
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

DEZE WEEK:

 Nieuwjaarsreceptie 
met instuiftoernooi bij 
Legmeervogels

 Starlight pakt zilver op 
het NK Twirlen

 De Vakantiebeurs 2016: 
je zou zweren dat je er al 
was

KORT NIEUWS:

Nieuwjaars 
bingo
Uithoorn - Op 8 januari zal er 
een gezellige nieuwjaars bingo 
worden gehouden in ‘t buurt-
nest. Kaartje 1 euro of 6 voor 
5 euro. superronde kaartje 1.50 
of 6 voor 7.50. Tombola 3 lootjes 
voor 1 euro. Zaal open 19.00. 
Het Buurthuis is aan de Arthur 
van schendellaan 59 1422 LB 
Uithoorn.

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3
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ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn op zoek naar een serieuze

VOOR EEN WIJK IN DE HOEF

ook 50+ van harte welkom

GOEDE BETALING!

Wij zijn op zoek naar een serieuze

VOOR EEN WIJK IN DE HOEF

welkom

GOEDE BETALING!
BEZORGER/STER

Uithoorn - Uithoorn is druk bezig 
zich op de kaart te zetten met tal 
van nieuwbouwprojecten en reno-
vatie. Zie de fraaie Waterlijn langs 
de Wilhelminakade en het Mark-
plein en het vernieuwde winkelcen-
trum Zijdelwaard. Om er maar twee 
te noemen. Echter, waarom moe-
ten daar voor het ‘opleuken’ van de 
openbare ruimte nu allerlei objec-
ten worden geplaatst die meer het 
aanzien van roestbakken hebben 

dan er een mooie bijdrage aan le-
veren? Veel inwoners storen zich er 
aan. “De aannemer werkt zich in het 
zweet om er een mooi winkelcen-
trum van het maken, maar de ge-
meente ziet kans om de openbare 
ruimte er omheen te verzieken met 
roestige gedrochten. Kijk maar wat 
er naast het winkelcentrum op het 
trottoir aan de Wiegerbruinlaan is 
geplaatst: een fi etsenstalling die er-
uit ziet als een ‘roestige keet’. “Het is 

Roestbakken in de 
openbare ruimte

geen gezicht, wij moeten er de he-
le dag tegenaan kijken en onze gas-
ten vinden het ook maar niks”, aldus 
Maaike en Kees van Wijngaarden, 
de eigenaren van Perlo Plaza. Inder-
daad, het is een roestbruine wand 
waar men tegenaan kijkt. Waarom 
niet een kleurtje gegeven wat past 
bij de nieuwe uitstraling van het 
winkelcentrum? Daar komt bij dat 
de roestige platen ook roestvormige 
vlekken op de bestrating geven. Die 
krijg je er nooit meer uit. Dat geldt 
ook voor de ‘aankleding’ van het 
parkeerterrein voor het winkelcen-
trum. Ook daar roestige bakken, ge-
vuld met aarde waarin groen is ge-
plant. Bovendien nemen ze te veel 
ruimte in beslag wat weer ten koste 
gaat van parkeerruimte. Tijdens de 
winkelopeningstijden voor de feest-
dagen was het commentaar van be-
zoekers en klanten dan ook niet van 
de lucht. In negatieve zin dan. 

Roestkringen
Van hetzelfde laken een pak van de 
bewoners aan de Wilhelminakade. 
“Nu hebben we een prachtige Wa-
terlijn met nette bestrating en een 
fraaie afwerking, maar het mooie 
is er al weer af want de beplanting 
heeft men gezet in een stel roesti-
ge tonnen en die hebben al krin-
gen achtergelaten op de grijze te-
gels. Welke malloot bedenkt zoiets? 
Groene aanplant, prima, maar doe 
dat in betonnen of sterke kunststof 
bakken die geen roestkringen ach-
terlaten. Je krijgt het er nooit meer 
uit. Niet over nagedacht natuurlijk”, 
aldus een bewoonster. “Bent u al 
op het Zijdelwaardplein geweest? 
Daar halen ze dezelfde fratsen uit.” 
Dat klopt. En nu maar afwachten 
wie zich vanuit het gemeentehuis 
ter plaatse op de hoogte gaat stel-
len om er wat aan te gaan doen. De 
openbare ruimte valt immers onder 
het gemeentelijk toezicht.

Jack Honsbeek verlengt overeenkomst
Uithoorn - Op de foto v.l.n.r. de pen-
ningmeester van Legmeervogels Re-
ne Blauw, Jack Honsbeek, de trainer 
en waarnemend voorzitter Fons Fronik 
na de ondertekening van de overeen-

komst tussen Legmeervogels en trai-
ner Jack Honsbeek. Legmeervogels, 
de huidige koploper in de 2e klasse B 
en Jack Honsbeek zijn overeengeko-
men om de bestaande overeenkomst 

met een seizoen te verlengen. Dit wil 
dan zeggen dat Jack Honsbeek op 
1 juli 2016 zal beginnen aan zijn 4e 
seizoen als hoofdtrainer van de zon-
dagselectie van Legmeervogels.

Uithoorn - De eerste activiteit van 
Fedeli afdeling Uithoorn was een 
succes! De vrijwilligers van Fede-
li vinden het belangrijk dat men-
sen (levens)ervaringen, kennis, vro-
lijkheid, maar ook verdriet met el-
kaar kunnen delen. Zij streven er-
naar mensen, jong en oud, met el-
kaar in contact te brengen, zodat zij 
iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Alle aanwezigen hebben door hun 
inbreng de kerstkoffi e van Fedeli 
tot een succes gemaakt en Fedeli is 
dan ook zeker van plan op korte ter-
mijn weer een activiteit te organise-
ren. Met dank aan Schiedon Ortho-

pedisch Schoentechniek in Amstel-
veen voor het belangeloos beschik-
baar stellen van de in warme kerst-
sfeer gebrachte ruimte.
Voor meer informatie over Fedeli en 
haar activiteiten kunt u kijken op 
de site: www.fedeli.nl of contact op 
te nemen met Helen (afdeling Uit-
hoorn): helen@fedeli.nl of met Deb-
by (afdeling Aalsmeer): debby@fe-
deli.nl. Telefonisch zijn zij bereikbaar 
via 06 538 013 80. Fedeli heeft ook 
een Facebookpagina. Uiteraard zal 
iedereen ook via deze krant op de 
hoogte gehouden worden van hun 
nieuwe activiteiten.

Kerstkoffi e Fedeli succes!

Uithoorn - De Industrieweg in Uit-
hoorn is dinsdagmiddag 22 decem-
ber korte tijd afgezet geweest door 
de politie. Er werd door de politie 
onderzoek verricht bij een auto bij 
een garagebedrijf. De brandweer en 
ambulancedienst stonden stand-by. 
Een specialistisch team van de poli-

tie kwam ter plaatse. Wat er precies 
met het busje was is vooralsnog on-
bekend. Een politiewoordvoerder 
liet desgevraagd weten dat het ging 
om een ‘verdachte situatie’.  

Foto: KaWijKo media / 
Nickelas Kok

’Verdachte situatie’: 
Industrieweg afgezet

Uithoorn - Voor hardlopers is de 
halve marathon van Egmond bij-
na een “must” om hun conditie  te 
testen in het nieuwe kalenderjaar. 
Wandelaars  hebben in Egmond ook 
de gelegenheid om te kijken hoe zij 
er voor staan. Op 23 en 24 januari 
wordt daartoe de marathon van Eg-
mond georganiseerd. In twee dagen 
wordt de Olympische afstand van 
ruim 42 km  gewandeld . Er doen 
ongeveer 20.000 deelnemers aan 
deze manifestatie mee.  Er bestaat 
ook  een mogelijkheid om een deel 
van deze marathon te wandelen. Als  
kersverse wandelafdeling van AKU 
gaat een deel van de leden gebruik 
maken van deze laatste mogelijk-
heid.  Er hebben zich 22 wandelaars 
van AKU ingeschreven voor deze 
proeve. De sfeervolle wandelklas-

sieker voert hen langs het Noord-
zeestrand en door het Noordhol-
lands Duinreservaat . De Uithoorn-
se wandelaars zijn zich momenteel 
goed aan het voorbereiden op de-
ze tocht. Afgelopen week stond het 
“duinwandelen” op het trainingsp-
rogamma.  In Bloemendaal bij Par-
nassia werd 13  km. gewandeld . 
Van  de foto kunt u de vreugde en 
het plezier van de wandelaars afl e-
zen. Wilt u zelf ook wel eens erva-
ren wat het betekent om gezamen-
lijk een sportieve prestatie te leve-
ren. Wandel dan eens met ons mee. 
Wij wandelen op woensdag en op 
vrijdag en soms meer als dat past 
in een training voor een interessan-
te wandeltocht. Kijk op onze web-
site voor meer informatie :  Atletiek 
Klub Uithoorn.

AKU Wandelaars bereiden zich 
voor op de Marathon van Egmond

Kaartmiddag
De Kwakel - Op donderdag 
31 december organiseert de 
activiteitencommissie van het 
dorpshuis weer een kaartmid-
dag. Het is mogelijk om vanaf 
13.00 uur in te schrijven voor 
zowel pandoeren als klaver-
jassen. Het kaarten begint om 
13.30 uur en de inschrijfkosten 
zijn 2,50. Adres: Dorpshuis De 
Kwakel, Kerklaan 16, De Kwa-
kel. Voor in de agenda: Vrijdag 
29 januari & 5 februari 2016 
gaan we in het dorpshuis weer 
kaarten om de “Joop van Die-
menbokaal”!



