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KORT NIEUWS:

Veel klachten 
over vuurwerk
Uithoorn - De politie krijgt 
veel klachten over vuurwerk-
overlast in de wijk Meerwijk. 
Bij de skatebaan en rondom 
de school bij Eendracht wor-
den regelmatig door jongeren 
vuurwerkbommen afgestoken. 
Vanwege de weerkaatsing van 
de gebouwen draagt het geluid 
ver. De klappen worden ook 
gehoord in andere delen van 
de gemeente. De bewoners zijn 
het meer dan zat. Ook omdat er 
met het vuurwerk vernielingen 
worden gepleegd. Onder ande-
re is al een verkeersbord opge-
blazen. De politie roept ouders 
van kinderen die vuurwerk af-
steken op om hun kroost toe te 
spreken. Veelal betreft het ille-
gaal vuurwerk van zwaar kali-
ber waar regelmatig ongeluk-
ken mee gebeuren. Voor een 
vuurwerkongeval hebben ou-
ders toch liever niet de politie 
aan de deur! De politie contro-
leert veelvuldig en blijft deze 
extra controles uitvoeren.

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

t/m 5 januari
is het hek op de
weg weer OPEN

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
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BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Uithoorn - Met ingang van 1 janu-
ari 2015 vindt er in gezondheids-
centrum Waterlinie aan de Konin-
gin Máximalaan 30 een wisseling 
van de wacht plaats van twee huis-
artsen. Jack Lugtmeijer in huisart-
senpraktijk ‘Drecht’ stopt als prak-
tijkhouder. Hij wil na 25 jaar huis-
arts te zijn geweest het wat kalmer 
aan gaan doen, maar blijft wel ver-
bonden aan het gezondheidscen-
trum en de praktijk op basis van 
een stukje samenwerking. Hij wordt 
opgevolgd door Jennifer Santing, 
eveneens een huisarts. Zij werkt al 
geruime tijd samen met dokter Lug-
tmeijer. 

Zijn collega in de huisartsenprak-
tijk, Herman van den Bosch, gaat na 
30 jaar huisarts te zijn geweest met 
pensioen, maar zegt bepaald niet 
achter de geraniums te gaan zitten. 
Hij geeft aan andere leuke dingen te 
willen gaan doen. Ook zijn opvolg-
ster staat al klaar: huisarts Froukje 
Wegman. Zij heeft als collega dik-
wijls invalbeurten bij hem gedraaid. 
Beide huisartsen die afscheid ne-
men hebben dit middels een brief 
persoonlijk aan hun patiënten la-
ten weten en meteen hun opvol-
gers aan hen voorgesteld. Voor Her-
man van den Bosch wordt een af-
scheidsreceptie georganiseerd op 

donderdag 15 januari a.s. in de Tha-
merkerk aan de Amsteldijk-Noord 
1, Uithoorn. Daar zijn patiënten, col-
lega’s en relaties van harte uitgeno-
digd om tussen 16.00 en 20.00 uur 
hem de hand te reiken en het al-
lerbeste voor de toekomst te wen-
sen. Tevens kan men dan gelijktijdig 
kennismaken met Froukje Wegman 
als zijn opvolgster. Jennifer Santing 
heeft, net als haar collega Froukje, 
zich via een brief aan alle patiënten 
van dokter Lugtmeijer als zijn op-
volgster bekendgemaakt. 

Voor de kennismaking met de nieu-
we artsen zie elders in deze krant.

Wisseling huisartsen in 
gezondheidscentrum Waterlinie

Uithoorn - Zaterdag jl. ontvingen 
mevrouw Visser en mevrouw Over-
water uit Uithoorn de laatste prij-
zen die zij hadden gewonnen met 
de bouwzegelactie van winkelcen-

trum Zijdelwaard. Deze actie is de 
afgelopen maanden wekelijks ge-
houden, dit in verband met de gro-
te verbouwing van het winkelcen-
trum. 

Mevrouw Oudewater werd de ge-
lukkige winnaar van een prach-
tig verrassingspakket en mevrouw 
Visser ontving een reischeque ter 
waarde van 450 euro.

Laatste prijzen bouwzegelactie 
winkelcentrum Zijdelwaard

De opvolgende huisartsen Froukje Wegman (li) en Jennifer Santing

Uithoorn - Dit jaar had ook Uit-
hoorn een Glazen Huis. Op basis-
school De Kajuit hebben de kinde-
ren van groep 8 extra hard gewerkt. 
Zij bouwden een eigen Glazen Huis 
op school en hebben daar plaatjes 
gedraaid.
Al een half uur voor school konden 
kinderen, ouders, familie en vrien-
den voor elk te missen bedrag een 
plaatje aanvragen. Zo ook in de 
pauze en na schooltijd. Ook tijdens 

het kerstdiner kon iedereen plaat-
jes aanvragen en draaide het Gla-
zen Huis op volle toeren. Even na 
het kerstdiner sloot het Glazen Huis. 
Het geld werd geteld en wat een be-
drag... 1112,20 euro!!
De cheque is naar het echte Gla-
zen Huis in Haarlem gebracht door 
Ian & Can uit groep 8b. Zij hebben 
nog een glimp van de collega dj’s op 
kunnen vangen en zijn zelfs kort op 
tv gekomen.

De Kajuit had eigen 
Glazen Huis

Uithoorn - De Beter Horen Kerst-
man luidde afgelopen zaterdag 
hard met zijn kerstbel en riep daar-
mee het publiek op om een hoor-
wens te doen. Mensen met én zon-
der hoorproblemen konden een 
kaartje invullen met hun hoorwens 
en dit in de kous van de Kerstman 
stoppen. Zowel volwassenen als 
kinderen reageerden verrast en de 
mooiste hoorwensen kwamen voor-

bij: van een hip hoortoestel voor ie-
mands moeder tot zwemmen met 
dolfi jnen om hun geluid te kunnen 
horen. Opvallend was dat veel men-
sen een hoorwens invulden voor 
een naaste, wat natuurlijk geheel 
in de sfeer is van de kerstgedach-
te. Beter Horen maakt vóór 31 de-
cember bekend welke hoorwens in 
vervulling gaat. We houden u op de 
hoogte.

Inzameling hoorwensen 
een succes

Uithoorn - Vanaf 1 januari 2015 
voert Sportservice Noord-Holland 
het jongerenwerk in Uithoorn uit. Zij 
werken samen met Wmo Radar. 

Hiermee ontstaat de mogelijkheid 
voor een nauwe aansluiting van het 
bestaande kinderwerk en de com-
binatiefunctionarissen (Sportservice 
Noord-Holland) en het specialisti-
sche jongerenwerk (Wmo Radar). 

De subsidierelatie voor het jon-
gerenwerk met Tympaan-De Baat 
wordt met ingang van het nieuwe 
jaar beëindigd. 

Bezuiniging op het 
jongerenwerk 
Sinds 1 februari 2014 zijn er op het 
terrein van het kinderwerk, het jon-
gerenwerk en specialistisch jonge-
renwerk drie partijen actief. Er blijkt 

Sportservice NH in 2015 
uitvoerder jongerenwerk

een overlap te zitten in de taken van 
deze partijen en daarnaast heeft de 
gemeenteraad van Uithoorn een be-
zuinigingstaakstelling van �50.000 
op het jongerenwerk opgelegd. Het 
college van Burgemeester en Wet-
houders realiseert deze bezuiniging 
door de subsidierelatie met de hui-
dige uitvoerder van het jongeren-
werk, Tympaan-De Baat stop te zet-
ten en de taken van het jongeren-
werk bij de andere twee partijen te 
beleggen. Het college van Burge-
meester en Wethouders benadrukt 
dat de kwaliteit van de dienstverle-
ning geen reden was om de subsi-
dierelatie te beëindigen. 

Uithoorn - Bij de politie zijn 
klachten binnengekomen over 
rondhangende jongeren bij be-
drijven op het industrieterrein. 
In de avonduren spreken jonge-
ren met elkaar af onder een lui-
fel in een portiek. Dat de jonge-
ren hier samenkomen vinden de 
eigenaren van de bedrijven niet 
erg. Wel vinden ze het heel ver-
velend dat er lege blikjes drinken 
achtergelaten worden, evenals si-

garettenpeuken, snoepzakjes en 
andere troep. Ook zijn vernielin-
gen gepleegd aan het pand en is 
brand gesticht in de brievenbus. 
Dit vuurtje werd op tijd gezien 
en is geblust door een beveiliger. 
Het samenkomen gebeurt zowel 
doordeweeks als in het weekend. 
De politie gaat nu samen met 
het beveiligingsbedrijf dat waakt 
over het industrieterrein strenge-
re controles houden.

Overlast jongeren op 
industrieterrein



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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

 

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 en met 
afspraak:
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur

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

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

COLOFON

Afwijkende openingstijden
Vanwege de feestdagen zijn er in december en januari afwijkende ope-
ningstijden van toepassing. Hieronder vindt u deze openingstijden. De 
tijden gelden voor het gemeentehuis en de gemeentewerf, uitzonderin-
gen staan in onderstaande lijst.

 De balie van Werk en Inkomen in Aalsmeer is op 
 woensdag 31 december gesloten.

 Woensdag 31 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. 
 De avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum 

Dorpscentrum is op deze dag gesloten.
 Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari gesloten vanwege 

nieuwjaar. Scheidingsdepot is wel open op vrijdag 2 januari.
 Maandag 5 januari vanaf 10.00 uur weer geopend.

Gemeente Uithoorn

Wist u dat u het vet waarin u oliebol-
len bakt apart kunt inleveren? Hier-
van kan heel eenvoudig biobrandstof 
worden gemaakt. Breng het daarom 
net als gebruikt frituurvet of restjes 
olie (bijvoorbeeld van het wokken) 
naar de speciale gele kliko bij een 
van de inzamelpunten. Spoel het in 
elk geval niet door de gootsteen of de 

Oliebollen bakken? Lever het 
gebruikte vet apart in!

Ja, ik hou
vet apart!
Meer informatie op www.vetrecyclehet.nlon
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RUIM ZELF VUURWERK-
AFVAL OP IN GRATIS 
VUURWERKZAKKEN

De gemeente roept (o.a. met pos-
ters langs de openbare weg) inwo-
ners op om hun vuurwerkafval zelf 
op te ruimen. Bij alle verkooppunten 
van vuurwerk in de gemeente wor-
den vuurwerkzakken uitgedeeld. De-
ze zakken zijn tijdens openingstijden 
ook af te halen op het scheidings-
depot. Op 1 januari en de dagen er 
na zorgt de gemeente voor extra op-
ruimwerk. Dit om toch nog achterge-
bleven vuurwerkafval te verwijderen.
 

