain wordt 
aandacht besteed aan de overlast van het 
vliegverkeer en dat Schiphol zich (vaak) niet 
aan de gemaakte afspraken houdt.

 Voor het concert AmstelProms op zaterdag 
14 juli wordt veel belangstelling verwacht. 
Het is voor de tweede keer dat het wordt ge-
organiseerd aan de Wilhelminakade in Uit-
hoorn. Vooraf is er een optreden van Voice 
Kids AmstelProms.

 De politieke partijen die met elkaar een sa-
menwerkingsverband wilden aangaan heb-
ben hun besprekingen afgerond en het co-
alitieakkoord getekend. Tevens zijn tijdens 
een speciale raadsvergadering de drie wet-
houders, een nieuw raadslid en een burger-
lid (fractie-assistent) benoemd.

ners van het Hoge Heem om zich heen.
 Inwoners brengen ‘hun’ nieuwe burgemees-

ter in beeld. De uitslag van de gehouden 
enquête onder de inwoners is tijdens een 
speciale zitting van de gemeenteraad ‘mee-
genomen’ in de pro� elschets. Tijdens deze 
raadsvergadering was ook de Commissaris 
van de Koning van Noord-Holland, Johan 
Remkes, aanwezig. Ook hij had zijn inbreng 
en gaf aanbevelingen en adviezen.

 Er zijn nog altijd klachten van inwoners over 
de geluidsoverlast van de N201. Fractievoor-
zitter Herman Bezuijen van Gemeente Be-
langen stelde er vragen over aan wethouder 
Jan Hazen (Verkeer & Vervoer) tijdens de ge-
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bieden.
 De coalitiebesprekingen voor een nieuw col-

lege in de gemeente Uithoorn zijn in volle 
gang.

 De nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam 
wordt 22 juli a.s. in gebruik genomen. Dan 
verandert er tevens nogal wat in het streek-
vervoer. Ook in de Amstelland-Meerlanden. 
Diverse buslijnen krijgen een andere route.

 De ‘Rode Vos’ is o�  cieel thuis. Eigenaresse 
Jet van Dalfsen van brouwerij De Schans te-
kende samen met demissionair wethouder 

 Er is een Landelijk Bewonersberaad Lucht-
vaart opgericht. Een initiatief van zes bewo-
nersorganisaties – waartoe ook Uithoorn be-
hoort - rond de zes luchthavens in ons land 
die zich hierin hebben verenigd. Zij vinden 
dat de groei van de luchtvaart in Nederland 
moet stoppen en op z’n minst niet meer 
moet groeien.

 Zit Uithoorn op een dood spoor nu er zoveel 
projecten sterk zijn vertraagd dan wel hele-
maal niet doorgaan de komende jaren? Dat 
betekent de handen uit de mouwen voor de 
nieuwe raad en het college.

 In het Gezondheidscentrum De Waterlinie is 
het Infopunt Voor Elkaar geopend waar in-
woners voor vragen op het gebied van wel-
zijn terecht kunnen.

 Het Schipholfonds doneert bijna 32.000 eu-
ro voor de startheuvel van de nieuwe BMX-
baan van UWTC aan de Randhoornweg.

meenteraad van 31 mei.
 De gemeentelijke begroting zal pas in 2010 

sluitend zijn zonder dat er een beroep hoeft 
te worden gedaan op de budgetegalisatie-
reserve. Dan zal er volgens wethouder Hans 
Bouma zelfs sprake zijn van een begrotings-
overschot.

 Culinair Uithoorn schenkt 10.000 euro aan 
Music for Kids.

 De Veteranendag in Uithoorn is ingetogen, 
maar gezellig verlopen. De gemeente had 
een feestelijke bijeenkomst georganiseerd 
waar veel veteranen, jong en oud, in een 
informele sfeer met elkaar van gedachten 
hebben gewisseld.

Zijlstra een bruikleenovereenkomst voor het 
beeld dat in de brouwerij mag blijven zolang 
Van Dalfsen eigenaresse is.

 Bij de gemeente verwacht men dat er na half 
mei een coalitieakkoord tussen GB, VVD en 
DUS! zal zijn, waarna ook de wethouders be-
kend zullen worden gemaakt.

 Vrijdag 20 april hebben alle kinderen van ba-
sisschool De Zon onder fantastische weers-
omstandigheden deelgenomen aan de Ko-
ningsspelen. Ook de kinderen van de Toer-
malijn, vrijwel allemaal in het oranje ge-
kleed, hebben hieraan volop deelgenomen.
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 De 7-jarige Stan van Luijn van De Spring-
schans uit Uithoorn heeft een hekel aan 
zwerfvuil en is dat met zijn vriendjes gaan 
opruimen bij hem in de buurt. Dat vond de 
gemeente zo’n goed idee dat hij via de ge-
meentewerf de benodigde spullen te leen 
kreeg.