Vuurwerk zelf opruimen
Ga je morgenavond vuurwerk af-
steken? Denk je er ook aan om met 
zijn allen de straat weer schoon te 
vegen? Bij alle verkooppunten van 
vuurwerk in de gemeente worden 
vuurwerkzakken uitgedeeld. 

Laat zien hoe goed je be-
zig bent, tag ons via twitter 
@gem_uithoorn en wij ret-
weeten je foto of post! Wie 
weet motiveer je andere 
mensen wel met opruimen.

Kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de 
jaarwisseling? Dan kunt u deze op 
straat leggen bij de containeropstel-
plaatsen. Dit kunt u doen op de on-
derstaande dagen en plaatsen. Dit is 
gratis en de bomen hoeven niet aan-
gemeld te worden. 
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en 
Kootpark (Laag- en hoogbouw)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Afval rond de jaarwisseling
Ondergrondse containers gesloten 
op 31 december 2015 vanaf 10.00 
uur tot 1 januari 2016.

Minicontainers wijken Thamerdal, 
Dorpscentrum en Meerwijk-Oost 
voor 18.00 uur binnenhalen op 31 
december.

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

Openingstijden tijdens 
de feestdagen
Burgerzaken is op 31 december open tot 12.00 uur en 
Klantcontactcentrum / receptie is open tot 14.00 uur. 

Het informatiecentrum Dorpscentrum is gesloten van 
maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari 2016.

De gemeente is dicht op 1 januari 2016. Op 4 januari 2015 
zijn wij geopend vanaf 12.30 uur. Deze dag komt het 
telefonisch spreekuur van het Sociaal Loket te vervallen.

Dinsdag 5 en 12 januari
Europafl ats (Hoogbouw)
Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) en 
Bedrijventerrein (Laag- en hoogbouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en 
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park 
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

Win een dinercheque bij 
APK Garage Cees Mur
Regio - APK Garage Cees Mur aan 
de Oosterlandweg 40 (hoek Schat-
tekerkerweg) gaat met een leuke 
actie voor zijn klanten het nieuwe 
jaar in. Elke klant die zijn of haar au-
to bij Cees Mur in onderhoud geeft 
of na een APK reparaties laat uit-
voeren, maakt kans op een diner-
cheque van 75 euro. Het idee is ge-
baseerd op het principe van een lo-
terij. “Het nummer op de factuur 
fungeert tevens als lotnummer. Aan 
het einde van elke maand trekken 
we uit een van die nummers van de 
facturen die we in die periode ver-
stuurd of aan de klant meegegeven 
hebben, een winnaar. Die krijgt van 
ons een dinercheque ter waarde 
van 75 euro uitgereikt, te besteden 
bij Rendez Vous op het Raadhuis-
plein,” legt Cees Mur uit die daar-
mee aan een stukje klantenbinding 

wil doen. Wat meer is, zijn klanten 
zullen bij hem sneller een prijs win-
nen dan met een lot uit de Staats-
loterij. De winkans is immers rela-
tief hoog.

Allround vakman
Cees Mur houdt al bijna dertig jaar 
zijn garagebedrijf met succes en 
zonder personeel draaiende. Hij 
heeft zich in de loop van de jaren 
gespecialiseerd in APK-keuring, on-
derhoud en reparatie van alle mer-
ken moderne auto’s op een breed 
gebied, inclusief elektrische instal-
latie, remmen, veren, schokdempers, 
banden (zomer en winterbanden-
wissel en opslag), airco, enzovoort. 
Maar ook met oudere auto’s en old-
timers kunt u bij hem terecht. Je 
kunt zeggen dat Cees een allround 
vakman op zijn gebied is. Hij is geen 

dealer, verkoopt ook geen auto’s en 
heeft geen schadebedrijf. Dat laat-
ste besteedt hij uit. Cees is in zijn 
doen en laten nog een ‘ouderwet-
se’ monteur met veel vakmanschap 
in zijn bagage, APK-keurmeester 
en lid van de Bovag. In de loop van 
de jaren heeft hij een vaste klan-
tenkring opgebouwd in de regio en 
zelfs van daarbuiten. Het garagebe-
drijf van Mur is goed geoutilleerd en 
heeft alle soorten (speciaal) gereed-
schap, meetapparatuur, testfacilitei-
ten (remmen), een schokdemper-
bank – als een van de weinige in de 
regio - en een hefbrug ter beschik-
king. Het voordeel van kleinschalig-
heid is persoonlijke aandacht voor 
de klant, allround vakmanschap en 
ook reparaties die wat meer vergen 
dan uitsluitend onderdelen vervan-
gen. Dus ambachtelijke reparatie-

klussen. Dat kost tijd, maar de au-
to kan dan wel gerepareerd worden 
waar andere grotere garagebedrij-
ven het soms moeten laten afweten.

Elk jaar een onderhoudsbeurt
“Alles wat je kunt verzinnen wordt 
hier gedaan binnen de mogelijkhe-
den van reparatie, onderhoud en 
APK-keuring,” gaat Cees verder. 
“Dat geldt voor pakweg 90 procent 
van zowel personenauto’s als klei-
ne bestelwagens. Als het te inge-
wikkeld wordt doe ik een beroep op 
de merkdealer. Met de huidige ont-
wikkeling van de techniek en voor-
al de elektronica moet je je soms 
ook laten bijscholen om erachter 
te komen waarom iets het laat af-
weten. Maar er is prachtige testap-
paratuur die mij daarbij een hand-
je helpt. Zonder dat begin je van-
daag de dag niks meer, uitzonde-
ringen daargelaten, zoals bij old-
timers. Die zijn nog hoofdzakelijk 
mechanisch toegerust,” licht Cees 
toe. “Het is een wijdverbreid misver-
stand dat de moderne auto’s steeds 
minder onderhoud nodig hebben, 
Juist het omgekeerde is het geval. 
Iemand die naar verhouding wei-
nig kilometers rijdt en na bijvoor-
beeld twee jaar een keer naar de 
garage gaat met zijn auto omdat hij 
dan ‘aan zijn kilometers’ toe is, kan 
nogal wat slijtage en dus onder-
houd of reparatie verwachten. Veel 
onderdelen vervuilen, gaan vast zit-
ten (remdelen!) en ook de motorolie 
verliest zijn smeerkracht, Helemaal 
als men korte afstanden rijdt en 
de motor niet warm genoeg wordt. 
De motor vervuilt dan en dat heeft 
zijn weerslag op de levensduur. Dat 
geldt ook voor het airco-systeem. 
Die moet je eerder vaker in de win-
ter gebruiken dan in de zomer. In de 
winter zorgt de airco voor droge-
re lucht waardoor de ramen aan de 
binnenkant niet beslaan. De mees-
te mensen gebruiken de airco voor-
namelijk in de zomer om het in de 
auto aangenaam koel te houden en 
dan zetten ze het systeem ‘s winters 
uit. Niet doen dus, gewoon in bedrijf 
laten. Dat voorkomt bovendien vie-
ze luchtjes in de auto. Behalve als 
je met de ramen open rijdt en als 

de motor door omstandigheden te 
warm wordt; dan zet je de airco uit. 
Maar ook als je veel rijdt is het ver-
standig jaarlijks de auto een onder-
houdsbeurt te laten ondergaan in-
clusief het aircosysteem. Tevens ad-
viseer ik daarbij elke 20.000 kilome-
ter de schokdempers te laten con-
troleren. Slechte schokdempers be-
invloeden het rijgedrag van de auto 
in negatieve zin.”
Buiten het garagebedrijf zijn Cees 
Mur en zijn vrouw Trinette persoon-
lijk verknocht aan het merk Alfa Ro-
meo en specifiek aan het type Spi-
der. Een dergelijke auto hebben ze 
dan ook om er rally’s en tochten 
mee te rijden in clubverband (Al-
faclub). Trinette is voorzitter van de 

evenementencommissie van de club 
en organiseert jaarlijks heel veel rit-
ten. Al met al verdient Cees Mur al 
jaren lang zijn brood met het repa-
reren en onderhouden van auto’s, 
maar als hobby ervaart hij met de 
Alfa Romeo Spider samen met zijn 
vrouw bovendien ook veel plezier 
van dit vakgebied. Beiden zijn ge-
passioneerd van auto’s en dat merk 
je als klant bij Mur. Daar heerst lief-
de voor het vak. Veel klanten erva-
ren dat bij deze garage die hun au-
to sinds jaar en dag hier voor een 
onderhoudsbeurt of reparatie aan-
bieden. En dat tegen betaalbare ta-
rieven zoals Cees Mur die hanteert. 
Tel. 0297-593429 of kijk op de web-
site: www.garagemur.nl.