ONDERGRONDSE 
CONTAINERS DICHT IN 
LOOP 31 DECEMBER

Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, pa-
pier- en textielcontainers worden op 
31 december afgesloten op onder-
staande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en 

kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers 

van de laagbouw vanaf 12.00 uur
- de ondergrondse restcontainers 

van de hoogbouw vanaf 20.00 uur

Gemeente treft maatregelen 
voor veilige jaarwisseling

AFSTEKEN VUURWERK

Vuurwerk mag worden afgestoken 
vanaf 18.00 uur Oudejaarsdag tot 
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

CONTROLE

Vrijwilligers en politie surveilleren in 
en rondom De Kwakel en Uithoorn. 

Op 1 januari worden alle ondergrond-
se containers weer geopend.
 

AFVALBAKKEN

De gemeente verwijdert of sluit alle 
openbare afvalbakken voor de jaar-
wisseling. De afvalbakken bij winkel-
centra zijn als laatste aan de beurt. 
De gemeente plaatst deze bakken 
vanaf 2 januari weer terug.
 

Op 1 januari worden alle ondergrond-

Het gemeentebestuur wenst u een veilige 

en fi jne jaarwisseling. En een goed 2015.

wc! Dat zorgt voor verstoppingen in 
huis en/of het openbare riool. Dat kan 
hoge kosten met zich meebrengen. 
Als u het gebruikte vet apart inlevert, 
bent u duurzaam bezig. 

Waar?
U kunt uw gebruikte vet inleveren op 
het scheidingsdepot van de gemeen-
te (Industrieweg 29) of de E-markt in 
De Kwakel (Kerklaan 10). Op beide 
plekken staat een gele kliko. Hierin 
stopt u het gebruikte vet.

Tips:
- Giet het afgekoelde gebruikte vet 

of de olie terug in de originele ver-
pakking of een andere afsluitba-
re plastic fl es. Zodra de fl es vol is, 
doet u deze goed afgesloten in de 
speciale gele kliko bij een van de 
inzamelpunten.

- Zet een afsluitbare plastic fl es in 
uw keukenkastje om kleine restjes 
afgekoelde olie en vet in te verza-
melen.

- Gebruik een trechter om vloeibaar 
vet in de fl es te gieten.

Ze houden onder andere in de ga-
ten of er sprake is van vandalisme. 
De politie controleert of vuurwerk wel 
volgens de regels wordt afgestoken.
 

VIERING JAARWISSELING 
IN DE KWAKEL 

Ook dit jaar weer hebben gemeente, 
politie, brandweer en Stichting Vuur-
werkgroep De Kwakel samen een 
draaiboek gemaakt om de viering van 
de jaarwisseling tot een succes te ma-
ken. De Stichting Vuurwerkgroep De 
Kwakel bestaat uit enthousiaste in-
woners van De Kwakel. Zij hebben de 
afgelopen jaren met veel inzet bijge-
dragen aan een goed verloop van de 
jaarwisseling. Twee punten brengen 
wij graag onder uw aandacht:

1 Viering in Dorpshuis
 Op woensdag 31 december vinden 

de festiviteiten plaats in Dorpshuis 
De Quakel. 

2  Verkeersmaatregelen
 Veiligheid is belangrijk. Ook tij-

dens de Oud en Nieuw viering. 
Daarom worden Kerklaan en het 
deel van de Drechtdijk tussen 
Mgr. Noordmanlaan en Kwakel-
sepad/Boterdijk op 31 december 
vanaf 23.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer. Deze afzetting duurt 
tot 1 januari 02.30 uur. We advi-
seren iedereen om tijdens de af-
zettingsperiode de auto in de Mgr. 
Noordmanlaan in de parkeervak-
ken te zetten.

W W W . U I T H O O R N . N L

We wensen u 
brandveilige 
feestdagen! Amsterdam-Amstelland

Maak van 
je hond geen

Laat huisdieren 
niet alleen 
met kaarsen

Geen rijbewijs, 
lopend verder
Uithoorn - Op woensdag 17 decem-
ber om vijf uur in de vroege mor-
gen hebben agenten op de Konin-
gin Máximalaan een automobilist tot 
stoppen gemaand. De 24- jarige be-
stuurder, wonende in Uithoorn, reed 
richting Zijdelweg en zei op weg te 

zijn naar de veiling. Hij had geen 
autopapieren bij zich. De 24-jarige 
bleek zelfs helemaal geen rijbewijs 
te hebben. Hij verklaarde de auto 
gepakt te hebben, omdat het slecht 
weer was. Er is een bekeuring uitge-
schreven en natuurlijk moest de Uit-
hoornaar de auto laten staan. Ook 
heeft hij de waarschuwing gekregen 
dat de volgende keer zijn auto in be-
slag zal worden genomen. 

Navigatie uit 
auto gestolen
Uithoorn -  Op vrijdag is tussen één 
uur ‘s nachts en acht uur in de och-
tend ingebroken in een in de Fauna-

laan geparkeerde auto. Uit de Au-
di is het navigatiesysteem gesto-
len. De schade binnen in de wagen 
is fors. 
Om de auto in te komen hebben de 
dieven het raam aan de rechterach-
terkant ingetikt.

Gesnapt
Uithoorn - Op vrijdag 19 december 
zijn om 13.00 uur twee winkeldieven 
aangehouden op het Amstelplein. 
De 26-jarige vrouw en de 35-jari-
ge man zijn afkomstig uit Mongo-

lië en hebben het vooral voorzien op 
cosmetica. Ze zijn al meerdere ma-
len betrapt door winkelmedewer-
kers. Ongeveer twee jaar geleden 
ook in Aalsmeer. Het stel heeft nu 
een dagvaarding gekregen en moet 
zich verantwoorden bij justitie.

Fietsen gestolen
De Kwakel - In de nacht van dins-
dag 16 op woensdag 17 december 
zijn vanuit een tuin in de Hortensia-
laan twee fietsen gestolen. Het be-
treft een herenfiets van het merk 

Batavus, type Crescendo en een 
elektrische Union fiets. Deze da-
mesfiets is grijs van kleur en het re-
gistratienummer eindigt op 014. De 
accu van de fiets had de eigenares-
se mee het huis in genomen. Beide 
fietsen waren op slot gezet.

Auto bekrast 
Uithoorn - Tussen donderdag 18 en 
zaterdag 20 december is een in de 
Nijhoflaan geparkeerde auto door 
onbekenden bekrast. Er zijn diepe 
krassen gemaakt in het rechter voor- 
en achterportier. In de nacht van za-

terdag 20 op zondag 21 december 
is van een in Ebro geparkeerde au-
to een band lek gestoken. Het gaat 
om de band linksachter. Wie achter 
de vernielingen zitten, is niet bekend. 
Mogelijk zijn er getuigen, zij worden 
verzocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Uithoorn - Maandag 22 decem-
ber was de Kerstdrive van de BVU 
en volgens voorzitter Hans was ie-
dereen op zijn Paasbest gekomen. 
Vooraf was er heerlijk banket bij de 
koffie. Gespeeld werd er volgens 
het topintegraalsysteem met ge-
sorteerde spellen in beide lijnen. Ie-
dereen speelt dan dezelfde 24 spel-
len. Winnaars werden Wim en Mar-
cel met maar liefst 66,51%. Tweede 
werden Tineke en Anke met 65,54%. 
De derde plaats was voor An en 
Bert met 64,24%. Hetty en Gerard 
werden vierde met ook nog een 
mooie 63,94%. Gelegenheidskoppel 
To en Cor eindigden op vijf. Voor ie-
dereen was er een prijsje, dus ook 
voor Marja en Corry en Greetje en 
Ria die gezamenlijk onderaan ein-
digden. Na de tweede ronde waren 
er lekkere hapjes, ook na iedere vol-
gende ronde, die geheel door Ben 
en Marjan waren verzorgd. Met de 
beste wensen voor de feestdagen 
ging iedereen voldaan huiswaarts. 

De BVU wenst ook al haar lezers 
een voorspoedig 2015.
Waarom komt u ook niet eens naar 
de lessen die door de BVU gratis 
worden gegeven om o.a. beginners 
of thuisbridgers klaar te stomen 
voor het bridgen in clubverband? In 
gemiddeld 10 lessen worden  deel-
nemers in groepen van 4 bekend 
gemaakt met het bridgespel en zijn 
daarna in staat om met gelijkwaar-
dige tegenstanders aan de weke-
lijkse bridgeavond deel te nemen.
De lessen vinden plaats  in huise-
lijke sfeer (in overleg op dinsdag- 
of woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.

Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mailbvu@telfort.nl, of bel voor na-
dere informatie/mogelijkheden met 
Hans Wagenvoort, 06-53 368 948.

Kerstdrive bij BVU

Kaarten voor kaartmiddag
De Kwakel - Op woensdag 31 de-
cember organiseert de activiteiten-
commissie van het dorpshuis weer 
een kaartmiddag. Het is mogelijk 
om vanaf 13.00 uur in te schrijven 

voor zowel pandoeren als klaverjas-
sen. Het kaarten begint om 13.30 
uur en de inschrijfkosten zijn 2,50. 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel.

www.lijfengezondheid.nl
Het gevaar van een hoog eigen risico
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Even voorstellen
Jennifer Santing
Sinds enkele jaren werkt Jenni-
fer Santing met veel plezier samen 
met Jack Lugtmeijer. “Ik ben er trots 
op om Jack op 1 januari te mogen 
opvolgen als huisarts in het mooie, 
moderne gezondheidscentrum Wa-
terlinie. De focus op vernieuwende 
zorg bracht Jack en mij tot elkaar. 
Belangrijke waarden die wij de-
len zijn onze inzet en persoonlijke 
aandacht voor de patiënt, met we-
derzijds respect en zorg volgens de 
laatste inzichten. Ik verheug me er 
dan ook op om ‘onze patiënten’ als 
dat nodig is, gezamenlijk te mogen 
helpen,” laat Jennifer weten. “Ik wil 
een moderne huisarts zijn, enthou-
siast, open en toegankelijk, betrok-
ken, slagvaardig en vooruitstrevend. 
Daarnaast heb ik een speciale in-
teresse voor de beleidsmatige kant 
van de gezondheidszorg, neurologie 
en chirurgische verrichtingen. Voor-
dat ik aan de huisartsopleiding be-
gon (UvA), heb ik gewerkt op de af-
deling neurologie in Zwolle en Am-
sterdam. Vanuit mijn wens om nog 
directer en persoonlijk betrokken te 
kunnen zijn bij de zorg voor men-
sen heb ik gekozen om huisarts te 
worden. Werken met mensen is het 
leukste dat er is!” Jennifer woont 
met haar gezin en twee kinderen in 
Amstelveen. In de vrije tijd is het ge-

Wisseling huisartsen in 
gezondheidscentrum Waterlinie

Huisarts Herman van den Bosch Huisarts Jack Lugtmeijer

Knotten op de Horn bij 
Abcoude
Uithoorn - De eerste knotdag in 
het nieuwe jaar, zaterdag 3 janua-
ri, gaat Knotgroep Uithoorn aan de 
slag op de Horn, tussen Abcoude en 
Baambrugge. Op deze smalle dijk 
staan veel knotwilgen die al 3 of 4 
jaar niet geknot zijn. Ze moeten no-
dig weer geknot worden, anders lo-
pen ze het risico om stuk te waaien. 
Voor iedere liefhebber van een och-
tend stevig zagen, is dit een mooie 
uitdaging. De knotgroep verzamelt 
om 9.00 uur op het erf van boerde-
rij Schimmelpenninck van de familie 
Verhoef, op de Horn nr 6, 1396 HT 
Baambrugge. Deze boerderij staat 
ook bekend als Boerderij-Camping 
’t Riviertje. Dat slaat op de Angstel 
die er dicht achter stroomt.
In de stal bij de familie Verhoef kun-
nen we rond 10.30 uur rustig koffie 
drinken en als slot om 13.00 een kop 
huisgemaakte soep.
Iedereen die zin heeft om actief 
mee te werken, is van harte wel-
kom. Zorg zelf voor werkkleding, 
waterdicht schoeisel, en een beker 
+ lepel. De knotgroep zorgt voor 

goed gereedschap. Voor meer in-
formatie: Bert Schaap 0297-565172 
of de website  www.knotgroepuit-
hoorn.nl of www.facebook.com/ 
knotgroepuithoorn .