 Yentl (9) gaat voor Kika door langs de deuren 
bij haar in de woonwijk Legmeer-West lege 
� essen op te halen om daarvoor het statie-
geld te innen. Dat stelt zij beschikbaar aan 
Kika. Zij wil met haar actie 1.000 euro bij el-
kaar zien te harken.

 Twee docenten van de Scholengemeen-
schap Thamen, Paul den Nijs en Mariette 
Derriks, gaan na 40 jaar (!) lesgeven aan de 
vmbo met pensioen.

 In deze krant is ook weer een fantastische 

 De gemeenteraad van Uithoorn wil ‘zero-
waste’ evenementen, waar dus na a� oop 
geen rommel als plastic bekers en andere 
disposebles in de natuur en openbare ruim-
te achterblijven. Kortom de organisatie en/
of de bezoekers moeten het terrein schoon 
achterlaten.

 Uithoorn moet een ‘bij-vriendelijke’ ge-
meente worden. Bijen en andere bestuivers 
zijn onmisbaar voor het bestuiven van ge-
wassen die dienen voor de productie van 
het voedsel voor de (wereld|)bevolking. Het 
CDA, bij monde van raadslid Nahid Aoulad 
Bouchta, besteedde er in de laatste raads-
vergadering voor het zomerreces aandacht 
aan. Wethouder Bouma liet weten dat hij het 
zal opnemen in een breed geschakeerd plan 

 De ruimte voor woningbouw in Uithoorn 
wordt volgens wethouder Jan Hazen (VVD) 
schaars en is bijna op. Inbreilocaties bieden 
nog wel wat mogelijkheden maar moeten 
passen binnen het kader van de ruimtelij-
ke ordening en de bestemmingsplannen. 
Schuiven met ruimte voor ruimte is ook nog 
een optie.

 Proe� okaal Brouwerij De Schans is twee keer 
per maand het café voor jongeren die ‘an-
ders’ zijn. Het gaat hier om jongeren tussen 
16 en 27 jaar met een ‘ander gedrag’ als ver-
legen, autistisch, visueel of lichamelijk ge-
handicapt zijn die eigenlijk nooit de kans 
krijgen eens gezellig bij elkaar te kunnen ko-
men in een eigen ruimte. Het mooie initiatief 
om dit te voor elkaar te krijgen is van de Uit-

aparte katern bijgevoegd over de Tour de 
France. Met een rittenschema, deelnemers, 
een kroniek van een Nederlandse berg en 
natuur de prijsvraag en puzzel waarmee 
weer mooie prijzen zijn te winnen.

 De eerste ‘gasloze woonwijk’ aan de Noord-
dammerweg in Uithoorn wordt een feit. Be-
gin oktober gaat de bouw van start. Voor de 
53 woningen (1e fase) waren er in korte tijd 
al meer dan 1.500 gegadigden!

 Waarnemend burgemeester Pieter Heilie-
gers stelt zich in een interview voor aan de 
inwoners van Uithoorn met een persoonlijk 
beeld. Waarnemend of niet, hij is de burge-
meester van Uithoorn en gedraagt zich er als 
zodanig ook naar. Dus niks beperking van de 
functie om de lopende zaken alleen draai-
end te houden, maar er vol voor gaan.

en zei dat de gemeente al heel ver is met het 
behalen van het certi� caat ‘bij-vriendelijke 
gemeente’.

 AH Jos van den Berg in winkelcentrum Am-
stelplein gaat verbouwen. Na tien jaar steg-
gelen is er groen licht en wordt het volgens 
het management de mooiste, modernste en 
meest innovatieve supermarkt van de om-
geving.

 Volgens wethouder Jan Hazen (VVD) zal het 
dorpscentrum in stukjes worden ontwikkeld 
zonder in eerste aanleg afhankelijk te willen 
zijn van derde partijen als projectontwikke-
laars en andere investeerders.

 De gekozen variant Dorpshart aan de Am-
stel vormt volgens wethouder Jan Hazen het 
sluitstuk van een ambitieus plan. Omdat er 

hoornse Carolien van Lit.
 De gemeente start met een campagne voor 

Jeugdfonds Sport en Cultuur om bekend-
heid te geven dat meet kinderen gebruik 
van dit fonds kunnen maken om deel te 
kunnen nemen aan sport of culturele activi-
teiten waarvoor hun ouders geen � nanciële 
middelen hebben.