Kerstkoffie Fedeli succes!
Uithoorn - De eerste activiteit van 
Fedeli afdeling Uithoorn was een 
succes! Wij, als vrijwilligers van Fe-
deli, vinden het belangrijk dat men-
sen (levens)ervaringen, kennis, vro-
lijkheid, maar ook verdriet met el-
kaar kunnen delen. Wij streven er-
naar mensen, jong en oud, met el-
kaar in contact te brengen zodat zij 
iets voor elkaar kunnen betekenen. 
Alle aanwezigen hebben door hun 
inbreng de kerstkoffie van Fedeli 
tot een succes gemaakt en wij zijn 
dan ook zeker van plan op korte ter-
mijn weer een activiteit te organise-
ren. Met dank aan Schiedon Ortho-

pedisch Schoentechniek in Amstel-
veen voor het belangeloos beschik-
baar stellen van de in warme kerst-
sfeer gebrachte ruimte.
Voor meer informatie over Fedeli en 
onze activiteiten kunt u kijken op 
de site: www.fedeli.nl of contact op 
te nemen met Helen (afdeling Uit-
hoorn): helen@fedeli.nl of met Deb-
by (afdeling Aalsmeer): debby@fe-
deli.nl. Telefonisch zijn wij bereik-
baar via 06 538 013 80. Wij hebben 
ook een Facebook pagina. Uiter-
aard zullen wij iedereen ook via de-
ze krant op de hoogte houden van 
onze nieuwe activiteiten.
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand 
(behalve de 2e dinsdag van de 
maand) kunt u tussen 13.30-
16.00 uur in de Bilderdijkhof te-
recht om met elkaar een spel te 
spelen: rummikub, canasta, trio 
Minos, sjoelen, etc. Kosten zijn 
1 euro exclusief koffi e of thee. 
Ook kunt u komen kleuren bij 
ons. Leeftijd maakt niet uit en 
de kosten voor deze middag zijn 
1 euro inclusief kleurmateriaal 
en papier.

Koffi e-speciaal
Doel van deze activiteit is ou-
deren, onder het genot van een 
kopje koffi e (of thee), in ge-
legenheid te stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leef-
tijdsgenoten. De groep komt 
wekelijks (vanaf 7 januari 2016) 
bijeen op donderdag van 10.15–
11.30 uur, 4 vrijwilligers begelei-
den deze groep. Kosten: 2 eu-
ro inclusief een kopje koffi e). 
In overleg met de deelnemers 
komen speciale onderwerpen 
aanbod of wordt er een spreker 
uitgenodigd.

Zilveronline cursus
Wilt u met de iPad leren om-
gaan? Dan kunt u zich aan-
melden voor de 8-weekse cur-
sus vanaf 18 februari 2016. Elke 
donderdag ochtend van 10.00-
12.00 uur. Kosten 85 euro. Hebt 
u nog geen iPad dan kunt u de-
ze bij ons tegen een vergoeding 
ook lenen.

Mijmeringen
Tradities
Tegen het einde van het jaar is het altijd 
de tijd om even terug te kijken op het af-
gelopen jaar. Het was een jaar waarin het 
nieuws werd gedomineerd door terroris-
tische aanslagen en de vluchtelingen-
stroom naar Europa. Het jaar 2015 gaat 
denk ik de boeken in als het jaar waarin het ging om de strijd van de 
angst. Wie is er bang en laat zich leiden door deze angst?
Wie durft nog voluit voor zijn eigen mening uit te komen? Er zijn veel 
mensen die hun negatieve mening etaleren over de politiek, de vluch-
telingen en hoe dit alles aangepakt moet worden. Een gevalletje van de 
beste stuurlui staan aan wal.

Refl ectie
Op een heel ander niveau waren er de leermomenten die ik dit jaar 
mocht meemaken. Vorige week nog stapte ik in de valkuil van het 
schrijven, namelijk je verhaal niet checken. Het heeft me geleerd dat 
er vele kanten aan een verhaal zijn, en dat je nooit genoegen moet ne-
men met maar een kant. Als ik iets zou mogen wensen voor het nieuwe 
jaar dan is het wel dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren. Luis-
teren om te horen wat er wordt gezegd, en ook of je kunt horen wat er 
niet wordt gezegd. Luisteren om het luisteren, niet om meteen zelf te 
reageren. De kracht van stiltes laten vallen en doorvragen is onderge-
waardeerd in onze gesprekken van deze tijd.

Kerstontbijt
De decembermaand is vaak gevuld met gesprekken, feestelijke di-
ners en familie bijeenkomsten, wel of niet omgeven met familie tra-
dities. Een traditie voor mij is om naar de nachtmis te gaan op kerst-
avond en daarna een kerstontbijt te doen. Voor mensen die deze tra-
ditie niet kennen moet dat heel raar klinken. Ontbijten in het midden 
van de nacht? Maar diegene die zijn opgegroeid in een katholiek ge-
zin herkennen het vast. Deze keer mocht ik aanschuiven bij het kerst-
ontbijt van een goede vriendin van mijn zus. Bestond het kerstontbijt 
bij mij thuis uit een kopje thee (uit het mooiste porselein) en een kerst-
broodje. Dit ontbijt was een uitgebreide versie ervan met gluhwein, een 
bakje met ragout en nog vele andere lekkernijen. Zo neemt iedereen 
zijn eigen tradities mee en hoe mooi is het als je deze verhalen van el-
kaar kunt horen. 

Tradities
Ik kan me zo voorstellen dat elke vluchteling die Nederland binnen-
komt ook zijn of haar eigen tradities meeneemt. En deze tradities mis-
schien helemaal niet kan uitvoeren. Hoe moeilijk moet dat zijn, want 
tradities zijn er niet voor niets. Ze zorgen voor samenhang in je eigen 
familie of netwerk en als het goed is, geeft dit een veilig en prettig ge-
voel. Erg blij was ik dat ik beide kerstdagen met de hele familie rond 
de tafel zat. De kerstperiode is voor veel mensen helemaal niet die leu-
ke en gezellige tijd, maar een periode die ze zo snel mogelijk achter de 
rug willen hebben. Niet voor niks was er te lezen in de kranten dat een 
kwart van de Nederlanders met kerst alleen zou zijn. Een kwart van de 
Nederlanders, dat is immens veel! Dankbaar ben ik dan ook dat ik weet 
dat alle mensen om wie ik geef, niet alleen waren met de kerst. Mijn 
wens voor 2016 was al dat alle mensen naar elkaar gaan luisteren. Ik 
bedoel dan echt actief luisteren met als resultaat dat er de mooiste ge-
sprekken ontstaan en echte verbinding. Want alleen dat is het recept 
tegen angst. Gelukkig 2016 allemaal!

Meten is weten!
Regio – Waarom besteedt Ed Kriek 
Optiek & Hoortechniek zo veel aan-
dacht aan de meting van uw oog? 
Ed Kriek geeft zelf het antwoord. 
Natuurlijk doen wij bij iedere klant 
een uitgebreide oogmeting. Die 
wordt uitgevoerd door onze ge-
diplomeerde opticiens, contact-
lensspecialisten of optometrist. Zo 
wordt exact bepaald hoe sterk de 
afwijking van ieder oog afzonder-
lijk is. We testen ook de samenwer-
king van de ogen, want vaak heb-
ben mensen niet door dat één oog 
minder is dan het andere. Misschien 
heeft u wel een leesbril nodig? Geen 
nood, denkt u wellicht. Ik loop even 
naar de Action, Hema of het Kruid-
vat en het probleem is opgelost. Dat 
lijkt misschien zo, maar dit is natuur-
lijk niet de echte oplossing voor uw 
leesprobleem. Want voor welke af-
stand gaat u de leesbril gebruiken? 
En welke sterkte heeft u nu echt no-
dig? Is het voor het lekker ontspan-
nen lezen van het mooie boek dat 
u met Kerst heeft gekregen, of om 
de laatste App op je smartphone te 
installeren, of juist wat chatten op 
je verouderde notebook, of heeft u 
nog het 21 inch computerscherm 
op 80 centimeter afstand staan? 
Misschien is het toch wel makke-
lijk als u de collega aan de andere 
kant van de tafel ook goed kunt zien 
zonder steeds die leesbril op en af 
te moeten zetten. Herkenbaar???? 
Daar zijn tegenwoordig prachtige 
oplossingen voor, want in de huidi-
ge moderne supersnelle tijd kom je 
niet meer uit om alleen een simpele 
leesbril te dragen. 

Adviseren
Daarom adviseren wij dan ook echt 
een individuele oplossing voor uw 
lees-computerprobleem. Met een 
goed advies en de beste persoon-
lijke oplossing voor dit probleem. 
Met de huidige generatie moderne 
Hoya indoor leesbrillen is er voor ie-
dereen een perfecte kijkoplossing 
voor de korte en middenafstanden 
te vinden.
Daar blijft het niet bij. Wij meten 
ook de oogdruk. Het woord zegt 
het al. Ieder oog heeft een bepaal-
de spanning en als die spanning te 
hoog wordt kan er schade ontstaan 
aan de oogzenuw, met glaucoom 
tot gevolg. En dat kan weer leiden 
van beperkingen in het gezichtsveld 
tot zelfs blindheid. Het is dus zaak 
om de oogdruk regelmatig de laten 
controleren. Let wel, wij halen er in 
onze zaken bij 1 op de 40 oogme-
tingen glaucoomvermoedens uit, 
waardoor deze mensen wél op tijd 
geholpen kunnen worden. Wij wer-
ken dan, indien noodzakelijk, nauw 
samen met de huisarts en via hem 
of haar met de oogarts. Nieuws-
gierig geworden? Om 2016 goed 
van start te laten gaan hebben wij 
t/m 1 maart 2016 drie geweldige 
aanbiedingen voor u geselecteerd. 
Zie hiervoor onze advertentie in de 
krant. Maak daarom snel een vrij-
blijvende afspraak in een van on-
ze drie winkels, voor een uitgebrei-
de oogmeting door één van onze 
specialisten en vertel ons uw per-
soonlijke wensen, zodat wij voor u 
de juiste kijkoplossing kunnen ver-
zorgen.