Geld van goed doel, 
gestolen
Regio - Op  woensdag 24 decem-
ber jl. is de dagopbrengst van de 
verkoop van kerststukjes  gestolen 
. Bewoners aan de Provinciale weg 
hadden zelfgemaakte kerststukje te 
koop aangeboden via een verkoop-
huisje aan de weg. De mensen kon-
den het kerststukje dat ze mooi von-
den dan meenemen en het geld in 
het daarvoor bestemde geldbakje 
achter laten. Dat gebeurd al jaren 

en altijd gaat het goed. Deze keer 
was de opbrengst bestemd voor  
Serious Request. Helaas hebben 
nog onbekende onverlaten het no-
dig gevonden om het geld te stelen.

“We hopen dat de dader zich 
schaamt en wroeging krijgt en het 
geld alsnog overmaakt aan dit goe-
de doel!”, was de reactie van de ma-
kers van de kerststukjes.

zin vaak op het water te vinden om 
daar hun grote passie uit te oefe-
nen: zeilen.

Froukje Wegman
Froukje Wegman volgde de oplei-
ding geneeskunde aan de Universi-
teit van Amsterdam en de speciali-
satie als huisarts aan de VU. Voor-
dat zij aan de huisartsenopleiding 
begon werkte zij op de afdelingen 
interne geneeskunde, longgenees-
kunde en cardiologie in een klein 
ziekenhuis in Amsterdam. Vanaf 
2011 werkte zij als huisarts bij een 
gezondheidscentrum in Heemskerk. 
Daar had zij het naar eigen zeggen 
bijzonder naar haar zin maar wilde 
toch het liefst een eigen praktijk be-
ginnen. Die kans kreeg zij toen Her-
man van den Bosch aangaf dat hij 
met pensioen ging. Froukje was tot 
dan ook bekend met de Waterli-
nie. Het laatste jaar van haar huis-
artsenopleiding heeft zij namelijk 
doorlopen in de praktijk bij huisarts 
Pieter Bots in Uithoorn die in 2011 
deel ging uitmaken van het huisart-
sencollectief in de Waterlinie. Frou-
kje: “Na mijn stage en het afron-
den van mijn opleiding kwam ik af 
en toe terug bij de Waterlinie voor 
invaldagen. Daaronder ook bij de 
‘Drecht’. Het is erg plezierig nu als 
een vaste huisarts in de Waterlinie 
te kunnen fungeren. Als huisarts 
hoop ik voor mijn patiënten laag-
drempelig te zijn, open in het con-

tact en met wederzijds respect in de 
spreekkamer. Het persoonlijke con-
tact met de patiënten ervaar ik als 
een waardevol onderdeel van mijn 
vak. Ik hoop een betrokken gezins-
arts te zijn, met gebruikmaking van 
de extra’s en gemakken van een ge-
zondheidscentrum ten gunste van 
mijn patiënten.”

Froukje Wegman woont met haar 
gezin in Haarlem. Zij is sportief en 
loopt in haar vrije tijd hard. Tijdens 
haar studententijd combineerde zij 
haar studie met roeien op interna-
tionaal niveau. Dat resulteerde in 
2004 in deelname aan de Olympi-
sche Spelen in Athene met de Ne-
derlandse Vrouwen Acht die toen 
een bronzen medaille in de wacht 
sleepte. Op dat niveau roeit Froukje 
nu niet meer maar blijft wel gezond 
bewegen om in conditie te blijven!

In Gezondheidscentrum Waterlinie 
werken zowel eerstelijns zorgverle-
ners als specialisten van Ziekenhuis 
Amstelland. Tien huisartsenpraktij-
ken werken in drie clusters samen. 
Op de website vindt u de details 
van de clusters onder De Amstel, 
De Drecht en De Waver. De mis-
sie van de huisartsen luidt: ‘Opti-
male vernieuwende huisartsenzorg 
in Uithoorn en omstreken door sa-
menwerking binnen de eerste en de 
tweede lijn, met behoud van goe-
de toegankelijkheid en persoonlijk 
contact.” Voor de patiënt betekent 
de samenwerking dat er korte on-
derlinge lijnen zijn en dat men snel 
geholpen kan worden. De huisart-
sen kunnen indien nodig snel rug-
gespraak houden met specialisten 
of iemand intern ‘doorsturen’ naar 
andere zorgverleners in de Water-
linie.

Tweemaal winst voor UWTC
De Ronde Venen - Zondag 28 de-
cember kregen de veldrijders voor 
het eerst te maken met een licht be-
vroren ondergrond tijdens de Am-
sterdamse Cross Competitie bij 
Olympia in Amsterdam. Mees van 
Smoorenburg nam bij de jeugd cat 
A al snel de leiding en Mees reed 
solo naar de winst. Broertje Siem 
reed naar plaats 10. En van de jonge 
Siem gaan we in de toekomst vast 

nog veel zien en horen! Bij de jeugd 
B kreeg Ian vd Berg te maken met 
een afgelopen ketting. Ian kreeg de 
ketting er weer op en kon als laatste 
renner in het veld de wedstrijd weer 
vervolgen. Ian reed toch weer een 
aantal renners voorbij en finishte als 
17e. Bij de 40+ stonden Gerard Kei-
zer en Sjon vd Berg aan start in dit 
altijd drukke startveld. Voor Gerard 
een 13e plaats en Sjon werd 20e.

Kopstart
Bij de 40- had Bart de Veer een 
kopstart, maar op het eerste weg-
stuk kwamen diverse renners hem 
voorbij. Er ontstond al snel een kop-
groep van 3 man met UWTC lid Tom-
my Oude Elferink.  Pas in de laat-
ste ronde wist Tommy een gaatje te 
slaan en kwam hij met lichte voor-
sprong de brug over. Dit was voor 
Tommy genoeg om de winst weer 
voor zich op te eisen. Bart de Veer 
reed de hele wedstrijd op plaats 5, 
maar werd in de laatste ronde nog 
voorbij gereden. Bij de nieuwelin-
gen/dames kwam Menno van Capel 
op de 3e plaats te rijden en Menno 
wist dit keurig vast te houden ge-
durende de wedstrijd. Stijn Ruijter 
had wat meer moeite met het par-
cours en finishte als 15e. Volgende 
week de twaalfde en laatste wed-

strijd van de ACC bij WVA (Sloten) 
en zoals het er nu naar uitziet kan 
Tommy het eindklassement winnen 
bij de 40-. Menno (nieuwelingen), 
Mees (jeugd A) en Bart (40-) kun-
nen nog 3e worden in het eindklas-
sement mits ze geen pech krijgen. 

Fortcross de Kwakel
Zondag 18 januari 2015 staat 
de fortcross op fort de Kwakel weer 
op het programma. Inschrijven van-
af 09.30 uur. Inschrijfgeld jeugd 2 
Euro, overig 3 Euro
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+ (40 min)
13.00 uur: 40- (45 min)
Deelname is op eigen risico, val-
helm verplicht!

Tas  gestolen
Uithoorn - Tussen zaterdag 20 en 
zondag 21 december is een insluiping 
geweest in een ouderentehuis aan de 
Wiegerbruinlaan. Van een 92-jarige 

bewoonster is een tas gestolen. De 
tas is roze van kleur. In de tas zat de 
blauw met groene portemonnee van 
de eigenaresse met hierin haar iden-
titeitsbewijs, bankpas, 60 euro aan 
contant geld en een loep. 

Uithoorn - Op vrijdag 19 december 
om kwart voor elf in de avond kreeg 
de politie een melding dat mogelijk 
een ramkraam werd gepleegd bij 
de drogist op het Amstelplein. Be-
woners die boven de winkel wonen 
hadden een enorme  knal gehoord. 
Agenten zijn direct gaan kijken en 
troffen een boze man aan. De 29 ja-

rige Uithoornaar was kwaad, om-
dat hij vond dat hij niet goed ge-
holpen was in de zaak. Uit woede 
had hij een winkelraam ingeslagen. 
De man is geen onbekende van de 
politie. Hij heeft al meerdere keren 
voor overlast gezorgd. Hij is aange-
houden en ter afkoeling tot zondag-
middag in de cel gezet.

Winkelraam uit boosheid ingeslagen

Regio - Drie dagen peace, love and 
great music, dat was Woodstock in 
het jaar 1969, toen een boer zijn wei-
land beschikbaar had gesteld voor 
een hippe muziek en kunsthappe-
ning. Het werd het meest legenda-
rische festival ooit dat nog decen-
nia lang doorklinkt. Woodstock the 
Story voert je terug in de tijd met 
een ruim twee uur durende zinde-
rende show. “Het is een voorstelling 
die ongemerkt onder je huid kruipt.” 
Aldus Matthijs van Noort die naast 
producer en leider, tevens band-
lid is. 
Hij is zeer enthousiast tijdens een 
telefonisch interview en zegt daar-
in verder: “We zijn als negenkop-
pig team enorm op elkaar inge-
speeld, want zijn de show al in het 
seizoen van 2012/2013 gestart. Na-
tuurlijk hebben we het repertoi-
re aangepast en aan de reacties 
van het publiek te horen weten we 
de toon goed te raken. We probe-
ren echt dat tijdsbeeld neer te zet-
ten. De voorstelling heeft diepere 
lagen en we weten de mensen er-
mee te roeren.” Daarbij wordt er ge-
bruik gemaakt van dia’s, videobeel-
den en foto’s. Matthijs benadrukt 
dat het beslist geen musical is. “Het 
is een gevoelsding. Een totaalbele-
ving van de sfeer van Woodstock. 
Als ik het in het kort moet samen-
vatten dan zeg ik; het is het een 
krachtig rockconcert en een intege-
re theatervoorstelling ineen. Je bent 
er gewoon even bij. En er wordt ook 
veel gelachen!” 