 Zowel Uithoorn en De Kwakel zijn rijk aan 
monumenten. Die waren nagenoeg alle-
maal te bezichtigen tijdens de traditionele 
Open Monumentendag. Daaronder de Stel-
ling van Amsterdam, Fort aan de Drecht, 
Brouwerij De Schans en de Tolhuistuin.

 De jaarlijkse festiviteiten in De Kwakel zijn 
weer een toppertje. Klapstukken blijken de 
kinderkermisoptocht en de optocht van ou-
deren. Eerder was er al de 66e Kwakelse Ker-

 Wethouder Jan Hazen (VVD) is ene ambiti-
euze wethouder en wil zich daar ook naar 
gedragen in het vlottrekken van een aantal 
vastgelopen plannen als het dorpscentrum, 
het Amstelplein, wooncentrum De Rede aan 
de Wilhelminakade, de Schanskerk e.o. enzo-
voort.

 AmstelProms 2018 was weer een grandio-
ze � nale waar onder fantastische weersom-
standigheden duizenden belangstellenden 
van hebben genoten.

 De totstandkoming en inrichting van het 
multifunctionele ‘Vreedzame speelveld’ in 
het park ‘Groen-Rode Scheg in Uithoorn 
blijft de gemoederen sterk bezig houden. 
Dit ondanks de afspraken die er gemaakt 
schijnen te zijn met de gebruikers, omwo-
nenden, de gemeente en de politie.

nog rechtszaken lopen inzage het afsluiten 
van het centrum voor doorgaand en land-
bouwverkeer, kan de gemeente haar plan-
nen nog niet verwezenlijken.

 Lokale autoriteiten hebben de redactie van 
deze krant inzicht gegeven in de stand van 
zaken betre� ende de knelpunten en door-
stroming van de N201 die ook Uithoorn aan-
gaan. Komende maanden worden knelpun-
ten en belangen in kaart gebracht waaruit 
een toekomstvisie (variant) voor de N 201 
zal worden opgesteld. Begin 2019 wordt ver-
wacht dat er een variant zal worden gekozen 
door PS.

 PostNL gaat het netwerk van brievenbussen 
in Uithoorn en De Kwakel aanpassen.

 De gemeente Uithoorn is partner van twaalf 

misoptocht met 833 deelnemers(!) en 39 
praalwagens.

 Door de enorme regenval is er veel water-
overlast in Uithoorn. Sommige straten staan 
volledig onder water en ook het winkelcen-
trum Zijdelwaardplein heeft schade opgelo-
pen door openslaande bovenramen.

 In tal van woonwijken wordt weer een gezel-
lige Burendag georganiseerd.

 De aanbesteding van het project HOV-Uit-
hoorn/Aalsmeer Schiphol-Zuid voor de aan-
leg van de busbaan kan van start gaan. De 
N196 (Koningin Máximalaan) in Uithoorn en 
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer 
worden daartoe opnieuw ingericht.

 De gemeente gaat aan de slag met de aan-
leg van de � etsstraat ‘met de auto te gast’ 
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 Het ambt van burgemeester van Uithoorn 
blijkt erg populair te zijn. Volgens het secre-
tariaat van de Commissaris van de Koning in 
Noord-Holland hebben zich al 22 kandida-
ten voor deze functie gemeld onder wier 12 
vrouwelijke.

 Het evenement All American Sunday op het 
evenemententerrein aan de Randhoornweg 
was weer super geslaagd: prachtig weer, 
gezellig druk, veel te zien en te beleven en 
geen enkele wanklank!

 De gemeente Uithoorn heeft een nieuwe 
website gelanceerd: www.uithoorndenkt-
mee.nl. Daarop staat informatie over de ver-
schillende projecten waarover elke inwoner 
van Uithoorn en De Kwakel kan meedenken 
en – na registratie - op verzoek informatie 
kan ontvangen in de vorm van een nieuws-
brief.

‘Tiny Forest’ gemeenten in Nederland die dit 
najaar hun eerste minibos aanplanten. Het 
gaat hierbij om een dichtbegroeid inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Het is 
bedoeld voor ene gezondere leefomgeving 
in een woonwijk en brengt buurtbewoners 
dichter bij elkaar.

 De nieuwe wethouder Jan Hazen (VVD) is 
van mening dat sport het sociale cement in 
de samenleving is. Iedereen die dat wil moet 
kunnen sporten, in verenigingsverband of 
privé. Sport is tevens een bindende factor 
voor sociale activiteiten en mensen te ont-
moeten.

 Repair Café Uithoorn start voor het vijfde sei-
zoen met haar reparatie-activiteiten, om de 
keer in het Buurtnest en bij Geniet a/d Am-
stel.

op de Bovendijk. De werkzaamheden zullen 
naar verwachting tot eind december hun 
beslag hebben.