Kaartmiddag
De Kwakel - Op donderdag 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 

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De eerste zaterdagse 
postzegelruilbeurs van dit jaar van 
de Filatelisten Vereniging Uithoorn 
wordt gehouden op zaterdag 2 ja-
nuari en U bent van harte welkom, 
ook op deze 1e zaterdag in 2016 om 
postzegels te ruilen of te kopen. En 
er zijn altijd leden van de Filatelis-
ten Vereniging aanwezig, bij wie U 
informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. Ook is 
er de mogelijkheid om advies vra-
gen over de waarde en het verko-
pen van verzamelingen. Ruilen, ko-
pen, verkopen in een ontspannen 

sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 
Ook zijn de vertrouwde handelaren 
aanwezig, waarbij men benodigde 
postzegels kan aanschaffen. Verder 
zijn er z.g.n. stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
je zegels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels. De ruilbeurs 
is open van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Het adres is Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof 1, Uithoorn. Wilt U meer we-
ten, bel dan 0297-525556 of 567873.

Spelend Schilderen met 
Diepgang
Uithoorn - Als je teveel met to do 
lijstjes in de weer bent, dan sneeuwt 
het creatieve deel van jou onder. 
Je raakt je speelsheid,  plezier en 
het contact met jezelf kwijt. Tijdens 
Spelend Schilderen maak je hoofd 
leeg, terwijl je ervaringsgewijs schil-
dersregels leert toepassen. Je leert 
vrij te werken, en leert goed waar te 
nemen. 
Joke Zonneveld geeft in haar Ate-
lier De Rode Draad (Prinses Mar-
grietlaan 86, Uithoorn) schilderles 
met een mindfulness karakter. Rond 

de feestdagen 2 workshops: 28 de-
cember “Van Donker naar Licht”,  2 
januari “Terug naar je Midden”. De 
wintercursussen, Spelend Schilde-
ren met Diepgang, zijn op maan-
dag- en donderdagochtend en op 
zaterdagmiddag. Op donderdag-
middag is er schilderles voor kin-
deren. Ga naar www.spelendschil-
deren.nl voor info en download het 
gratis E-book over Spelend Schil-
deren. Het atelier is in deeltijd 
te huur, paint@jokezonneveld.nl 
of 020-6418680

De Vakantiebeurs 2016: je 
zou zweren dat je er al was
Regio - De eerste dag van jouw ul-
tieme vakantie start op het reiziger-
sevent van het jaar: de Vakantie-
beurs. Van 13 t/m 17 januari 2016 
gaat de Jaarbeurs in Utrecht weer 
los en guess what? Jij moet erbij 
zijn! De Vakantiebeurs is levens-
echter dan óóit. Neusapen zoeken 
in Maleisisch Borneo, duiken voor 
de kust van Mozambique of met de 
kinderen naar de leukste Vier Sei-
zoenen Camping? Voorpret be-
gint op de Vakantiebeurs en dit jaar 
gaan we nóg een stapje verder. De 
zinderende Afrikaanse belevings-
wereld en sprookjesachtige ‘Dui-
zend en 1 nacht’ bazaar brengen je 
in hogere vakantiesferen. Kom dui-
ken, rotsklimmen of win een specta-
culaire reis met jouw creatieve sel-
fi e. Laat je verleiden door de geu-
ren en smaken van jouw droombe-

stemming in het kooktheater of sla 
je slag op de food market met de 
lekkerste DIY-wereldgerechten. Ben 
je alleengaande of alleenstaande? 
Vind je nieuwe reispartner bij het 
meetingpoint of tijdens de speciale 
culinaire route.
Ultiem relaxen doe je dit jaar op het 
Wellness paviljoen. Of zak onderuit 
in een strandstoel op het Reisfi lm-
festival, waar je jouw dag vol inspi-
ratie met een tropische cocktail be-
sluit. Vervelend hoor, zo’n dagje va-
kantie...
Vakantiebeurs, 13 t/m 17 janua-
ri 2016, Jaarbeurs I Utrecht. Ope-
ningstijden: dagelijks van 10:00 
tot 18:00 en vrijdag tot 20:00. Kaar-
ten aan de kassa kosten 15,50 euro.  
Kijk voor het complete programma 
en het laatste nieuws op Vakantie-
beurs.nl.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER

R
EA

C
TI

E 
V

A
N

 E
EN

 L
EZ

ER

Hondenbelasting Uithoorn
Wat een akelig verslag in de 
Meerbode van 23 december over 
de in de raad van Uithoorn inge-
diende motie inzake kwijtschel-
ding hondenbelasting voor mini-
ma. De argumenten tegen, van de 
VVD, waren voorspelbaar. Wan-
neer je naast de gebruikelijke 
verzorgingskosten van een hond 
aanhikt tegen de gemeentelij-
ke belasting daarvoor, dan neem 
je toch geen hond. En, meneer 
Roosendaal, eventueel af en toe 
kontakt met vrijwilligers, weegt 
niet op tegen de 24/7-liefde die 
je van een hond krijgt. De romp-
slomp die e.e.a. met zich mee zou 
brengen is er met de haren bijge-
sleept. Wanneer je echt iets wilt, 

dan is dit absoluut simpel te re-
gelen. Volgens het artikel gaat 
het om ca. 20 mensen en een 
bedrag van ong. 1.700,- per jaar. 
Dat moet toch makkelijk te rege-
len zijn bij een jaaropbrengst aan 
hondenbelasting van 150.000,-, 
terwijl de uitgaven voor voorzie-
ningen slechts 10.500,- bedra-
gen? Hier is ook nog eens spra-
ke van een oneigenlijke belas-
tingheffi ng! Ook de reaktie van 
de beide andere coalitiepartijen, 
DUS en Gemeentebelangen, is 
ronduit beschamend. Ik wens de 
tegenstemmers voor 2016 meer 
gevoel voor medemenselijkheid 
toe.   
W. Schreutelkamp-de Pauw 

IVN Vogelexcursie in de Waverhoek
Regio - Op zaterdag  9 januari 2016 
organiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een mooie excursie naar de Waver-
hoek. Deze oase van rust is in be-
heer bij Natuurmonumenten en 
vormt het laatste deel van de ecolo-
gische verbinding tussen de Nieuw-
koopse plassen en de Botshol.
Dit plasdrasgebied met riet en ruigte 
is zeer in trek bij vele vogels. Trekvo-
gels en standvogels kunnen hier het 
hele jaar rond naar hartelust foera-
geren. Nu, in de koudste en don-
kerste tijd van het jaar zouden we 
de volgende wintergasten kunnen 
aantreffen, tenzij er ijs ligt: winter-
talingen, krakeenden, kuifeenden, 

wilde eenden, smienten, slobeen-
den en verschillende ganzen. Mis-
schien  enkele pijlstaarten of klei-
ne zwanen en wie weet een roof-
vogel in de lucht. Deze IVN excur-
sie is gratis. Aanmelden is niet no-
dig. We vertrekken om 8.30 uur bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis en verwach-
ten daar om 12.00 uur weer terug 
te zijn. Per auto meerijden is mo-
gelijk. Deelnemers kunnen ook di-
rect naar de Waverhoek gaan. Ad-
vies: neem een verrekijker mee en 
iets warms te drinken. Trek water-
dichte schoenen of laarzen aan. Af-
gelastingen staan ca. 1 uur voor de 
activiteit op de website: IVN.nl/af-
deling/De-Ronde-Venen-Uithoorn.                                                                                                    
Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Gerda Veth tel: 0297-263656 of met 
Peter Betlem tel: 0297-287635

zowel pandoeren als klaverjassen. 
Het kaarten begint om 13.30 uur en 
de inschrijfkosten zijn 2,50. Adres: 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel. Voor in de agenda: Vrij-
dag 29 januari & 5 februari 2016 
gaan we in het dorpshuis weer kaar-
ten om de “Joop van Diemenbokaal”!





 
06   Nieuwe Meerbode  •  30 december 2015

De Kwakel - De regioavond van 
het Quakeltoernooi had dit jaar vier 
deelnemers. Het eerste team van 
KDO zaal, KDO Veld, RKDES zaal 3 
en Legmeervogels veld. Helaas bel-
de de Kickers namelijk vrijdag dat 
ze niet konden. Daarom speelden 
alle teams deze avond twee keer te-
gen elkaar. Eerste divisie scheids-
rechter Henk de Graaf en KDO’er 
Ron Rijnders waren de scheids-
rechters van deze avond.
KDO zaal speelt in de middenmoot 
van de tweede klasse en RKDES 3 
staat bovenin in de vierde klasse en 
spelen de eerste wedstrijd tegen el-
kaar. Deze wedstrijd eindigde in 1-1. 
Daarna was de wedstrijd Legmeer-
vogels tegen KDO veld. KDO veld 
had veel kansen maar maakte deze 
niet. Legmeervogels had twee kan-
sen waarvan ze er 1 maakte en dus 
met 1-0 wonnen. KDO zaal speelde 
vervolgens tegen Legmeervogels. 
Joerie Stange scoorde de enige en 
dus winnende treffer, 1-0. In de vier-
de wedstrijd van de avond maakte 
een behendige spits van RKDES 3 
de 1-0 en door geklungel achter-
in bij KDO veld werd het zelfs 2-0. 
Rick Kruit was daarna op dreef en 
scoorde 2 keer waarvan 1 penalty, 
maar uiteindelijk won RKDES 3 met 
3-2 in een leuke wedstrijd. RKDES 3 
speelde daarna 1-1 tegen Legmeer-
vogels, waarna in de zesde wed-
strijd KDO zaal vervolgens aantrad 
tegen KDO veld. KDO veld kwam 
met 1-0 voor in dit beladen duel, 
maar KDO zaal wist dit echter om te 
draaien naar een 2-1 winst. 