Eerbetoon aan Joe Cocker
Uiteraard komt The Who aan bod, 
maar ook Santana, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Crosby, Stills & Nash. 
Uiteraard zal de onlangs overle-
den Joe Cocker eer worden aan-
gedaan. Er zullen in totaal tweeën-
twintig nummers worden gebracht 
in een honderdveertig minuten du-
rende show met een pauze ertus-
sen. De voorstelling is voor ieder-
een toegankelijk. Matthijs: “Wie 
graag naar de Top 2000 luistert is 
bij ons op z’n plaats. Van bijna al-
le nummers uit die lijst proberen we 
de originele sound zo authentiek en 
eerlijk mogelijk te brengen, uiter-
aard met een eigen sausje. Het is 
een uitstapje naar herkenbaarheid.” 
Het plezier zal van de show afspat-
ten, want zoals de bandleider tot 
slot zegt: “We spelen iedere voor-
stelling tot het gaatje!” Wil jij bij de 
fantastische theaterbeleving aan-
wezig zijn op zaterdag 17 januari 
om 20:00 uur in het Crown Theater, 
reserveer dan hier je kaarten www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0900-1353 (45 cpm). De 
kosten zijn 24 euro vijftig, exclusief 
bespreekkosten. Een theater-arran-
gement bestaande uit een twee-
gangendiner inclusief voorstelling 
is er al vanaf zesendertig euro per 
persoon. Kaarten voor de voorstel-
ling zijn ook te verkrijgen bij Boek-
huis Aalsmeer, Espago Aalsmeer en 
Primera Aalsmeer-Oost of een uur 
voor aanvang aan de kassa van het 
theater.

Woodstock the Story

www.lijfengezondheid.nl
Wildplukken, lekker en goedkoop!

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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januari februari maart
 Bij de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruijter 

vond op 1 januari de tradtionele Nieuwjaarsduik plaats. Gelukkig 
was het niet al te koud (voor de tijd van het jaar...)

 De Provinciale weg N196 heet vanaf 1 januari offi cieel de Konin-
gin Maximalaan.

 Politieke partij DUS! start haar verkiezingscampagne in het kader 
van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande.

 Waar eerder de openbare verlichting door de gemeente in het 
‘buitengebied’ werd uitgedraaid, is deze met onmiddellijke ingang 
weer aangezet. Het was te onveilig en er gebeurden veel (bijna)
ongelukken.

 Waar tot voor kort de kinderdisco’s in The Mix werden gehouden, 
gebeurt dat nu onder de naam Col’ínKidz bij Dans- en Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg. The Mix heeft opgehouden te 
bestaan. Beheerder Edwijn Konijn van ’t Buurtnest organiseert de 
nieuwe kinderdisco en fungeert daarbij tevens als DJ.

 De politieke partij Gemeentebelangen presenteert als eerste in de 
locale politiek naast een papieren en digitale versie (pdf) een ge-
sproken verkiezingsprogramma op CD voor mensen die zelf lezen 
niet mogelijk is.

 Wegens werkzaamheden aan het Thamerlint is de Stationsstraat 
in Uithoorn voorlopig voor alle verkeer afgesloten.

 Kinderboerderij De Olievaar gaat wegens gebrek aan geld sluiten. 
De gemeente verleent al geruime tijd geen subsidie meer aan de-
ze bekende kinderboerderij.

 Het voormalige Sigmaterrein aan de Wiegerbruinlaan wordt na 
jaren van braak liggen eindelijk volledig volgebouwd. Naast het 
pand van Multimate wordt een hypermodern logistiek centrum 
gebouwd voor levensmiddelenimporteur Engel Foreign Food B.V.

 Als eerste gemeente in Nederland krijgt Uithoorn het ITS-certi-
fi caat uitgereikt dat staat voor overal toegankelijke hoofdroutes 
voor mensen met een fysieke beperking. Daardoor zijn nagenoeg 
alle delen van Uithoorn ook voor hen gemakkelijk bereikbaar.

 Politieke partij Ons Uithoorn start haar politieke campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen met een dancefeest in Café Bar 
Roadies.

 Verschillende welzijnsprojecten in Uithoorn worden opnieuw op-
gepakt door andere mensen en stichting Tympaan-de Baat uit 
Mijdrecht.

 De opening van het aquaduct in Amstelhoek staat gepland voor 
eind maart.

 De uitvoering van de Waterlijn (Amsteloever) wordt gefaseerd uit-
gevoerd.

 Bewoners en andere betrokken partijen willen dat Kinderboerderij 
De Olievaar open blijft.

 Het CDA wil meer sfeer en minder beton in het nieuw te bouwen 
dorpscentrum. Geen betonnen kolos met een oprit naar de par-
keergarage op tweehoog!

 Er zijn steeds meer positieve geluiden over de sloop en nieuw-
bouw van fl ats en woningen aan de Europarei.

 De Provincie Noord-Holland heeft 900.000 euro als een geldlening 
aan de gemeente Uithoorn verstrekt om het project Ruimte voor 
Ruimte te kunnen doorstarten.

 De politieke partij Ons Uithoorn presenteert haar kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

 Ook politieke partij Gemeentebelangen start haar verkiezings-
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 Kinderboerderij De Olievaar blijft tot eind juli open.
 Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter bestaat dit jaar 50 jaar. 

Bierbrouwer De Schans gaat ter gelegenheid daarvan een speci-
aal bier brouwen van gezuiverd Amstelwater.

 De gemeente Uithoorn werkt aan het Koersprogramma Sociaal 
Domein om zich voor te bereiden op de decentralisatie door de 
centrale overheid op het gebeid van de jeugd- en ouderenzorg, 
werk en inkomen.

 Het startsein is gegeven voor uitvoering van het groengebied om-
geving Iepenlaan.

 De sportverenigingen spekken de kas van het Ondernemersfonds 
met 10 procent van hun OZB-aanslag. Daarmee worden geza-
menlijke projecten met bijvoorbeeld scholen en welzijnsinstellin-
gen betaald.

 De Participatiewet is een onderdeel van het Sociaal Domein. Par-
ticiperen doen we met z’n allen is het credo van de gemeente die 
hierbij het voortouw neemt en regels opstelt.

 Door de nieuwe normen en regelgeving veroorzaakt het vliegver-
keer vanaf Schiphol veel meer overlast dan anders voor de inwo-
ners van Uithoorn en De Kwakel.

 De bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Thamerdal kan van 
start gaan. Eind 2014 kunnen de eerste gebruikers van dit cen-
trum gebruik maken.

 Er is nog veel werk te doen bij de Zijdelweg en de ongelijkvloerse 
kruising van de N201 alvorens dit verkeersknooppunt eind maart 
voor het verkeer kan worden opengesteld.

 De politieke partij Gemeentebelangen krijgt veel vragen over de 
toekomst van de Prinses Irenebrug.

 De nieuwe Gebiedsvisie in De Kwakel rond het Steenwijkerveld 
roept gemengde gevoelens op bij bewoners en ondernemers in 
dat gebied.

 Het Oude Dorp gaat nog verder op de schop door allerlei geplan-
de werkzaamheden aan de riolering, verlichting en de Amsteloe-
ver.

 De Prinses Irenebrug in de N201 en de plannen over de herinrich-
ting van het Amstelplein waren onderdeel van discussie tijdens 
een vergadering in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

 De verbouwing van winkelcentrum Zijdelwaard is nu zichtbaar 
van start gegaan door het plaatsen van een noodwinkel voor de 
Mediq Apotheek op het parkeerterrein. De bestaande apotheek 
achter het winkelcentrum wordt gesloopt.

 Politieke partij DUS! heeft vergaande plannen gelanceerd om het 
oude schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan te behouden en het 
voor andere doeleinden te bestemmen zodra het IKC Thamerdal 
eind dit jaar gereed is.

 Het ‘Keez-toernooi’, georganiseerd door de Club van 100 van Leg-
meervogels en het Team Samen Sterker, haalden ruim 3.100 euro 
op voor de Stichting Thamer Thuis.

 Het voortbestaan van de expositie met historisch materiaal in Fort 
aan de Drecht loopt gevaar.

 Politieke partij Gemeentebelangen zet vraagtekens bij de ‘gron-
druil’ tussen de gemeente en Eigen haard in het gebied rond de 
Europarei. De gemeente zou er 10.000 vierkante meter aan (dure) 
bouwgrond bij inschieten.

 De openstelling van het aquaduct bij Amstelhoek is opnieuw uit-
gesteld tot 15 mei!

 Aan de Prinses Christinalaan is de eerste paal is geslagen voor de 
brede school van het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC).

 De Basisschool De Zwaluw in Nes a/d Amstel biedt nu ook on-
derdak aan kinderopvang. Dat wordt verzorgd door de landelijke 
stichting Kinder Service Hotels (KSH). Op de keper beschouwd 
biedt De Zwaluw onderwijs en kinderopvang onder één dak en is 
daarmee een Integraal Kind Centrum geworden.

 In ’t Buurtnest bij de Europarei is het Repair Café van start ge-
gaan. De opening werd verricht door wethouder Ria Zijlstra.

 Wethouder Ria Zijlstra opent Inlooppunt Informatie en Advies Eu-
roparei in ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan.

 De gemeente geeft tijdens een inloopavond aan dat de werk-
zaamheden in het Oude Dorp en aan de Waterlijn goeddeels zul-
len zijn afgerond voordat het vaar- en terrasseizoen wordt ge-
opend.

 Aan de Prins Bernhardlaan zijn de eerste bomen in het talud weer 
geplaatst.

 De gemeente tekent met de politie, netbeheerder Liander en 
stichting Eigen Haard een convenant tegen het onrechtmatig (en 
crimineel) gebruik van woningen.
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april mei juni
 De ‘oude’ gemeenteraad heeft afscheid genomen van de politiek. 

Raadslid Robert Timmers van Gemeentebelangen krijgt een Ko-
ninklijke Onderscheiding voor 20 jaar raadswerk.

 De op- en afritten in westelijke richting zijn bij de kruising N201/
Zijdelweg geopend voor het verkeer.

 De ‘nieuwe’ gemeenteraad wil zo snel mogelijk aan de slag gaan.
 De unieke rode beuk die ooit bij de Stationsstraat hoek Prins 

Bernhardlaan stond, is verplaatst naar de rotonde op de Amster-
damsweg/Wiegerbruinlaan.

 Politieke partijen VVD, DUS! en GB in Uithoorn werken aan een 
coalitieakkoord waarvan wordt verwacht dit eind april gereali-
seerd is.