 De Nieuwe Meerbode heeft deze maand 
weer een prachtige en interessante bijla-
ge over onderwerpen als wellness, beauty, 
trendy en health.

 Sparnaay Juweliers in winkelcentrum Am-
stelplein viert 170-jarig bestaan.

 De gemeente heeft een nieuwe folder uit-
gebracht over de gemeentelijke schuldhulp-
verlening om de inwoners te informeren wat 
schuldhulpverlening inhoudt zodat het een-
voudiger is om hulp te vragen.

 De wijkagenten Martin Verheijen (De Kwa-
kel) en Chris van Gool (Centrum/de Meer-
wijk) wisselen van wijk en betreden aldus 
een nieuw werkgebied.
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 Cultuureducatie is onmisbaar voor de vor-
ming van kinderen. Daarom heeft de ge-
meente Uithoorn een campagne gestart om 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer onder 
de aandacht te brengen. Dat fonds maakt 
het mogelijk om kinderen uit gezinnen die 
het niet kunnen betalen toch te laten deel-
nemen aan sport (lid worden van een club) 
of aan cultuur (muziek, kunst, dans).

 Er is weer een inloopavond in het gemeen-
tehuis georganiseerd over de (her)inrich-
ting van de Vuurlijn-Oost, waarover al jaren 
wordt gediscussieerd en waarbij gemeente 
en omwonenden tegenover elkaar staan. De 
gemeente heeft nu ene plan gelanceerd om 
de Vuurlijn-Oost de� nitief te gaan inrichten. 
Daarover zijn de meningen wéér verdeeld.

 Na vele jaren gaat het Theehuis in winkel-

 De Uithoornse roeivereniging Michiel de 
Ruyter roeit in het kader van KikaRow een 
Rondje Nederland mee om kinderkanker uit 
te roeien.

 Het voortbestaan van het Ziekenhuis Am-
stelland is voor de komende jaren verzekerd. 
Er zijn heldere � nanciële afspraken gemaakt 
met zorgverzekeraars en de bank.

 De opbrengst van de traditionele Kwakelse 
Veiling is dit jaar een record. Over twee vei-
lingdagen heeft het evenement het ongelo-
felijke bedrag van € 82.995 opgeleverd.

 Het is weer zover: de boot met Sint Nico-
laas en zijn gevolg komt aan in Uithoorn en 
meert af aan de evenementensteiger halver-
wege de Wilhelminakade.

 Via een georganiseerde groepsaankoop 
door de gemeente Uithoorn zijn er inmid-

 In het kader van regulier groenonderhoud 
gaan als een participatieproject een tweetal 
leerlingen van de Praktijkschool in Uithoorn 
de groenstrook aan de Emmalaan bij nota-
riskantoor Akkermans-Meuleman elke zes 
weken een opknapbeurt geven. Beide leer-
lingen voeren dit als een stageopdracht bij 
de gemeente uit.

 Tijdens de Techniek Driedaagse heeft wet-
houder Ria Zijlstra symbolisch een � ets in 
ontvangst genomen. Na reparatie en on-
derhoud zal de � ets worden ter beschikking 
worden gesteld voor het geven van � etsles-
sen aan statushouders in Uithoorn.

centrum Amstelplein over in andere handen 
gaat PLEIN57 heten. Het wordt wel weer een 
lunchroom die de nieuwe eigenaar een ho-
gere standaard toedicht.

 Na 71 jaar heft de EHBO-vereniging Camillus 
zich op en fuseert met de Koninklijke Neder-
landse Vereniging EHBO afdeling Uithoorn.

 Wethouder Hans Bouma namens de ge-
meente Uithoorn en Petra Schut namens 
IVN Natuureducatie hebben ene overeen-
komst getekend voor de aanleg van vier zo-
geheten Tiny Forests. Her eerste wordt aan-
gelegd in de hoek Faunalaan/Randweg in 
de Legmeer. De Tiny Forests worden een on-
derdeel van het Legmeerbos voor de aan-
leg waarvan Buurt beheer de Legmeer zich 
heeft ingespannen.

 Wethouder Ria Zijlstra heeft het speciale 

dels 3.000 zonnepanelen op daken bij 236 
huishoudens geïnstalleerd.

 De gemeente heeft een sociaal loket ge-
opend in gezondheidscentrum De Water-
linie. Met het loket, dat de gemeente deelt 
met Uithoorn voor Elkaar, wil de gemeente 
zorg en ondersteuning laagdrempeliger be-
schikbaar maken voor haar inwoners.

 Interim burgemeester Pieter Heiliegers is 
door de gemeenteraad aanbevolen als de 
nieuwe (de� nitieve) burgemeester van Uit-
hoorn. Als de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeve-
ling overneemt, wat doorgaans het geval is, 
wordt de nieuwe burgemeester op 24 janu-
ari 2019 benoemd.