Tussenstand
De tussenstand na speelronde 1:
1. KDO zaal:  7 punten
2. RKDES 3:  5 punten
3. Legmeervogels:  4 punten
4. KDO veld: 0 punten

In de eerste wedstrijd van de twee-
de ronde speelde de nummer 1 te-

gen 2, waarin KDO zaal haar visite-
kaartje voor de eindoverwinning af-
geeft door met maar liefst 6-0 van 
RKDES te winnen. 1 van de goals 
was een schitterend schot van Mi-
chael Meijer vanaf zijn eigen helft. 
KDO veld pakte vervolgens haar 
eerste 3 punten door met 2-0 van 
Legmeervogels te winnen. 
De volgende wedstrijd ging tussen 
Legmeervogels en KDO zaal. Leg-
meervogels moest winnen om nog 
kans te maken op een finaleplek. 
Oud KDO 1 keeper Jordan Smits 
keepte een uitstekende avond bij 
KDO zaal, maar ook hij kon ech-
ter niet voorkomen dat Legmeer-
vogels deze wedstrijd met 2-0 voor 
kwam. In de laatste seconde van de 
wedstrijd maakte KDO zaal de 2-1. 
Doordat RKDES 3 verloor van KDO 
veld maakten zij geen kans meer op 
de winst van de avond. 
In de laatste wedstrijden van de 
avond moest Legmeervogels ruim 
winnen van RKDES 3 om nog kans 
te maken en dat deede het ook, 
het won met 7-1. Door dit resul-
taat mocht KDO zaal niet met 2-0 
of meer verliezen. De wedstrijd ein-
digde echter in een 2-1 overwinning 
voor KDO zaal, waardoor zij de re-
gio-avond op hun naam schrijven 
en dus ook op 6 februari de finale 
avond spelen.

Eindstand
1. KDO zaal:  13 punten
2. Legmeervogels: 10 punten
3. RKDES 3: 5 punten
4. KDO veld:  3 punten

Zaterdag 9 januari 2016 is de vol-
gende avond van het Quakel toer-
nooi. Dennis en de aannemers, Slot-
stadboys 1 en 2, Utereg e.o., Vlug-
ge Wilnis en Deho Boys. We zien u 
graag op de tribune en in de kanti-
ne. Voor nu wensen wij iedereen fij-
ne feestdagen en een goede jaar-
wisseling!

KDO zaal wint de regioavond 
van het Quakeltoernooi

Uithoorn - Traditie getrouw werd 
het jaar met de kerstdrive afgeslo-
ten. Met voor alle paren de zelfde 
spellen, top integraal, werd zo de 
maat genomen van alle deelnemers. 
Men had als extra prikkel bedacht 
de diverse lijnen te mixen, zodat 
schuchtere C- tjes onverwacht te-
genover dominante A- liners zaten!
Hoe dit uitpakte toont de lijst van de 
eerste tien van de in totaal veertig 
paren overduidelijk aan.
Joop van Delft, goed voor 10.000 
meesterpunten, verpletterde met 
Frans Kaandorp de concurrentie 
door met 68,64% met een straat-
lengte voorsprong eerste te wor-
den. Cobie Bruine de Bruuin & Tru-
die Zandbergen voerden het pe-
loton aan door tweede te wor-
den met 59,32% en op drie alweer 
twee vertegenwoordigers van de A, 
Ger Quelle & Gijs de Ruiter, die op 
58,99% uitkwamen. Marijke & Ger 
van Praag, ook regelmatig preste-
rend op het hoogste niveau werden 
vierde met 58,11% gevolgd door 
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter 
die 58% precies scoorden en on-
der de noemer “goede wijn behoeft 
geen (bridge) krans” vallen. Op zes 
arriveerden de notoire A spelers Co-

ra de Vroom & André van Herel met 
57,68% en ook Nel & Adriaan Koele-
man die nu zevende werden met 
56,47%, verkeren regelmatig in de-
ze regionen. Francis Terra had haar 
vaste maatje ingewisseld voor Mar-
got Zuidema en de dames deden 
het prima als achtste met 56,36%. 
Op negen dan eindelijk de B- lijn in 
de personen van Anneke Houtkamp 
& Marianne Jonkers die, net gepro-
moveerd uit de C,  zich zeer goed 
met 56,14% bij de top voegden. Op 
tien tenslotte Renske & Kees Visser 
die zo met 55,59% de overheersing 
van de A- lijn bevestigden. De an-
dere dertig paren werden veroor-
deeld tot de anonimiteit waarvan de 
aller laatsten, Maarten & Wim, het 
licht uit mochten doen! De eerste 
mogelijkheid tot revanche is woens-
dag 6 januari, waarmee het nieu-
we jaar wordt ingeluid. Tot dan een 
gezellige jaarwisseling en goed be-
gin toegewenst. Bridgeclub De Leg-
meer speelt op de woensdagavon-
den vanaf 19.45 uur in Dans & Par-
ty Centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl telefoon 0297 
567458.

Het jaar uit bij Bridgeclub 
De Legmeer

Uithoorn - Op zondag 3 janua-
ri 2016 vanaf 16.00 uur kan men 
elkaar bij de Legmeervogels de 
hand schudden en de beste wen-
sen overbrengen. Ook kan er een 
drankje worden gedronken om 
het begin van het nieuwe jaar 
feestelijk in te luiden. De nieuw-
jaarsreceptie zal worden gehou-
den in de kantine op sportpark 
De Randhoorn. De voetballen-
de mini’s en D-, E- en F-pupillen 
van de Legmeervogels kunnen 
het nieuwe jaar deze dag sportief 

beginnen tijdens een mix-instuif-
toernooi. Er zal op kleine veldjes 
4 tegen 4 worden gespeeld met 
teams die door loting worden sa-
mengesteld. 
Inschrijven voor dit toernooi is op 
3 januari van 14:15 tot 14:40 uur, 
het toernooi zal tussen 15:00 en 
17:00 uur plaatsvinden. Kom al-
leen of neem teamgenoten of een 
vriendje mee! Ouders kunnen 
ondertussen genieten van een 
drankje tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie.

Nieuwjaarsreceptie met 
instuiftoernooi bij Legmeervogels

Uithoorn - De Twirlafdeling van 
KnA draait op volle toeren! Op 30 
mei verscheen team 3 voor het 
eerst op wedstrijden met een nieu-
we routine. Ze komen uit in het on-
derdeel junior pomteam. Deze rou-
tine bevat geen baton zoals we van 
andere teams van Starlight ken-
nen maar poms. De bekende glitter 
bollen net als bij cheerleaders. An-
ders met twirlen is dat er een the-
ma wordt uitgebeeld. Docente San-
dra Verseput heeft de muziek en de 
choreografie bedacht. Team 3 heeft 
het thema waterspelen. Tijdens de 
routine komen verschillende wa-
tersporten aanbod. Zoals wedstrijd-
zwemmen, waterpolo en synchroon 
zwemmen. 
Op 27 juni behaalde team 3 plaat-
singspunten en dat geeft een ticket 
naar het NK! 
Ter voorbereiding werd er hard ge-
werkt tijdens de trainingen na de 

zomer vakantie. Aandachtspuntjes 
waren synchroniteit en meer kracht 
tijdens de routine. Op 12 december 
was het eindelijk zover. Om 11 uur 
werden de meiden verwacht in de 
kleedkamer. Na de haren en make 
up te hebben gedaan, werd er nog 
even ingetraind. De meiden hadden 
een gezonde spanning. Om half vier 
was het tijd en mochten de meiden 
hun kunsten laten zien. Er waren 
vele momenten waar het spatgelijk 
ging, ook de ripple en de dansse-
ries gingen heel goed. Wij waren als 
een na laatste van de dag dus de 
prijsuitreiking vervolgde snel. Team 
3 van Starlight is geëindigd met 
een prachtige 2e plaats. Met een 
heel goed gevoel keerde de mei-
den weer huiswaarts.  Een zeer ge-
slaagde Kampioenschap van 2015 
voor Twirlteam Starlight. Wil je ook 
twirlen? Kijk dan eens op www.star-
light-uithoorn.jouwweb.nl

Starlight pakt zilver op 
het NK Twirlen

Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Dit is een nieuwe activiteit. 
De eerste wandeling is op maandag 
4 januari, start 10.00 u. Oude Spoor-
huis hoek Spoorlaan/Demmerik in 
Vinkeveen. De route leidt door de 
Demmerikse Polder waar altijd iets 
nieuws te beleven is. De opmerkza-
me wandelingen zijn opgezet met 
het doel elke maand de verande-
ringen in de natuur langs eenzelfde 
route op te merken, te zien, te ho-
ren, te proeven, te ruiken en aan te 
raken. Elke maand zal de wandeling 
op een ander tijdstip plaatsvinden 
en op een andere dag in de week. 

Het gaat om ‘wandelen met aan-
dacht’. Iedereen die de rust èn de 
dynamiek van natuur dichtbij huis 
wil ervaren en opmerken is wel-
kom. Houd de lokale media in de 
gaten, kijk op de website van het 
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn ,  of bel natuur-
gids Elza Vis 06-23150498. Lengte: 
ca 8 km.(2 ½ uur). De februariwan-
deling is zondag 7 februari om 14.30 
u. Er is ook een groep op Facebook 
onder de naam : IVN Opmerkzame 
wandelingen. Het is een besloten 
groep en je kunt daarvoor uitgeno-
digd worden zodat je ook de berich-
ten kunt lezen en je kunt een ver-
zoek sturen als je lid wilt worden.