 Gemeentebelangen presenteert haar kandidaat wethouder, de 
heer Hans Bouma uit De Kwakel.

 Demissionair wethouder Jeroen Verheijen geeft het startsein voor 
de verbouwing van winkelcentrum Zijdelwaard door met een 
sloopkraan een hoek van de oude Mediq Apotheek af te breken.

 Er worden goede zaken gedaan tijdens Open Huizen Dag. De cri-
sis in de woningsector begint af te nemen.

 ’t Vrije Noortveen is de naam voor een nieuw groengebied bij de 
Iepenlaan in De Kwakel.

 Na meer dan een half jaar bouwen is de hoofdontsluiting Oude 
Dorp (Thamerlint) gereed voor het verkeer waarna de route op 16 
april in een feestelijke sfeer wordt geopend.

 Wethouder Jeroen Verheijen geeft het startsein tot de sloop van 
het oude Resmipand. Dat wordt opgeluisterd met een spectacu-
laire fl yboardshow op de Amstel.

 Voor Koningsdag hebben de organiserende buurtcomités een 
feestelijk programma in petto voor jong en oud.

 Twee inwoners van Uithoorn hebben een Koninklijke Onderschei-
ding gekregen.

 De coalitiebesprekingen tussen de VVD, DUS! en GemeenteBe-
langen (GB) bevinden zich in een afrondende fase.

 De gemeente heeft met woningbouwcorporatie Eigen Haard een 
realisatieovereenkomst getekend voor de sloop van drie fl ats aan 
de Europarei, nieuwbouw op de vrijgekomen plaatsen en herin-
richting van de openbare ruimte.

 Het coalitieakkoord tussen de politieke partijen VVD, DUS! en Ge-
meenteBelangen is rond. Er kan nu een nieuwe raad en een nieuw 
college worden gevormd.

 De steigers rond de Schanskerk worden verwijderd omdat het 
Bisdom en de Emmaus parochie gezamenlijk hebben gezorgd 
voor voldoende reparaties aan het kerkgebouw.

 Bij winkelcentrum Amstelplein is het slopen van het pand van de 
Mediq Apotheek en de Rabobank aan de Heijermanslaan nu echt 
van start gegaan. Dat betekent dat de renovatie van het winkel-
centrum daadwerkelijk in gang is gezet.

 Donderdag 8 mei is het nieuwe college van Burgemeester en Wet-
houders geïnstalleerd.

 Het bestemmingplan Vinckebuurt is door de uitspraak van de 
Raad van State onherroepelijk geworden. Zeeman Vastgoed en 
het Bouwfonds kunnen beginnen met de woningbouw op de lo-
catie.

 Niet iedereen is in juichstemming bij de aanleg en openstelling 
van de N201 met het bijbehorende aquaduct.

 Na anderhalf jaar restauratie is de historische Tolhuissluis in het 
Amstel-Drechtkanaal weer volledig operationeel.

 De omlegging van de N201+ is voltooid. Op donderdag 15 mei 
werd het laatste stukje provinciale weg N201 met het aquaduct 
door minister Melanie Schulz van Haegen en gedeputeerde Elisa-
beth Post offi cieel geopend.

 De verkoop van nieuwe woningen in Uithoorn en de bouw ervan 
zitten in de lift.

 Het landbouwverkeer mag op voorhand niet door het aquaduct!
 Sinds de omgelegde N201 in gebruik is genomen blijkt het een 

stuk rustiger te zijn op de N196 in Uithoorn. 

 De gemeentelijke jaarrekening 2013 sluit met een positief resul-
taat van ruim 1,36 miljoen euro.

 De Provincie Noord-Holland is al het overleg over het landbouw-
verkeer en de Prinses Irenebrug spuugzat en legt het probleem op 
het bordje van de gemeente Uithoorn.

 Stichting Uithoorn aan de Amstel wil Uithoorn en De Kwakel meer 
op de toeristische kaart gaan zetten. Initiatieven worden gebun-
deld en onder een paraplu naar buiten gebracht.

 Vanwege de bezuinigingen moeten ook personeelsleden worden 
ontslagen bij Het Hoge Heem. Niettemin hoopt en verwacht de or-
ganisatie dat de goede zorg aan de bewoners gewaarborgd blijft.

 Supermarkt Aldi sluit zijn deuren bij winkelcentrum Legmeer-
plein. Dit ten gunste van de aangrenzende supermarkt Deen die 
de ruimte van Aldi na de verbouwing gaat innemen. Het laatste 
nog te verbouwen gedeelte wordt in oktober 2014 opgeleverd. Na 
de inrichting zal de ‘nieuwe Deen’ nog voor kerst alles ingericht 
hebben.

 Jaap Baak, de nummer twee in de fractie van het CDA, wordt frac-
tievoorzitter in plaats van Jordy Keimes. Laatstgenoemde heeft er 
zelf om gevraagd, Hij wil daardoor meer tijd krijgen om ‘in het 
veld’ met bewoners te praten.

 Er is een nieuwe start mogelijk gemaakt voor Galerie Fort aan de 
Drecht. Door het ontbreken van subsidie moest de Galerie haar 
activiteiten beëindigen. Dankzij de stichting CREA is er een oplos-
sing gevonden de Galerie toch te kunnen laten exposeren.

 Basisschool De Kwikstaart heeft voor de 40e keer meegedaan aan 
de avondvierdaagse.

 Het Repair Café Uithoorn blijkt zo succesvol te zijn dat het na de 
zomervakantie een vervolg krijgt.

 Eind juni is de N201 bij Loenersloot voor alle gemotoriseerde ver-
keer afgesloten omdat de bestaande 80-jarige brug over het Am-
sterdam-Rijnkanaal in zijn geheel wordt vervangen.

 Het ziet er naar uit dat de omgelegde N201 met het aquaduct 
geen garantie is voor een betere doorstroming van het verkeer. 
Als er een calamiteit is op de A2, A4 of A9, loopt het verkeer op de 
N201 nabij Uithoorn volledig vast.

 Bij de Schans is de nieuwe boodschappensteiger door wethouder 
Marvin Polak samen met Jos van den Berg (AH) offi cieel in ge-
bruik genomen. De boodschappensteiger is onderdeel van de ver-
nieuwing van de Waterlijn.

 De nieuwe woonwijk De Oker in De Kwakel is door burgemeester 
Dagmar Oudshoorn feestelijk geopend.

 Er is discussie ontstaan of de rode fi etspaaltjes op fi etspaden weg 
moeten of dat ze blijven staan. Dit naar aanleiding van het over-
lijden van een jogger op het fi etspad bij de fi etsbrug in De Leg-
meer. Hulpdiensten konden vanwege een afgesloten fi etspaaltje 
niet tijdig bij het slachtoffer komen om hem te reanimeren. Wor-
den fi etspaaltjes weggehaald rijden er auto’s over het fi etspad...

 Het evenement Culinair aan de Amstel is ook dit jaar weer een 
groot succes geworden. Er werd meer dan 10.000 euro voor goede 
doelen opgehaald.
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 Nu de sloop van de voormalige Rabobank, Mediq Apotheek en de 
Trekpleister achter de rug is, kan de nieuwbouw van o.a. de Jumbo 
supermarkt op deze locatie van winkelcentrum Zijdelwaard be-
ginnen.

 Het traditionele Polderfeest in De Kwakel – dit jaar alweer voor 
de 39e keer - is weer een groot succes geworden waaraan veel 
deelnemers hebben deelgenomen. Zowel deelnemers als de tal-
loze toeschouwers hebben optimaal van de festiviteiten kunnen 
genieten.

 De grote brand op het Industrieterrein Noord heeft ook schade 
toegebracht aan andere naastliggende bedrijven, zoals het maga-
zijn van Intersport DUO.

 De scholen zijn weer begonnen. Er is een campagne opgestart om 
kinderen op de fi ets veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

 Repair Café Uithoorn in ’t Buurtnest gaat weer van start. Hier kun-
nen eigenaren van defecte huishoudelijke apparatuur en/of fi et-
sen hun eigendommen gratis door deskundige vrijwilligers laten 
nakijken en/of repareren.

 De Aldi supermarkt is weer open voor haar klanten. Op 21 augus-
tus opende de supermarkt de deuren van haar nieuwe vestiging 
aan de Sportlaan in Uithoorn in het voormalige pand van Forddea-
ler van Bunningen.

 De uitbreiding van Deen supermarkt op het Legmeerplein vordert 
gestaag.

 Kringloopcentrum Ceres aan de Industrieweg viert 30-jarig be-
staan.

 Ondanks het afhaken van enkele horecabedrijven vindt de traditi-
onele Tropical Night gewoon doorgang.

 Teerfabriek Koppers sluit defi nitief zijn deuren per 1 juli, waar-
door 58 werknemers van de productie-eenheid op straat komen 
te staan.

 Overal in Uithoorn staan nog steeds oude verkeersborden die het 
verkeer via de N196 leiden naar Mijdrecht en Utrecht i.p.v. over de 
nieuwe omgelegde N201.

 De Nieuwe Meerbode heeft weer een fantastische bijlage in de 
vorm van een Tourspecial in het kader van de Tour De France 
2014. Er zijn voor deelnemers aan de prijsvraag weer prachtige 
prijzen te winnen.

 Deze zomer wordt groot onderhoud aan de Aalsmeerderbrug uit-
gevoerd, wat veel vertraging voor het verkeer zal opleveren dat re-
gelmatig van de N196 richtring Schiphol-Rijk v.v. gebruik maakt.

 Is de hoogtebeperking van het Prinses Amalia viaduct een wassen 
neus? De echte hoogte onder het viaduct is 4,60 m. De hoogte-
begrenzing van 3,50 m betreft slechts een scharnierende dwars-
lat die vrachtwagenchauffeurs niet zal weerhouden om toch het 
viaduct in te rijden. Soms ‘slingerend’ van de ene weghelft naar 
de andere.

 De nieuwe gemeenteraad blijft het probleem van de tekorten van 
ruim 1,5 miljoen euro op de begroting de komende jaren maar 
voor zich uitschuiven. Bezuinigen binnen de organisatie blijkt on-
voldoende soelaas te bieden.

 De gemeente Uithoorn roept de hulp in van speciaal opgeleide 
jongerencoaches om in het kader van de uitvoering van het spe-
cialistisch jongerenwerk bepaalde groepen hangjongeren en van-
dalen die in de criminele sfeer dreigen te belanden, weer op het 
rechte pad zien te krijgen. 

 Het nieuwe (veilige) fi etspad langs de Noorddammerweg nadert 
zijn voltooiing.

 Eindelijk komt er schot in de bebouwing van de Vinckebuurt. Na 
de zomer start de verkoop van de woningen ‘Allure a/d Amstel’.