 Wethouder Hans Bouma gaat vol aan de 
bak. Hij wil samen met de inwoners werken 

 Liefst 22 verenigingen delen in de opbrengst 
van de onlangs gehouden Kwakelse Veiling 
die het recordbedrag van 82.995 euro heeft 
opgebracht.

 Tijdens de commissievergadering Leven is 
naar voren gekomen dat de bouw van een 
derde sporthal aan de Randhoornweg voor-
lopig op de lange baan wordt geschoven. 
Blijkens onderzoek bij sportverenigingen is 
er onvoldoende behoefte voor een nieuwe 
sporthal.

 Indien toekomstige ontwikkelingen hiertoe 
aanleiding geven, wordt opnieuw bekeken 
of realisatie ene haalbare kaart is.

 Het voorstel van het CDA een kinderburge-

jongerencafé aan De Schans in Uithoorn of-
� cieel geopend. Het is de ‘Biertuin’ dat on-
derdeel is van brouwerij De Schans waar vi-
sueel of lichamelijk gehandicapte jongeren, 
autisten en zij die gewoon ‘verlegen’ zijn el-
ke 2e en 4e zaterdag van de maand bij el-
kaar komen voor een avondje uit. 

 Voor mensen met een laag inkomen heeft 
de gemeente Uithoorn een collectieve zorg-
verzekering afgesloten met Zorg & Zeker-
heid. Inwoners met een inkomen tot 130 
procent van in inkomensnorm komen daar-
voor in aanmerking.

 In het kader van de Week van de Veiligheid 
organiseerde de gemeente Uithoorn sa-
men met Allerto op het gemeentehuis een 
preventietraining tegen (winkel)diefstal en 
agressie. In totaal volgden 51 winkeliers en 

aan de toekomst. In zijn portefeuille zijn Wo-
nen, het dossier Schiphol, Participatie en 
Duurzaamheid zijn onderwerpen die bij de 
meeste inwoners tot de verbeelding spre-
ken. Financiën en communicatie hebben 
ook zijn aandacht maar lijken minder spec-
taculair in de realiteit.

 Sint Nicolaas en zijn gevolg zijn door bur-
gemeester Pieter Heiliegers ontvangen aan 
de Amstelkade in Uithoorn. Het gezelschap 
kreeg een geweldig onthaal van de inwo-
ners.

 De Techniekdag bij basisschool De Spring-
schans, met als onderwerp chemie, is een 
groot succes geworden. Kinderen konden 
met diverse proe� es meedoen en nieuwe 
dingen ontdekken.

 Politieke partij GemeenteBelangen wil de 

meester in het leven te roepen is door ande-
re partijen even in de wacht gezet tot janua-
ri 2019. Het CDA komt dan met een initiatief 
voorstel.

 De gemeente Uithoorn biedt ook in 2019 de 
bewoners gratis een cursus ‘Politiek Actief’ 
aan. Deelnemers leren debatteren en e�  ci-
ent invloed uitoefenen op de lokale politiek.

 Voor inwoners met een minimum inkomen 
biedt de gemeente Uithoorn een collectieve 
zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid. 
Inwoners met ene inkomen trot 130 procent 
van de bijstandsnorm kunnen hieraan deel-
nemen.

 Sportpark De Randhoorn is voorzien van 
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hun personeelsleden de training.
 Wethouder Ria Zijlstra geeft in Uithoorn het 

startsein voor de vormgeving van de pre-
ventiekar. Leerlingen van de Thamen Scho-
lengemeenschap en de Praktijkschool gaan 
ermee aan de slag. De preventiekar wordt 
vanaf april 2019 door de gemeente inge-
zet en is bedoeld om preventie op het ge-
bied van veiligheid in de breedste zin van 
het woord onder de aandacht te brengen bij 
jeugd, volwassenen en senioren.

 De gemeente Uithoorn heeft in 2019 een 
begrotingstekort van 1,11 miljoen euro. In-
woners merken niets van het tekort want 
het wordt aangevuld uit het potje van de 
‘egalisatie reserve’, bedoeld voor onvoorzie-
ne uitgaven (dat op termijn een keer leeg is 
en zal moeten worden aangevuld).

inwoners meer mogelijkheden en bijstand 
bieden in een participatieproject, zoals het 
begeleiden sprekers en vergaderen op loca-
tie. Men wil hiermee de samenwerking tus-
sen gemeente en inwoners verbeteren.