Nieuw: IVN Opmerkzame 
Wandelingen

Regio - De kerstdrive van 2015 
werd gespeeld op dinsdagmiddag 
22 december. Partycentrum Colijn 
was prachtig aangekleed met fleu-
rige kerstbomen en een plafond vol 
ballen. Wij werden met koffie en ge-
bak ontvangen in de gezellige zaal. 
Na het praatje en kerstgedicht van 
de voorzitter werden 3 rondes ge-
speeld.  Toen volgde een korte pau-
ze met een drankje en een bitterbal. 
Ter verhoging van de kerstfeest-
vreugde droeg Tini Geling een ge-
weldig stuk voor. Na nog twee ron-
des werden de punten door de wed-
strijdleiding geteld en droeg Inger 
weer een zelfgemaakt gedicht voor.  
Deze middag werd topintegraal ge-
speeld en dit levert meestal verras-
sende uitslagen op. Deze keer was 
dat niet anders. De dames die laag 
scoorden zullen we niet noemen, de 
eerste tien paren  wel. 

Op 10 Gerda en Nel, 9 Thecla en 
Rees, 8 Bep en Hans, 7 Sonja en 
Ank, 6 gelegenheidspaar Ank en 
Jessie, op 5 Nel en An 55%, op 4 In-
ge en Thea 55,15%, 3 Geke en Mar-
go 56,04%, 2 ook een gelegenheids-
paar Josephien en Alice 56,75% en 
op 1 Guus en Renske 64,65%. Dat 
was bijzonder leuk omdat Guus na 
lange afwezigheid eindelijk weer fit 
genoeg was om mee te spelen. Ge-
feliciteerd dames, met de overwin-
ning en de hereniging! Er werden 
geen prijzen uitgedeeld maar al-
le dames kregen een fraaie pot hy-
acinten voor op de kersttafel.  Eu-
genie heeft  dit allemaal mooi ver-
zorgd, waarvoor hulde. Op 5 januari 
gaan we weer ladderen. Wilt u ook 
sfeerproeven bij de gezellige da-
mesclub Hartenvrouw? Bel Sandra 
0297569910 of mail hartenvrouw 
2015@gmail.com

Gezellige kerstdrive van 
Hartenvrouw

Uithoorn - Het was barstens druk 
afgelopen zondag op sportpark 
Randhoorn waar Legmeervogels 
weer het traditionele Oliebollen 
voetbal en klaverjastoernooi organi-
seerde. Zowel op het veld als achter 
de klaverjastafels is weer gestreden 
voor elk doempunt of klaverjaspun-
ten. Tijdens dit evenement konden 
de deelnemers genieten door de in 
eigenbeheer gebakken oliebollen. 
Ook dit jaar weer gebakken door 
Legmeervogels eigen oliebollen-
bakker Harry Abma. Naast de olie-
bollen waren er ook weer de door 
slagerij Bader, Zijldelwaardplein te 
Uithoorn, aangeboden hapjes; om 
je vinger bij af te likken. Na een dag 
voor inspanning wordt dan de eind-
stand opgemaakt. Bij het klaver-

jassen zijn de prijzen als volgt ver-
deeld. Oliebollenkampioen is ge-
worden Leo Nieuwendijk met 7735 
punten. Bijna oliebollenkampioen is 
geworden Marjan Duikersloot met 
7470 punten. Op de 3e plaats is ge-
eindigd Corrie Smit met 7360 pun-
ten.
Bij het oliebollenvoetbaltoernooi is 
eerste geworden en mag een jaar 
lang de titel Oliebollenkampioen van 
Legmeervogels het team Drie Ko-
ningen dat bestond uit Jasper van 
Gelderen, Jeffrey Riemslag, Ricar-
do Riemslag, Marcel majoor en Jor-
di van Gelderen. De laatste plaats is 
gewonnen door het team Bomme-
tjes dat bestond uit Fred Pattiasi-
ne, Rene van Gogh, Sascha van As , 
Jordi Holt en Mitchell Vershut.

Ruim 200 deelnemers aan 
het oliebollentoernooi

Regio - Zondag 27 december is de 
een na laatste wedstrijd van de Am-
sterdamse Crosscompetitie verre-
den bij WVA op Sloten. In verband 
met de nieuwbouw van de kantine 
was de inschrijving bij Olympia. Vol-
gende week is de finale wedstrijd bij 
Olympia op Sloten. Voor wie denkt 
dat het parcours dan identiek zal 
zijn, dat is niet helemaal waar. Ge-
deeltes zijn hetzelfde maar de start 
en finish zijn totaal verschillend.  
De plaats van het nieuwe clubhuis 
werd vandaag gebruikt als zandbak. 
Dat leverde een uitdagende passa-
ge op, want in het zand moest ook 
nog eens 180 graden gedraaid wor-
den. Voor de rest was het parcours 
grotendeels identiek aan voorgaan-
de edities. De ondergrond was aar-
dig hard, dus het was een snelle 
koers.
Bij de jeugd A was er een hele 
mooie strijd gaande, want er zijn 
nog diverse renners die in aanmer-
king kunnen komen voor de derde 
podiumplaats. Hieronder ook Duuk 
van der Haagen. Duuk ging van-
daag sterk uit de startblokken en 
dook als tweede het veld in, ach-
ter de sterke Nienke Veenhoven van 
DTS. De finish was een echte foto-
finish want Duuk kwam gelijktijdig 
met concurrent Pelle van de Putte 
over de streep. De jury plaatste Pel-
le op twee en Duuk moest genoe-
gen nemen met de derde plaats. 
Hierachter streden de trouwe ACC 
crossers Teun Wahlen en Sen Haas-
broek ook om de puntjes en ook 
Siem van Smoorenburg was aan-
wezig. De uitslag van deze mannen: 
8 Siem van Smoorenburg, 10 Teun 
Wahlen, 15 Sen Haasbroek
Bij de jeugd B finishte de UWTC 
renners vlak bij elkaar:  7 Danny 
Plasmeijer, 8 Mees van Smooren-
burg, 9 Sven Buskermolen. Sven en 
Danny staan ook dicht achter elkaar 
in het algemeen klassement op de 
vierde en vijfde plaats.

In de 40- klasse was Tommy Oude 
Elferink al vrij snel solo aan de lei-
ding. Hierachter reed Teun Mou-
ris (de Amstel) en daar weer ach-
ter Bart de Veer. Menno van Ca-
pel reed hierachter in een groep-
je. In de laatste ronde moest Bart 
nog goed doorrijden om Dennis 
Smit achter hem te houden. Winst 

dus voor Tommy die hiermee nog 
dichter achter Bart komt te staan in 
het algemeen klassement. Een der-
de plaats voor Bart en voor Menno 
de zesde plaats. Volgende week zal 
de beslissende strijd tussen Bart en 
Tommy zijn voor de winst in het al-
gemeen klassement. Bart vanaf de 
eerste wedstrijd in Nieuwveen de 
koppositie gepakt in het algemeen 
klassement en een ruime voor-
sprong opgebouwd in de modder-
crossen. Tommy duidelijk sneller op 
de ‘hardere’ parcoursen en nu weer 
heel close achter Bart en gebrand 
om zijn overwinning van de ACC 
van vorig jaar te consolideren. 
Bij de 40+ zien we iedere week 
weer een leuke strijd tussen de 
UWTC renners. Sjon van de Berg is 
de snellere starter en Peter van Ca-
pel de diesel die eerst op gang moet 
komen. Vandaag had Sjon geen 
goede benen en was het gat tussen 
de mannen groter dan normaal. Pe-
ter van Capel werd 15e, Sjon 25e en 
Frank Jansen 30e. 
Bij de nieuwelingen was vandaag 
alleen Ian van de Berg aanwezig 
en Ian reed een goede koers. Met 
de 12e plaats pakte hij weer lekker 
wat punten mee voor het algemeen 
klassement.

Uitslag clubcross 27 december
40-: 1 Robin Leijgraaf, 2 Jeroen van 
Pierre, 3 Lars Wiebes, 4 Bart van 
Montfoort, 5 Sven Wiebes
40+: 1 Maarten de Jong, 2 Har-
ry van Pierre, 3 Cock Fangmann, 4 
Peter Wiebes, 5 Gijs Kostman, 6 Piet 
Rewijk, 7 Leen Blom, 8 Joop Winter
jeugd 8-10 jr: 1 Bo Versteeg, 2 Jas-
mijn Wiegmans
jeugd 11-14 jr: 1 Flip van Walraven, 
2 Jesse van Hattum, 3 Jesse Ver-
steeg, 4 Raoul van Zijl

Veldritprogramma in januari
Komende donderdag kunnen de 
die-hards zich weer uitleven op Slo-
ten bij de Oliebollencross bij WVA, 
daarna zondag 3 januari de finale 
van de ACC bij Olympia, het week-
end van 9-10 januari het NK in Hel-
lendoorn, 3 en 10 januari de laat-
ste clubcrossen en op 17 januari de 
Fortcross op de Kwakel en 23 janu-
ari het NK voor de jeugd. De ACC 
loopt op zijn einde, maar het cross 
seizoen gaat dus nog even door!