 De gemeente opent een condoleanceregister voor de slachtof-
fers van vlucht MH17. Het passagiersvliegtuig werd boven Oost-
Oekraïne als gevolg van oorlogshandelingen neergeschoten 
waarbij 192 Nederlandse inzittenden om het leven kwamen.

 De All American Sunday - de voormalige Harley Davidson dag - 
die dit jaar op het evenemententerrein in de Legmeer is gehou-
den, heeft vele duizenden bezoekers getrokken. Het evenement 
dat jaarlijks door Café Drinken en Zo wordt georganiseerd, was 
ook nu weer een groot succes.

 Het groot onderhoud aan de Aalsmeerderbrug is in volle gang en 
zorgt voor behoorlijke vertraging in de verkeersafwikkeling.

 Kinderboerderij De Olievaar is voorlopig een openbare speeltuin 
(voor eigen risico).

juli augustus september
 De verbindingsweg tussen de Meerwijken West en Oost is in de 

maak. Op korte termijn zal de bussluis die beide wijken van elkaar 
gescheiden houdt, worden opgeheven.

 Kringloopcentrum Ceres had een fl inke toeloop van bezoekers tij-
dens de viering van het 30-jarige jubileum op 29 augustus.

 Het Kindcentrum Meerwijk van Solidoe aan de Eendracht 5 is op 
29 augustus feestelijk geopend.

 Vrijdagmiddag 5 september is met het slaan van de eerste paal de 
herontwikkeling en renovatie van winkelcentrum Zijdelwaardplein 
offi cieel van start gegaan.

 Het nieuwe fi etspad langs de Noorddammerweg is met een fi ets-
race tussen de voormalige wethouder Maarten Levenbach en de 
huidige Marvin Polak offi cieel in gebruik genomen.

 De 62e Kwakelse kermisoptocht is weer een fantastisch gebeuren 
met bijzonder gevarieerde presentaties en uitvoeringen.

 Ondanks slopen en bouwen blijft winkelen en boodschappen 
doen gewoon mogelijk op het Zijdelwaardplein.

 De Vuurlijn blijft op voorhand open voor alle verkeer.

 De Prinses Irenebrug over de Amstel krijgt pas in februari 2015 
een grote onderhoudsbeurt in plaats van de eerder aangekondig-
de datum van het laatste kwartaal dit jaar.

 De gemeente vraagt aan haar inwoners om ideeën aan te leveren 
waar er volgens hen nog bezuinigd kan worden op de dienstver-
lening!

 Om ‘veiligheidsredenen’ is een aantal bewoners door de gemeen-
te uit hun huis gezet op de Thamerweg. De woningen zijn onbe-
woonbaar verklaard.

 De productie-eenheid van Koppers Nederland (vm. Cindu) wordt 
geheel ontmanteld. Naar verwachting zal het werk eind 2015 zijn 
afgerond en wordt het terrein braak opgeleverd.

 Het Hoge Heem is voornemens zich in de nabije toekomst te pre-
senteren als het ‘Huis van de Buurt’ waar naast ouderen iedereen 
toegang heeft om elkaar te verzorgen, te ontmoeten, te eten en 
om ontspanning te beleven. Een en ander als uitvloeisel van de op 
handen zijnde participatiemaatschappij.

 De meningen lopen uiteen over het aanzien, doel en gebruik van 
de nieuw te bouwen cultuurcluster met de naam Confucius op de 
Wilhelminakade.
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oktober november december
 Bewoners van de verzakte woningen aan de Thamerweg zijn vol-

gens de gemeente om veiligheidsredenen uit hun woningen ge-
zet. Andere bewoners van naastliggende panden zijn extra alert 
op grondverzakkingen waardoor ook zij de kans lopen hun huizen 
te verliezen.

 Volgens burgemeester Dagmar Oudshoorn is de uitzetting van 
bewoners uit de woning een trieste zaak maar onvermijdelijk.

 De Morgenster en Het Hoge Heem slaan de handen ineen voor 
samenwerking ten behoeve van autistische cliënten.

 Zowel de gemeente Uithoorn als buurgemeente De Ronde Venen 
hebben een website gelanceerd, de buurtverbinding genaamd, 
voor mensen die voor kleine werkjes hulp of advies nodig hebben 
of contact willen zoeken met andere bewoners.

 Wordt het Avia tankstation aan de Heijermanslaan het kind van de 
rekening door de verbouwing van het winkelcentrum? De straat 
waaraan het station ligt is vanaf de Wiegerbruinlaan afgesloten, 
waardoor klanten het tankstation niet meer kunnen bereiken. 
Door het omzetverlies wordt het station in zijn voortbestaan be-
dreigd.

 De gemeente Uithoorn gaat komend voorjaar de N196 tussen de 
Dorpsstraat en de kruising met de Laan van Meerwijk herinrich-
ten. Dat betekent dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk 
zal zijn door het centrum. De plannen leveren veel kritiek op van 
buurgemeente De Ronde Venen die zich juridisch tegen de plan-
nen gaat verweren.

 De aanleg en herinrichting van de Waterlijn (Wilhelminakade en 
Marktplein) - onderdeel van net ambitieuze Masterplan - gaat 
nog dit jaar van start. Volgend jaar april moet het werk goeddeels 
gereed zijn.

 Drumband Tavenu uit De Kwakel houdt vanwege een te geringe 
instroom van nieuwe leden op te bestaan.

 De bekende dierenspeciaalzaak Discus van Tol heft zijn twee win-
kels - Amstelplein en Zijdelwaardplein - op en verhuist naar een 
nieuwe locatie aan de Wiegerbruinlaan.

 Bewoners Thamerweg leven in onzekerheid over de toekomst van 
hun woongenot.

 De Stadsregio Amsterdam gaat verder onderzoek doen naar het 
eventueel doortrekken van de tramlijn vanuit Amstelveen-West-
wijk naar Uithoorn.

 De Kwakelse Veiling behoort tot het locale historische erfgoed.

 Het fi etspad als op- en afrit van de Randweg bij de fi etsbrug aan 
de Noorddammerweg is verplaatst. Er zit nu ‘een slingertje’ meer 
in. Dat mocht wat kosten.

 Medewerkers van PPG Industries (het vm. Sigma Coatings) heb-
ben voor een cadeautje gezorgd voor het nieuwe IKC Thamerdal. 
Zij initieerden de sponsoring van het bedrijf voor een fraai speel-
toestel op het speelterrein bij de school.

 De gemeente Uithoorn zet een vervolgstap naar een verdere amb-
telijke samenwerking met de gemeenten De Ronde Venen, Die-
men en Ouder-amstel.

 De Brede School Legmeer aan de Randhoornweg viert zijn eer-
ste lustrum. Ruim 900 kinderen van kinderopvang Solidoe, Kwik-
staart, Toermalijn en de Dolfi jn vierden het uitbundig mee,

 De gemeente Uithoorn stevent af op provinciaal toezicht vanwege 
de slechte fi nanciële situatie van de begroting 2015 e.v. Het gat 
van 1,6 miljoen euro aan tekorten is weliswaar bijna gedicht, maar 
is nog een uitstaande schuld van 70 miljoen euro. Bezuinigen en 
verhoging van de woonlasten is onvermijdelijk.

 Er dreigt uitstel van de overdracht van het stuk N196 vanaf de 
Irenebrug door Uithoorn omdat buurgemeente De Ronde Venen 
juridische maatregelen in het vooruitzicht stelt aangezien zij niet 
wil dat het Uithoorn de weg afsluit voor doorgaand en landbouw-
verkeer.

 De intocht van Sint Nicolaas en zijn helpende pieten is weer een 
fantastisch kinderfeest geworden zonder incidenten.

 Het voormalig Campina terrein tegenover de Thamerkerk wordt in 
opdracht van het Bouwfonds gesaneerd. De werkzaamheden du-
ren tot media 2015 waarna de (schone) grond bouwrijp wordt ge-
maakt voor de eerste nieuwbouw van woningen.

 Het aantal aanvragen voor de Voedselbank in Uithoorn-De Kwa-
kel is in een jaar tijd vervijfvoudigd.

 Politieke partij Gemeentebelangen viert haar 45-jarig bestaan.
 Het eerste constructiedeel voor de overkapping van het winkel-

centrum Zijdelwaardplein is geplaatst boven de Zijdelrij.

 Het Wijkzorgteam Zijdelhof is een onmisbare schakel voor de 
thuiszorg in de woonwijk.

 De Nieuwe Meerbode heeft haar website vernieuwd en uitge-
breid.

 De RK Schanskerk is verkocht aan Van Wijnen West Projectont-
wikkeling BV, waar Hart aan de Amstel onderdeel van uitmaakt. 
Daardoor is het nu mogelijk geworden het hele Schansgebied 
verder te (her)ontwikkelen, o.a. met woningbouw.

 De eerste nieuwe entree in de renovatie van winkelcentrum Zij-
delwaard is geopend. Het is de toegang op de hoek van de Wie-
gerbruinlaan en de Heijermanslaan bij de Albert Heijn.

 De gemeenteraad van Uithoorn geeft groen licht aan het college 
om aan te sluiten bij de DUO+ gemeenten Ouder-Amstel, Diemen 
en De Ronde Venen voor het realiseren van een intensieve ambte-
lijke samenwerking.

 De gemeente Uithoorn heeft samen met de DUO+ gemeenten 
Ouder-Amstel en Diemen contracten afgesloten voor zorgaanbie-
ders in WMO functies begeleiding en kortdurend verblijf.

 Na een gerechtelijke procedure wordt het clubhuis van de post-
duivenvereniging Rond de Amstel aan de Amsterdams weg toch 
gesloopt. De gemeente heeft er haast mee. Waarom is niet duide-
lijk. Het clubhuis heeft er meer dan 50 jaar gestaan op die plaats.

 Er staat weer nieuwbouw van woningen gepland in De Kwakel. 
Nu op het stuk grond naast SV KDO, bekend als Project Kuil III. 
Vorm Ontwikkeling gaat het project uitvoeren. De overeenkomst 
werd getekend door wethouder Marvin Polak namens de ge-
meente en Jan Meurs namens Vorm.

 Dorpshuis De Quakel in De Kwakel heeft een nieuwe beheerder. 
Het is Edward Verburg, geboren en getogen in De Kwakel.

 De Uithoornse kunstenaar AlexP presenteert zich met een fantas-
tische interactieve videomapping ‘Crowd’ op het Amsterdam Light 
Festival.

 De bussluis in de Meerwijk blijkt voor zowel de gemeente als de 
bewoners een ‘struikelblok’ te zijn. Eind dit jaar moet de bussluis 
uit de overgang van de Laan van Meerwijk naar de Polderweg zijn 
verdwenen, maar er lopen nog zienswijzen. Of dat dus gaat luk-
ken?