 Het college van B&W zet, samen met onder-
nemers, in voor modernisering, schaalver-
groting en duurzaamheid in het kernglas-
tuinbouwgebied De Kwakel. Dat staat in de 
Gebiedsvisie die in samenspraak met onder-
nemers en bewoners is gemaakt. De visie 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 Het CDA brengt in de gemeenteraad een 
voorstel in om een kinderburgemeester te 
benoemen. De motie wordt ondersteund 
door andere politieke partijen. Doel is jonge-
ren op jeugdige leeftijd ‘politiek actief’ te be-
trekken bij het besturen van hun eigen ge-
meente en hoe dat gaat.

nieuwe speeltoestellen voor kleine kinde-
ren.

 De gemeente Uithoorn strijdt voor minder 
overlast van vliegtuiglawaai door vliegtuig-
bewegingen van Schiphol. Voornamelijk de 
Aalsmeerbaan is de boosdoener. ‘Eerst een 
pas op de plaats, dan pas praten over groei,’ 
aldus de teneur van het ‘huiskamergesprek’ 
van 12 december met een delegatie van de 
bewoners van Uithoorn e.o. in de ORS, de 
voorzitter van de ORS, dhr. Alders, de CEO 
van de Luchtverkeersleiding Nederland, dhr 
Van Dorst en de wethouder van Bodegra-
ven. Leugen en bedrog druipen van eerder 
gemaakte afspraken af.





Regio - Eindelijk was het dan zo 
ver. Het NK twirl in Almere. Twirl-
Power ging met 4 optredens daar 
deelnemen. Dus zondag vertrok 
iedereen richting Almere. Solist 
Sanne voor 2 solo onderdelen & 
Naomi voor haar solo onderdeel 
en het ensemble. Sanne mocht 
eerst met haar 1-baton. Zij had 
zich op de voorronden bij de bes-
te 15 geplaatst en stond voorlo-
pig op plaats 3. Deze plek moest 
ze nu verdedigen. Haar 1-baton 
flitste in het rond en het ging pri-
ma! De hele vloer voor jezelf. 

Hierna was het de beurt aan Nao-
mi. Haar eerste NK voor haar on-
derdeel 2-baton. Naomi hoorde 
met de start van het NK al bij de 
top 9 van Nederland. Haar doel 
was geen 9e worden en goed op 
strekken in de show. Nou, dat op 
strekken dat deed ze! Heel mooi 
om te zien.
Helaas wat drops (het vallen van 
de baton) maar ze stond er toch 
maar mooi.
In de middag was het ensemble 
aan de beurt. Met het in trainen 
was de hele show in delen nog 

eens doorgenomen zodat ieder-
een de plekken voor zeker wist. 
De sfeer in de groep was goed, ie-
dereen hielp elkaar. Ze gingen er 
gewoon voor!

Dance
Na het ensemble was alleen San-
ne van TwirlPower nog met haar 
dance. Op de voorronden was ze 
hiermee 2e geworden en nu was 
het zaak om deze plek vast te 
houden! De show liep echt heel 
goed! Maar 2 drops en dolblij 
stormde Sanne de vloer weer af.
Dan is het wachten op de prijsuit-
reiking. En na wat gezellige dans 
partijen, begon deze. Sanne heeft 
het gedaan! Met haar 1-baton 
had ze zich bewezen en ontving 
een bronzen medaille. Nummer 3 
van Nederland! Naomi heeft haar 
doel ruim behaald. Zij behaalde 
een 7e plaats! Zeker geen laat-
ste! Het ensemble. Wat een kracht 
had de show getoond! Zij behaal-
den een gedeelde 4e plaats!! Met 
zulke ingrijpende veranderingen 
is dit een top prestatie! En dan 
Sanne met haar dance. Ook hier 
heeft ze stand gehouden. Ze be-
haalde een 2e plaats en dus zilver!
En de trainster? Die is zo ver-
schrikkelijk trots op iedereen van 
TwirlPower! Wat een prestaties! 
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Zilver en brons op Nederlands 
Kampioenschap Twirlen!

Elk optreden staat in de top 10! 
En 2 optredens waren goed voor 
het ere podium! Zilver en Brons 
voor Sanne!

Zeilschool zet 
Vinkeveen op de kaart
Regio - Toerisme - Vinkeveen 
vaart er goed bij en Amsterdam 
kan de enorme aantallen bijna 
niet meer aan. Op zoek naar ma-
nieren om de toerist buiten de 
stad te huisvesten en te verma-
ken, komt het dorp op 20 km van 
de hoofdstad in beeld. De Ronde 
Venen zijn nu nog een hidden tre-
asure voor de (buitenlandse) toe-
rist, maar daar komt verandering 
in! Begin 2018 stond Zeilschool 
Vinkeveen op de Vakantiebeurs, 
BOOT Düsseldorf, HISWA Am-
sterdam Boat Show en in het na-
jaar op de HISWA Te Water. Uit ge-
sprekken met bezoekers van de-
ze beurzen bleek heel verrassend, 
dat met name de Nederlandse 
toerist niet weet dat je om te wa-
tersporten niet per sé naar Fries-
land hoeft! Er is dus werk aan de 
winkel en daarom is ook dit jaar 
de zeilschool weer present op de 
internationale beurzen. 