Mooie strijd van UWTC 
renners

Concert Neva Ensemble 
in Johannes de Doperkerk
Regio - Op veler verzoek organi-
seren de Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper weer een 
concert met het Neva Ensemble uit 
Sint Petersburg in de R.K. Kerk van 
Mijdrecht en Wilnis, en wel op zon-
dag 10 januari om 14.30 uur. Gebo-
den wordt een gevarieerd program-
ma, waar veel liefhebbers – niet al-
leen van de Russische zang -  al 
weer heel lang naar hebben uitge-
zien. De vriendenstichting organi-
seert  dit concert inmiddels voor de 
tiende keer in de monumentale kerk 
aan het Driehuisplein en dit  kan ook 
nu weer op grote belangstelling re-
kenen van liefhebbers tot ver in de 
omgeving. Het Russische ensemble 
bestaat uit  vijf solisten van topni-
veau die er altijd weer in slagen hun 
stemmen tot een uiterst muzikale en 
harmonieuze eenheid te versmelten. 
Het gedeelte voor de pauze bestaat 
uit koorwerken in de Slavisch-By-

zantijnse traditie. Na de pauze staan 
beroemde liederen uit de Russische 
folklore op het programma, alsme-
de verschillende licht klassieke ope-
ra-aria’s en romances. De zangers 
en zangeressen hebben allen een 
hoogwaardige zangopleiding in hun 
vaderland voltooid en zijn thuis op 
de grote concertpodia in hun land. 
Als zanggroep heeft het ensemble 
zich een techniek eigen gemaakt 
die uitmunt in vocaal evenwicht, 
met een samenklank en volume die 
niet te overtreffen zijn. Het Neva En-
semble trekt steeds volle kerken en 
concertzalen tijdens de tournee van 
drie maanden die ieder jaar door ons 
land wordt gemaakt. De toegang tot 
het concert is gratis, na afloop hou-
den de leden van het ensemble zelf 
een schaalcollecte bij de uitgang van 
de kerk. Aldus mogen de bezoekers 
zelf hun waardering voor het gebo-
dene tot uitdrukking brengen.





Het gebeurt niet vaak dat een vereniging haar 100 jarig 
jubileum mag vieren. De leden en het bestuur van KnA 
zijn dan ook best trots op deze mijlpaal. 100 jaar muziek 
maken. Gestart als fanfare en later ook als harmonie orkest, 
drumband, majorettes, dweilorkest, samba band en andere 
projectorkesten staat voor 100 jaar plezier. Samen muziek 
maken verbindt en geeft een gevoel van geluk.

GeScHieDeniS
In 1916 waren de arbeiders aan het werk in de melkfabriek. Op 
een zeker moment werden er na de arbeid wat oude instrumenten 
opgetrommeld en begonnen enkele werknemers muziek te maken. Zij 
noemden het ‘de kunst na arbeid’ en zo is de naam van de vereniging 
in die tijd ontstaan. Dit groeide uit tot een echte fanfare. Het ontbrak 
de leden niet aan enthousiasme, maar het lot wilde dat de melkfabriek 
failliet ging. Voor directeur Verburg het sein om ook de fanfare Kunst na 
Arbeid op te doeken en alle instrumenten te laten inleveren.
Wie dacht dat dit het einde van de fanfare zou betekenen heeft het 
mis, want alle leden van KNA vormden daags na de ontbinding van de 
fanfare een pressiegroep. De fanfare maakte een zo groot deel uit van 
een stuk recreatie, dat die niet gemist kon worden. De directie kon in 
die mening meegaan en de blaasinstrumenten kregen de bestemming 
terug, waardoor het voortbestaan van de fanfare werd verzekerd.
In de beginjaren werden er voor de fanfare veel concoursen 
georganiseerd door de toenmalige leider Dhr. Diepenbeek. Deze was 
lid van het Concertgebouw orkest, maar had als hobby de fanfare te 
ondersteunen.
Vanaf 1947 zwaaide dirigent Veerman de scepter en dit betekende 
ook een verandering naar een geheel nieuwe bezetting: van de 
fanfare naar een harmonie orkest. Er werden nieuwe instrumenten 
aangeschaft waaronder enkele trommels. Een jonge Jantje Vork 
meldde zich aan voor de trommellessen. Vele jaren later was Jan Vork 
de nestor van de drumband en drumfanfare van KnA. Hij heeft vele 
trommelaars opgeleid waarvan er op dit moment nog steeds een 
aantal in het orkest spelen. Ook werd er een majorette groep opgericht. 
Zowel het harmonie orkest als de fanfare, drumband en majorettes 
maakten grote furore op de concoursen en speelden op het hoogste 
niveau mee. Meerdere keren werd door deze groepen het Nederlands 
kampioenschap behaald.

KnA iS muzieK voor volwASSenen
Volwassenen zien het niet kunnen bespelen van een instrument op 
latere leeftijd vaak als een gemis. Wat zou het mooi zijn om zelf trompet 
te kunnen spelen, of klarinet, saxofoon of dwarsfluit. Strijkinstrumenten 
als viool en cello, of juist piano, keyboard of gitaar. Alles kan bij KnA. 
Eigenlijk ben je nooit te oud om een instrument te leren spelen, gezien 
het feit dat 40, 50 en 60+ leerlingen met veel plezier en succes les 
hebben genomen bij KnA.
Op latere leeftijd leer je nog steeds relatief snel een instrument 
bespelen. Je begint met individuele lessen op een instrument dat KnA 
in veel gevallen beschikbaar heeft. Al na ongeveer een jaar individueel 
les nemen kan worden meegespeeld in het leerlingenorkest en wordt 
het samen spelen met anderen geleerd. Zodra het niveau toereikend 
is kan ook in het KnA orkest worden meegespeeld. Dit is doorgaans na 
ongeveer een jaar meespelen in het leerlingenorkest.
Het orkest speelt zowel bekende en populaire muziek, als meer 
uitdagende muziek voor orkest en muzikant die de muzikanten 
steeds verder ontwikkelt in het bespelen van het door hen gekozen 
instrument. 

KnA iS muzieK voor De jeuGD
Vanaf reeds jonge leeftijd (ongeveer 6 jaar) kunnen kinderen al muziek 
leren maken. De docenten zijn opgeleid in het lesgeven aan kinderen 
en ze leren al snel een instrument bespelen. Muziek maken is goed 
voor de ontwikkeling van een kind omdat het vele aspecten van de 
hersenontwikkeling stimuleert. Het feit dat ze iedere week weer meer 

kunnen spelen stimuleert de kinderen om verder te gaan. Na 6 tot 12 
maanden kunnen kinderen al meespelen in het leerlingenorkest, waar 
ze in een grotere groep leren samenspelen.
Het samenspelen in een groep geeft nog meer mogelijkheden om 
leuke en bekende muziek te spelen. Als beginnend muzikant is het 
een geweldige ervaring om in een groep muziek te maken, omdat de 
muziek heel vol en overweldigend klinkt. 

KnA iS muzieK voor muziKAnten
Binnen KnA zijn alle muzikanten van Uithoorn en omgeving welkom. 
Meespelen in het KnA Orkest, of spelen in een kleiner ensemble, 
alles is mogelijk. Vele initiatieven zijn mogelijk om in verschillende 
samenstellingen te spelen: saxofoonkwartet, dweilorkest voor feesten, 
kerstensemble, popmuziek begeleiding van zangers, etc.
Vanwege het 100 jarig bestaan organiseert KnA het Music4All concert 
op 5 juli. Het is een concert dat gegeven gaat worden door een orkest 
waar iedereen in kan plaatsnemen. Lid of geen lid van KnA, muzikant 
of voormalig muzikant. Als je zin hebt om eens mee te spelen, geef je 
dan op via kna.secretariaat@gmail.com en doe mee op 5 juli. Het wordt 
een concert met afwisselende muziek, voor jong en oud, populair en 
klassiek, eenvoudig en pittig. Voor iedere muzikant wat wils dus!

KnA iS twirlteAm StArliGHt
KnA heeft ook een zeer fanatiek twirlteam genaamd Twirlteam 
Starlight. Het twirlteam kent verschillende groepen vanaf 4 jaar. 
Twirlen is een combinatie van ritmisch gymnastiek, ballet en 
verschillende dansstijlen met een baton (de stok). We streven ernaar 
om aan minimaal 6 wedstrijden per jaar deel te nemen en liefst ook 
aan de Nederlandse Kampioenschappen. Starlight heeft een twirlteam, 
danstwirlteams, een pomteam en verschillende solistische onderdelen.
Deze maand is Starlight nog 2e geworden op het Nederlands 
kampioenschap!

jubileumAKtiviteiten
op 16 januari 2016 bestaat de vereniging precies 100 jaar. 
Dit is ook de datum waarop een reunie van alle (oud)KnA leden 
wordt georganiseerd. 
op 23 januari volgt het jubileumconcert in de Schutse. 
Tijdens dit concert zal een reis door de tijd gemaakt worden met 
herkenbare stukken uit de verschillende decennia. De stukken komen 
allemaal uit de bibliotheek van KnA dus voor de oud-leden een feest 
der herkenning!
op 5 juli volgt het music4All concert. 
Een eenmalig initiatief waarbij iedereen uit Uithoorn en omstreken 
van harte uitgenodigd wordt om mee te spelen in dit orkest. Oudleden 
maar ook andere muzikanten kunnen meedoen. Hiervoor kan men zich 
nu reeds aanmelden via kna.secretariaat@gmail.com.
Gedurende het jaar 2016 worden nog meer activiteiten 
georganiseerd, maar daarover later.

viSie op De toeKomSt
De huidige voorzitter, Marco Lesmeister, kijkt graag vooruit! Gedreven 
door zijn liefde voor muziek en voor de vereniging timmert hij samen 
met het bestuur aan de toekomst van KnA. Inmiddels is het KnA 
gebouw uitgegroeid tot hèt muziekgebouw van Uithoorn.
  