 Opgebroken straten in Uithoorn met daarin winkels en horeca du-
peren de ondernemers ter plaatse. Juist in de decembermaand 
moeten ze hebben van hun klanten. Waarom niet in januari be-
gonnen, zo is de vraag.

 Er zijn veel zienswijzen (bezwaarschriften) bij de gemeente Uit-
hoorn binnengekomen op de plannen om het stuk N196 tussen 
de irenebrug en de Laan van Meerwijk ‘te onttrekken’ aan het 
doorgaande verkeer. Uithoorn wil het centrum autovrij maken en 
dat stuit op veel weerstand.
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Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





 
16   Nieuwe Meerbode  •  30 december 2014

Uithoorn - Vorige week speelde 
de meiden van Legmeervogels F9M 
thuis  tegen de meiden van DRC 
F5M. In de uitwedstrijd van 2 we-
ken geleden hadden de Legmeer-
vogels al zoveel punten verzameld 
dat ze najaarskampioen waren ge-
worden! In deze thuiswedstrijd kon-
den ze voor de winterstop nog één 
keer vlammen. 
En dat deden ze! Vanaf minuut 1 
gingen ze in de aanval. Na de eer-
ste helft stond het 6-0, door doel-
punten van Diana (2x), Floor, Jani-
que, Amber en Sacha. De tegenpar-
tij weerde zich goed, maar konden 
helaas niet op tegen de Uithoorn-
se meiden. In de tweede helft zagen 
we hetzelfde beeld als in de eer-
ste helft, zelfs alle verdedigers gin-
gen mee naar voren! De einduitslag 

was 12-0, door doelpunten van Di-
ana (weer 2x), Jasmijn, Sacha, Lu-
na en een eigen doelpunt van DRC. 
Een fantastische overwinning! De 
meiden zijn in de poule eerste ge-
worden, met het maximale aan-
tal punten ( 11 wedstrijden 33 pun-
ten, 48 gescoorde goals ) en zonder 
ook maar één doelpunt tegen. Dat 
is wel een hele bijzondere prestatie! 
Na afloop van de wedstrijd werden 
de kampioentjes gehuldigd door de 
club. Met een medaille en een be-
ker, en een heerlijk patatje werden 
de meiden beloond voor 11 prach-
tige wedstrijden. Amber, Diana, Eli-
ne, Floor, Jasmijn, Lieke, Maria, Ja-
nique, Luna en Sacha: bedankt 
voor de geweldige eerste helft van 
het seizoen, gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap!

Legmeervogels F9M 
kampioen

Feestelijke opening nieuw Burning Ass clubhuis

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Uithoorn - Het is woensdagavond 
19.30 uur. De deuren van RKSG Tha-
men gaan open. Bij de ingang heeft 
zich al een flinke groep mensen ver-
zameld, klaar om de jaarlijkse kerst-
musical te bewonderen. Drie voor-
stellingen hebben de leerlingen al 
achter de rug. Op maandag een Ge-
nerale Repetitie mét publiek: leerlin-
gen van groep 8 van De Kajuit en 
De Springschans kwamen kijken. Er 
ging toen nog een hoop mis, maar 
inmiddels zijn de schoonheidsfout-
jes er uit, zit het tempo er goed in, is 
de techniek goed afgestemd en het 
allerbelangrijkste: de leerlingen zijn 
er helemaal klaar voor.
Bij binnenkomst wordt het publiek 
getrakteerd op heerlijke zelfgebak-
ken koekjes, gepresenteerd door 
monsterlijk uitgedoste… tja… hoe 
zullen we het noemen… wezens? 
De drie-ogige en vijf-armige mon-
sters trekken zeker de aandacht. 
Net als de grote groep leerlingen 
die om de piano kerstliedjes zingt. 
De sfeer zit er goed in en na een 
mooi voorprogramma begint de mu-
sical Freak¡, die gaat over mooi zijn 
en hoe we met z’n allen (te) veel be-

zig zijn met ons uiterlijk. Over erbij 
willen horen, anders zijn en jezelf le-
ren kennen. En vooral over  geloven 
in jezelf. Want als jij in jezelf gelooft, 
hebben anderen geen reden om 
daaraan te twijfelen. Elk jaar heeft 
de musical een boodschap. Dit jaar 
is dat er één  waar elke jongere mee 
worstelt: hoe zie ik er uit? Is er iets 
mis met me? Mag ik zijn wie ik ben? 
En… wie ben ik dan?

Het is mooi om te zien hoe de musi-
calgroep een eenheid is geworden, 
gedurende de repetitieperiode. Zo-
wel de sterren op het podium als die 
op de achtergrond helpen elkaar en 
er zijn mooie vriendschappen ont-
staan. Enkele leerlingen verdienen 
een pluim: Kelsey, die dit jaar exa-
men doet  en elk jaar heeft meege-
speeld. Het eerste jaar als voorzich-
tige beginner, maar al snel juist de 
ervaren en betrouwbare kracht. En 
natuurlijk Nick en Stijn, die zowel 
het decor, het licht & geluid en de 
projectie voor hun rekening hebben 
genomen. Bergen werk hebben de-
ze mannen verzet. Wat zal Thamen 
jullie missen!

Thamen musical 
2014 grandioos 

succes

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn Avia Zijdelwaard - Heijermanslaan
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

De Kwakel - Zondagochtend om 
half tien precies is het geheel ver-
nieuwde onderkomen van De Kwa-
kelse wielerclub Burning Ass (of 
was het Burning Ash, ze zijn er na 27 
jaar gesteggel nog steeds niet uit) 
geopend. Ada Kooyman, de moe-
der aller BA-ers en weduwe van the 
Godfather van de vereniging Hein 
Kooyman, verrichte met het aan-
snijden van de kersstol de officië-
le opening. Het jaarlijkse kerstont-
bijt kon beginnen. Dat BA-er van 
het eerste uur Smeerkees er met 
zijn familie (volgens ingewijden met 
name zijn schoonvader) veel werk 
van hebben gemaakt is maar wat 
goed te zien. In de kas van buxus 
kweker Kees Koeleman is een flin-
ke hoek afgetimmerd, goed geïso-
leerd en door dochter Rosa prachtig 
in de verf gezet. Het geplaatste keu-
kenblok is voorwaar geen overbo-
dige luxe. Tegen de trend in groeit 
de vereniging als kool en is het le-
denaantal de 25 al ruim overschre-
den. Die namen dan ook allemaal 

plaats aan de tafels om zich voor-
afgaande aan de traditionele kerst-
rit tegoed te doen aan het ontbijt. En 
ook traditiegetrouw werd de kerst-
rit zelf afgesloten met een lang en 
gezellig bezoek aan café De Vrijheid 
in Amstelhoek. Dat het al uren don-
ker was toen de laatste BA-er ver-
trok was geen probleem, iedereen 
had immers voor deze gelegenheid 
verlichting gemonteerd.

Wielerclub
Wielerclub Burning Ash is in 1988 
officieel opgericht maar heeft zijn 
wortels in de jaren zeventig. Toen 
begon wijlen Hein Kooiman en een 
paar vrienden met een wekelijkse 
fietstocht, die eens per jaar uitdraai-

de op een rit naar Valkenburg. In de 
loop van de jaren tachtig breidde 
de groep rondom Hein steeds ver-
der uit, wat uiteindelijk resulteerde 
in een echte club met gesponsorde 
kleding. Steeds verder van huis wa-
ren de renners te vinden: De Am-
stel Gold Race, Luik-Bastenaken-
Luik, Milaan SanRemo en uiteinde-
lijk zelfs Tronheim Oslo (560 kilome-
ter!) en de keienklassieker Parijs-
Roubaix. 

Ook zijn de ze jaarlijks te vinden in 
het hooggebergte. Bergen als de Al-
pe d’Huez en de Tourmalet zijn dan 
ook gesneden koek voor de leden 
van B.A. Dit jaar staat een bezoek 
aan de Pyreneeën op de agenda. 
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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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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

Mijmeringen
Kerst reces
De kerstdagen hebben we overleefd, nog 
een paar dagen om uit te rusten en te mij-
meren over het afgelopen jaar. Mijmeren 
over wat goed en minder goed was, over 
dingen die je zou willen doen, aanpassin-
gen die je wilt maken en wensen voor de korte en lange termijn (goede 
voornemens worden die ook wel genoemd). Het is een bijzondere peri-
ode, deze paar dagen waarin half Nederland vrij lijkt te zijn.

Reces
Een kerstreces is het eindejaarsverlof van de tweede kamer, oftewel 
kerstvakantie. Een reces is in principe een pauze in de beraadslagin-
gen. Theoretisch hoef het dus geen vakantie te zijn, maar is er wel een 
pauze. De tweede kamer doet dat niet slecht, want dit jaar hebben zij 
tot en met maandag 12 januari kerstreces. Nu moet ik wel zeggen, dat 
zijn dat zeker verdienen. Het is geen gemiddelde 9 tot 5 baan waar we 
van spreken. Ik praat liever van de kerstvakantie, maar kan me toch erg 
vinden in het woord en de betekenis van reces. Het is een korte pauze, 
voordat je weer doorvliegt in je werkzaamheden. Volgens mijn zoon is 
de kerstvakantie precies goed. Zes weken in de zomer is veel te lang, 
de herfstvakantie weer veel te kort. Nee, dan de kerstvakantie, genoeg 
dagen om lekker te chillen en de feestdagen te vieren en dan nog een 
week waarin je op vakantie kan gaan of nog meer kan chillen (chillen 
staat voor relaxen en leuke dingen doen).

Geld moet rollen
Als half Nederland dan toch kerstreces heeft, dan kan ook de econo-
mie daarvan profiteren. De supermarkten hadden namelijk een top-
drukte zo vlak voor de feestdagen.
Mijn mond viel echter open toen ik hoorde wat december doet in de 
winkels in Nederland. Volgens het CBS realiseren de supermarkten in 
de maanden november en december 420 miljoen extra omzet, die di-
rect toe te wijzen is aan de feestdagen. Kort door de bocht gezegd, ge-
ven we met zijn allen dus 420 miljoen uit aan de feestdagen. 
Vorige week is met Serious Request het geweldige bedrag van 12 mil-
joen, 380 duizend en 438 euro opgehaald. Een geweldige prestatie 
waar je met bewondering naar kijkt. 
Maar als je het bedrag van 420 miljoen hoort tegenover 12 miljoen, dan 
klinkt het ineens net even anders. 

Jouw jaar in vogelvlucht
Op Facebook worden we in de laatste dagen van 2014 nog bestookt 
met overzichten van ieders jaar. Facebook maakt een automatisch 
overzicht van de hoogtepunten van jouw jaar die je vervolgens weer 
kan delen. Nieuwsgierig als ik ben, keek ik naar mijn overzicht en zag 
ik vooral dat ik veel leuke dingen heb gedaan. Maar als ik zelf terug-
blik op mijn jaar dan zie ik iets heel anders. Dan zie ik een jaar waar-
in er veel onrust, drukte, nare en trieste dingen plaats vonden. De con-
clusie die je kan trekken (en wat menigeen al gedaan heeft) is dat we 
makkelijker leuke dingen delen dan moeilijke of verdrietige zaken. En 
dat hoeft niet slecht te zijn, maar mijn jaar in vogelvlucht delen. Nee, 
bedankt, ik ga liever meteen door naar de volgende ronde, het nieu-
we jaar wacht op ons. 