Gloednieuw
Op BOOT Düsseldorf, de grootste 
watersportbeurs ter wereld, pre-
senteert de zeilschool een gloed-
nieuw ontwerp uit Groot Britta-

nië: de Maverick, SUP, zeilboot en 
windsurfset in één. Samen met de 
familieboot Fusion (onlangs be-
sproken in Telegraaf Vrij) zal de 
zeilschool een breed scala beurs-
bezoekers naar de opvallend 
kleurrijke stand weten te lokken. 
Want de zeilschool is ook Vinke-
veen Haven, watersportbedrijf en 
Maverick en Fusion dealer voor de 
Benelux en Duitsland. Is een wa-
tersporter zich aan het oriënte-
ren om een (tweedehands) boot 
te kopen, dan zijn de Vinkeveen-
se Plassen bovendien ideaal water 
voor een testvaart. Interessante 
informatie vindt zowel de beurs-
bezoeker als de thuisblijver in een 
groot artikel in het VDWS-magazi-
ne (wereldwijd verspreid), het [re-
creatie]magazine Vinkeveen en 
omgeving en de website van het 
Toeristisch Informatie Punt. Zo 
weet de zeilschool De Ronde Ve-
nen te presenteren als toeristische 
bestemming voor potentiële nieu-
we bezoekers uit Nederland, Euro-
pa en de rest van de wereld. Gaat 
u naar BOOT Düsseldorf? Kom dan 
gezellig een Hollands bakje koffie 
drinken bij stand 15/D01!

Horangi Taekwondo examens geslaagd

zijn van non-contact tot en met 
full-contact met beschermers, dit 
is afhankelijk van de graduatie.

Hogere banden
Voor de hogere banden moe-
ten de examenkandidaten ver-
schillende realistische zelfverde-
digingen laten zien tegen vast-
pakken of stokaanvallen. Voor de-
ze hogere graduaties staat er ook 
een breektest op het program-
ma, waarbij een houten plankje 
met een trap of stoot moet wor-
den gebroken. Jasper en Nando 
moesten dit spannende en spec-
taculaire onderdeel laten zien en 
zij hebben beide met een tech-
nisch goede schop een plank-
je gebroken. De trainers kijken 
terug op een geslaagd examen, 
waarbij iedereen geslaagd is. De 
trainers feliciteren alle geslaag-
den en bedanken de andere exa-
minatoren! 

Voor meer informatie over tae-
kwondo of Horangi kunt u www.
horangi.nl of de facebookpagina 
bezoeken.

Hieronder een overzicht 
van de geslaagden:
Gele slip:
Ruben Verbaan, Sander Verbaan
Gele band:
Esmee v/d Laan, Didier Bosman
Groene slip:
Eugenie Eisen, Rubing Dong, Jai-
my Eisen.
Groene band:
Ayden van Varsseveld, Aimee van 
Varsseveld.
Blauwe slip:
Guang van den Bosch
Blauwe band: Nando Bosman
Rode slip: Jasper van der Elsken.
Rode band:
Gaelle Sakes

Zoë Salemi kwalificeert zich voor NK Junioren Schaatsen
Regio - Afgelopen week streden 
de kampioenen van de toekomst 

tijdens de NK Sprint voor Junio-
ren A en B op IJsbaan Twente te 

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 20 decem-
ber was de Kerst drive. Het be-
stuur en de feestcommissie had-
den weer fantastisch uitgepakt. 
Er was voor iedereen een prach-
tige prijs, zie ook bijgaande fo-
to. Henk bedankte namens alle 
leden terecht het bestuur en de 
feestcommissie voor hun inspan-
ningen en hoopte dat zij het nog 
vele jaren zouden volhouden. Ie-
dereen mocht een lootje trekken 
om de prijs op te halen. Het was 
waarschijnlijk een revanche van 
de wedstrijdcommissie, omdat ik 
vorige week suggereerde dat zij 
zichzelf in de makkelijkste poule 
hadden ingedeeld, dit keer trou-
wens weer, dat uw nederige li-
teraire medewerker het laatste 
lootje kreeg. Maar toch nog een 
prachtige prijs kreeg, heel erg be-
dankt. Maar al met al was het een 
genoeglijke ochtend waar vrijuit 
gebridged werd. De wedstrijdlei-
ding had het plan opgevat, om 
alle paren alvast te laten wennen 
aan de nieuwe cyclus, de paren 
in te delen in de lijn waar zij vol-
gend jaar in gaan spelen. Er werd 
op tien tafels gebridged, helaas 
was er nog een stilzit in de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Greet en Henk met 74,48%, 
we zullen dit in de annalen van de 
club moeten controleren, maar 
het kon wel eens een club record 
zijn. De tweede plaats was voor 
Addie en Jeannet met 61,98%, dit 
paar staat weer op de plaats waar 
zij mijn inziens recht op hebben.

De derde plaats is voor het paar 
Leny en Phini met 53,65%, dit 
paar zijn nieuwkomers in de top 
van de A-lijn, heel knap. 
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Ciny en Herman met 66,25%, 
dit was al weer de tweede keer 
dat zij bij de eerste drie eindigen, 
het zal wel terecht zijn, de toe-
komst zal het leren. 
De tweede plaats is voor Ada en 
Roelie met 60,42%, dit paar is zo 
goed op elkaar ingespeeld, vol-
gens mij bridgen die met hun 
ogen dicht.
De derde plaats is voor het paar 
Corry en Netty met 60,00%, dit 
paar speelt ook steeds bovenin 
de lijn mee. Deze week dus geen 
competitie standen.
Volgende week is er geen bridge 
in verband met de feestdagen.
Wij wensen dan ook iedereen he-
le fijne feestdagen en een prach-
tige jaarwisseling.
Veel gezondheid en geluk in het 
nieuwe jaar, al weer 2019.
Op 3 januari gaan wij er weer vol 
goede moed tegenaan..
Als U interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in het Buurt-
nest om kennis te maken met het 
zo edele maar moeilijke spel.
Ook als u de prachtige prijzen 
ziet, zal dat een extra stimulans 
zijn om te komen.
Wij spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur, dus U heeft 
de hele middag nog om zelf in te 
vullen.

Enschede. Dit beloofde een spec-
takel te worden volgens de KNSB 
omdat er al zeer snelle tijden wor-
den gereden die niet veel meer 
verschillen met die van de seni-
oren.. Schaatsbelofte Zoë Sale-
mi uit Nieuwkoop, gesteund door 
TTU-sponsor James Mijdrecht, 
had zich door hard trainen bij het 
Talent Team Utrecht gekwalifi-
ceerd voor dit NK.  

Tijdens dit gecombineerde toer-
nooi werd de NK Sprint (2x 500 
meter, 2x 1000 meter) voor Junio-
ren A en Junioren B verreden. Ver-
der waren er nationale afstands-
titels te behalen op de 3000 me-
ter voor de dames junioren A en B 
en heren junioren B. De dames en 
heren junioren A mochten tevens 

de 5000 meter rijden. Er was ook 
een Teamsprint waar de 16-jarige 
Zoë aan mee mocht doen, maar 
door wat pech ging ze onderuit. 
Uiteindelijk is ze 19e geworden 
in het eindklassement van de 500 
m en 1000 m. Voor de teamsprint 
werd ze samen met haar team 
gediskwalifiseerd. Ze verzekerde 
ons echter dat we meer van haar 
gaan horen in de toekomst! Paul 
Dros, eigenaar van James Auto 
Service Mijdrecht, gevestigd aan 
de Oosterlandweg in Mijdrecht, 
verzekerde op zijn beurt weer 
twee jaar sponsoring! “Sportivi-
teit is ook om kunnen gaan met 
tegenslagen” voegde hij nog 
even toe. “Natuurlijk is het voor 
ons en haar het streven om in de 
top mee te draaien!”

Regio - De examens vinden bij 
Horangi 2 keer per jaar plaats. De-
ze keer werden de examens af-
genomen door de trainers Bas 
Bokkes en Remko van Gerven, 
met ondersteuning van Martien 
Hoogenboom, Casper Bulterman 
en Otto Koedoder.
Het taekwondo examen bestaat 
uit verschillende onderdelen. 

Het eerste examenonderdeel is 
poomse, dit is een stijlvorm waar-
bij verschillende technieken in 
een vaste volgorde worden ge-
daan. Tijdens de stapsparring 
valt een persoon aan en de ander 
maakt een verdediging en tegen-
aanval. De examenkandidaten 
lieten zien dat zij hun technieken 
ook in relatie tot een tegenstan-

der prima beheersen. Bij het on-
derdeel sparren hebben de exa-
menkandidaten de examinatoren 
ervan overtuigd dat ze veel varia-
tie in huis hebben. Zowel aanval-
lend door zelfverzekerd en doel-
gericht te zijn als verdedigend 
waarbij het gaat om snel en door-
dacht te reageren op een aanval. 
De sparring vormen
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