Wens
Ik wens alle lezers voor de laatste dagen van het jaar, veel gezelligheid 
met elkaar. En voor de 365 dagen die dan volgen, veel geluk, gezond-
heid en weinig zorgen!

Regio - Van woensdag 14 tot en 
met zondag 18 januari wordt in de 
Jaarbeurs in Utrecht de jubileu-
meditie gehouden van de populai-
re Vakantiebeurs.
Een grote overdekte speurtocht 
langs zon en zee, cultuur en na-
tuur, avontuur en actie, eenvoudig 
of exotisch vakantievieren.’ Onder 
het motto ‘Je zou zweren dat je er 
al was’ wordt meer dan ooit inge-
speeld op beleving, met doe-activi-
teiten en proeverijen. De beursbe-
zoekers hebben persoonlijk contact 
met aanbieders uit 160 landen. De 
twee gastlanden Curaçao en Span-
je worden extra in de spotlights ge-
plaatst. 

Ranger
Wat de komende 45ste editie van de 
Vakantiebeurs zo bijzonder maakt 
is de gerichte informatie van lokale 
vakantie experts uit wereldwijde be-
stemmingen. In de Afrikahal praat je 
met een ranger uit Zimbabwe, in de 
Azië hal met lokale exposanten uit 
Thailand over dat bijzondere plekje 
waar bijna niemand is geweest en 
in de gezellige Bierstube wanen de 
bezoekers zich al in Oostenrijk.
Vakantie voorpret te kust en te keur. 
Moldavië, Roemenië en Litouwen 
zijn enkele nieuwe bestemmingen. 
Ook veel exclusieve aanbiedingen 
tijdens de beurs.

Jungle en Kooktheater
Heel spectaculair is de jungle die op 
de Vakantiebeurs wordt aangelegd 
en een stuk woestijn compleet met 
oase. Veel voorpret ook met de doe-
activiteiten, zoals duiken, yoga, gol-
fen, wandelen, fietsen, meditatie en 
een boulder wand om de klimvaar-
digheid alvast op peil te brengen.
Letterlijk voorproeven van bestem-
mingen kan in een mooi Kookthea-

ter, waar live wereldgerechten wor-
den bereid, of op een terras van het 
Zuid-Europese stadsplein met me-
diterrane gerechten op het menu. 
Door alle hallen loopt de Culinaire 
Route voor een kennismaking met 
traditionele gerechten uit zeven be-
stemmingen.

Oriëntatie eenvoudig 
Oriëntatie op de Vakantiebeurs is 
eenvoudig. De zes meest populai-
re typen vakanties van Nederlan-
ders staan overzichtelijk bij elkaar 
op pleinen.

Zo zijn liefhebbers van kamperen 
en camping aan het goede adres op 
het plein ‘Buiten’ en op de nabijge-
legen sfeervolle Camping by Night. 
Andere pleinen zijn ‘Ontdek’ (verre 
bestemmingen), ‘Actief’ (outdoor & 
sport), ‘Zien’ (steden & cultuur), ‘Sa-
men’ (familie & kinderen) en ‘Vaar’ 
(cruises & zeilen).

Reisleiders en ervaren medereizi-
gers geven op de pleinen reisadvies 
en reistips uit eerste hand. 

Curaçao
Het bij vele Nederlanders bekende 
gastland Curaçao is enorm in trek. 
Vliegmaatschappijen hebben ko-
mend seizoen weer extra capaci-
teit gereserveerd. Toeristen vallen 
niet op te midden van 65 nationa-
liteiten en voelen zich thuis in de 
tropen. Curaçao is op de Vakantie-
beurs prominent van de partij op de 
Culinaire Route en beursbezoekers 
kunnen ook in het Caribbean Villa-
ge samen met een chef kok zelf tra-
ditionele gerechten klaarmaken en 
heerlijk voorproeven van deze zon-
zekere bestemming. 

Spanje
Gastland Spanje wijst op de door 
weinigen nog ontdekte schoon-
heid van het binnenland en op de 
vele mogelijkheden voor combina-
ties met stedenbezoek. Madrid bij-
voorbeeld is een ideale bestemming 
voor een citytrip om daarna rich-
ting bergen te gaan voor een ont-
dekkingstocht door de natuur. In 
Granada kun je ‘s ochtends skiën 
in de Sierra Nevada met de après-
ski aan het warme strand. In Spanje 
ook veel mogelijkheden voor shop-
ping. In Barcelona bijvoorbeeld in 
combinatie met een strandvakantie. 
De paella in alle regionale varian-
ten staat op de Vakantiebeurs cen-
traal bij de proeverijtjes van culinai-
re Spaanse geneugten. Voor meer 
informatie, openingstijden en entree 
met korting: www.vakantiebeurs.nl
 
Kaarten
Heeft u zin om naar deze geweldi-
ge beurs toe te gaan? De Nieuwe 
Meerbode heeft een aantal kaarten 
voor u beschikbaar. Bel 0653847419. 
De eerste tien bellers krijgen 2 gra-
tis toegangskaarten. OP=OP

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn,Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 

Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beet-

je crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

IVN Vogelexcursie naar 
de Loenderveense Plas
Regio - IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn start in 2015 met een vogel-
excursie naar een bijzonder stuk na-
tuur bij Loenen aan de Vecht: de 
Waterleidingplas, een afgescheiden 
deel van de Loenderveense Plas. Het 
gebied wordt beheerd door Water-
net, die hier drinkwater voor de re-
gio Amsterdam en ’t Gooi voorzui-
vert. Een boswachter van Waternet, 
die zelf ook IVN-natuurgids is, zal 
voor deze gelegenheid het hek ope-
nen en de groep rondleiden langs 
de mooiste plekjes. In dit afgesloten 
gebied worden regelmatig excursies 
gehouden, maar verder komen er 
weinig mensen. 

Die rust wordt zeer gewaardeerd 
door de bijzondere vogels die hier 
voorkomen. In de broedtijd zijn dat 
o.a. de purperreiger en zwarte stern. 
Deze vogels zitten nu in Afrika, maar 
hun plaats wordt ingenomen door 
talrijke wintervogels. Naast de ge-
bruikelijke watervogels is de kans 
groot op krooneenden, brilduikers, 
prachtig gekleurde zaagbekken en 
fraai getekende nonnetjes. Er kan 
zo maar een ijsvogel langs flitsen 
of een visarend overvliegen en mis-
schien laat de schuwe waterral zich 
zien of horen. In de begroeiing langs 
het pad over de ringdijk wemelt 
het soms van de kleine zangvogels 

Gastlanden Spanje en Curaçao
Reisadvies en persoonlijke tips over wereld-
wijde bestemmingen op Vakantiebeurs

Kunstwedstrijd bij Ceres
Uithoorn - Een paar maanden ge-
leden zijn ze bij Ceres op het idee 
gekomen om Kunst te maken van 
spullen die binnen waren gekomen. 
Op deze manier zijn ze nog actiever 
bezig gegaan met het recyclen van 
goederen die mensen binnen bren-
gen.
Niet alle spullen die men brengt is 
namelijk geschikt om zo in de win-
kel te zetten. Sommige dingen zijn 
stuk of zo ontzettend vies dat die 
direct in de prullenbak verdwijnen. 
Maar eigenlijk is dat zonde! 
Sommige medewerkers van Ceres 
zijn creatief aan de slag gegaan en 
hebben een aantal Kunstvoorwer-
pen gemaakt. Zo zijn er onder an-
dere van oude kinderkleren een 
prachtige deken gemaakt, is er een 
schaal gemozaïekt met oude scho-
teltjes en is er van Ministeck een 
geweldige stoel gefabriceerd. Soms 
lijkt een idee echter niet altijd ge-
makkelijk uitvoerbaar te zijn. Zo ver-
teld een medewerkster; “Het is las-
tig als je een idee in je hoofd hebt, 
en de uitwerking daarvan niet he-
lemaal naar wens is. Dat is frustre-
rend. Vooral omdat we willen laten 
zien dat met elk materiaal echt iets 
geweldigs gemaakt kan worden. Op 
deze manier word een Kringloop-
product op een andere manier ge-

bruikt dan waar het oorspronkelijk 
voor bedoeld was.”

Wedstrijd
Vanaf 1 januari zal Ceres een Kunst-
wedstrijd organiseren. Hierbij ko-
pen mensen een “verrassingsdoos” 
waarin producten zitten welke men 
moet gebruiken in hun kunstwerk. 
Men weet niet wat er in de doos 
zit die men koop. Voor het ma-
ken van het kunstwerk heeft men 
twee maanden de tijd, waarna een 
winnaar word gekozen. En niet al-
leen dat; na de wedstrijd blijven de 
kunstwerken bij Ceres te bezichti-
gen en aan het eind van Maart zal er 
een veiling komen waarbij de kunst-
werken worden geveild. 
Er zijn slechts 19 dozen beschik-
baar, dus wees er snel bij. Spullen 
die niet weggegooid worden krijgen 
op deze manier toch een tweede le-
ven. Wellicht als deurmat of waai-
er? Het maakt niet uit wat het word, 
als het maar help bij het behoud van 
ons prachtige natuurschoon!
Ceres roept alle creatievellingen in 
Uithoorn en omstreken op, om mee 
te doen aan deze wedstrijd. Om te 
laten zien dat we de Kringloop al-
lemaal hoog in het vaandel hebben 
staan en ons best willen doen om te 
recyclen waar we kunnen. 

waaronder staartmezen en sijzen, 
die zich tegoed doen aan de zaad-
jes in de elzenproppen. Deze IVN-
excursie is voor iedereen gratis toe-
gankelijk en aanmelden is niet no-
dig. 
Neem zelf wat te drinken mee en 
zorg voor passende kleding en ste-
vig schoeisel of laarzen. Een kij-
ker is natuurlijk erg prettig en er 
zijn meestal wel enkele telescopen 
waardoor u af en toe een blik kunt 
werpen. Datum: zaterdag 3 januari 

2015. Verzamelen: parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 
8:30 uur per auto, meerijden is mo-
gelijk. Terug: rond 12:00 uur. Als bij 
erg slecht weer de excursie wordt 
afgelast staat dat om ca. 7:30 uur 
op de website:  http://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. 
Daar vindt u nog veel meer over al-
le IVN-activiteiten. Informatie: Bert 
Verweij, tel.: 0297-565104 of 06-
44282479.
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