“Samen muziek maken is zo ontzettend leuk! Het verbindt jong en 
oud, muziek maken geeft 100% ontspanning en het leuke is dat je 
ook op latere leeftijd nog een instrument kunt (leren) bespelen.” 
Aldus Marco Lesmeister. “Wij staan open voor alle soorten muziek en 
verhuren ook repetitieruimtes aan allerlei muzikanten die een plekje in 
ons muziekgebouw hebben gevonden. Ik hoop in de toekomst meer 
samen te werken met muziekverenigingen in de regio en muzikanten 
van allerlei afkomst en niveau’s. Als er iets is dat de muzikanten met 
elkaar verbindt, dan is dat samen komen om muziek te maken.”
Op deze manier staat KnA er goed voor om nog eens 100 jaar verder te 
gaan als muzikaal verbindingspunt van Uithoorn en omgeving.

AvonD4DAAGSe 1971 met jAn vorK

muzieKvereniGinG 1948

twirlteAm StArliGHt

voorzitter mArco leSmeiSter SAxofoon KwArtet

mAjoretteS en fAnfAre

orKeSt GroepSfoto 2015

fAnfAre

DweilorKeSt 2014

KnA
muziekvereniging
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De allerbeste wensen

Jan Rouwenhorst
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor het CDA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met verwondering: er gebeuren 
veel onvoorziene dingen en geluk-
kig gingen veel dingen goed. 31 de-
cember 2014 zie ik als belangrijke 
‘grens’.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De terroristische aanslagen die ge-
pleegd werden door criminelen die 
zowel de islam als de vrijheid in de 
westerse wereld misbruiken.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn vrouw.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Veel mooie momenten voor ieder-
een en vooral samen met anderen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een goede gezondheid.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen:  moeten zo snel mo-
gelijk in hun eigen regio worden 
opgevangen en de Europese Unie 
moet het akkoord van Dublin on-
verkort blijven uitvoeren en nale-
ven.

De jeugd: zou zich meer ‘moeten’ 
roeren en of laten horen.

Het college: van B en W vormt samen 
met de gemeenteraad het gemeen-
tebestuur.

Meindert Brunie
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor D66

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met gemengde gevoelens. D66 
heeft heel veel inbreng geleverd, 
maar dat heeft te weinig opgele-
verd.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Ja, wel bij alle raadsvergaderingen, 
dat hoort ook als raadslid, daar 
moet je je best voor doen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Voor mij is dat raadslid Yvonne 
van den Heerik, omdat zij vaak het 
vergadervak aan haar laars lapt en 
altijd zorgt voor een vrolijke noot 
vergaderingen. 

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Een (positief besluit over) een nieuw 
zwembad in Abcoude.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Goede gezondheid en veel respect 
van en voor de medemens.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn nieuwe inwoners 
van Nederland en De Ronde Venen. 
Ze verdienen een goede opvang en 
een royale plaats in de voorzienin-
gen.

De jeugd: heeft de toekomst.

Het college: heeft het dit jaar heel 
moeilijk gehad, als gevolg van het 
grillige gedrag van de coalitiepar-
tijen.

Rein Kroon
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor het CDA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Bewogen. Vluchtelingenstroom, de 
aanslagen op onze vrijheid. Visie-
loze Europa, Charlie Hebdo en de 
aanslagen in Parijs.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen op onze vrijheid, in 
Frankrijk en in Europa.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
De vrijwilliger die elke week voor 
400 euro aan groente en fruit 
schenkt aan de voedselbank.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat onze inwoners de zorg krijgen 
die ze nodig hebben.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid en liefde en een beetje 
humor.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zoveel mogelijk op-
vangen in de regio. Wel hebben wij 

onze plicht als gemeente om aan 
onze wettelijke verplichting te vol-
doen en mensen goed en prettig te 
laten integreren.

De jeugd: meer betrekken bij de po-
litiek om te zorgen dat ze aanhaken 
bij de politiek, zodat ze weten dat 
wij er voor hun zitten. Dit geldt ook 
voor ouderen.

Het college: een voorspoedig 
Nieuwjaar te wensen en dat ze ko-
mend jaar met goede voorstellen 
voor onze inwoners naar de raad 
toekomen.

Joppe de Ree
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor RVB

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
We hebben als Ronde Venen Belang 
met een enorme inzet van allemaal, 
als team en als inwonerspartij, met 
heel veel plezier en collegialiteit ons 
volledig kunnen inzetten voor de 
gemeente en de inwoners.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Privé: mijn huwelijk op 2 juni op 
Lesbos. Politiek: ondanks de stor-
men om ons heen, hebben we sterk 
bestuur in De Ronde Venen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Ik ken er meerdere: mijn vrouw, 
mijn kinderen, vrienden, collega’s, 
maar als ik namen zou noemen uit 
de politiek: mijn collega’s uit de 
fractie.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Inmiddels ben ik 61, gezond en ge-
lukkig met iedereen om mij heen. 
Ik wil dat zo houden, zonder dat ie-
mand wegvalt.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Humor, realiteitsvermogen, ge-
zondheid, verdraagzaamheid en 
geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn ons in Neder-
land niet vreemd. Ik stam ook af 
van vluchtelingen uit het verleden  
(Joden, zigeuners, hugenoten) en ik 
ben 100% Nederlander. Wij zijn een 
natie op christelijke grondslag, die 
normen en waarden zijn mij heilig, 
ook bij opvang, zijn ze welkom.

De jeugd: moeten we koesteren, 
stimuleren en de juiste begeleiding 
geven. Daar zijn we als politiek ook 
toe verplicht.

Het college: verdient respect voor 
hun enorme inzet en resultaten.

DD

Ria de Korte
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor het CDA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Binnen familiekring erg positief. 
Sociaal Domein in De Ronde Venen 
twijfelachtig. We weten nog niet 
welke zorg er geleverd wordt en of 
het kwalitatief goed is. In de wereld: 
met ISIS zorgelijk.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Het huwelijk van mijn dochter en de 
aanslagen in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
De mantelzorgers en de dorpsraad 
van Baambrugge.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Vrede tussen de mensen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Geluk en gezondheid.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: je zou je eigen land 
maar moeten uitvluchten.

De jeugd: heeft de toekomst en ik 
hoop dat in De Ronde Venen iedere 
jeugdige die echt hulp nodig heeft, 
het ook krijgt.

Het college: zal nog een paar stap-
pen moeten zetten om het college-
programma uit te voeren.

Simone Borgstede
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor het CDA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met een gevoel van onbehagen.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen door IS in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Alle vrijwilligers in onze gemeente, 
in het bijzonder de vrijwilligers van 
Inloophuis ’t Anker, waar mensen 
met kanker terecht kunnen voor 
lotgenoten contact.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat mensen goed op elkaar letten 
“nabuurschap”, interesse in elkaar 
en als dat nodig is, elkaar helpen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Goede gezondheid, dan komt de 
rest vanzelf.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: verdienen onze 
steun. Laten we bij aankomst in 
onze gemeente van statushouders 

zorgen voor goede Nederlandse les 
en werkstages.

De jeugd: Veel verlaat massaal onze 
gemeente, vooral door gebrekkig 
OV. Veel verenigingen en dus de 
leefbaarheid zijn in gedrang hier-
door. Goed OV dus belangrijk.

Het college: is goed op weg, maar er 
liggen nog een paar uitdagingen: 
OV, sport- accommodatiebeleid en 
natuurlijk transformatie voor de 
WMO.

Frans Lugtmeijer
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor de VVD

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Een jaar waarin de VVD op uitste-
kende wijze invulling gegeven 
heeft aan de rol vanuit de opposi-
tie en vandaar uit veel voor elkaar 
krijgt (bijvoorbeeld de zondags-
openstelling).

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De achteruitgaande veiligheidssitu-
atie in de wereld en in Europa in het 
bijzonder, getuige de vele aansla-
gen en vluchtelingenstromen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
– Mijn zoons Joost en Mark. Joost, 
omdat hij is geslaagd voor zijn VWO 
en Mark omdat hij brugklasser is 
geworden.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat de veiligheidssituatie in de we-
reld verbetert, zodat we allemaal in 
vrijheid kunnen leven.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een prettige, veilige gemeente om 
in te wonen, een goede gezondheid 
en heel veel geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: moeten bij voorkeur 
in de regio worden opgevangen. 
Bij opvang in Nederland dient dit 
op sobere, maar wel menswaardige 
wijze plaats te vinden.

De jeugd: bepaalt hoe in de toe-
komst Nederland een mooi, vrij, 
liberaal en democratisch land kan 
blijven.

Het college: durft geen beslissingen 
te nemen. Hierdoor ontstaat er een 
disbalans tussen inkomsten en uit-
gaven, waardoor het voorzienin-
genniveau in de gemeente dreigt 
achteruit te gaan.

Yvonne Wetter
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor de VVD

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Als een bewogen politiek jaar. Lo-
kaal heeft de VVD voor elkaar gekre-
gen dat de winkeliers zelf mogen 
bepalen of ze zondag open zijn of 
dicht. Hier ben ik erg blij mee.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs en de ter-
reurdreiging. Dit doet je beseff en 
dat het geen vanzelfsprekendheid 
is om te leven in vrijheid.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Voor mij zijn dat alle inwoners die 
zich vrijwillig inzetten voor de leef-
omgeving. Kanjers! Of dit nu op de 
sportclub gebeurt of de mantelzor-
gers, het is goed als je iets doet voor 
een ander.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat het bomenbeleid Groener dan 
Nu succesvol wordt gewijzigd, zo-
dat er kan worden gekeken welke 
boom op welke plek thuishoort. 

Hoge bomen waar het kan en lage 
bomen waar het moet.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Veel geluk en gezondheid en een 
liberaal 2016.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn mensen die 
vluchten voor oorlog. De opvang 
hiervan kan het beste in de regio 
worden geregeld. Als mensen hier-
heen komen moeten we ze helpen, 
maar niet tegen elke prijs. Niet elke 
plek is geschikt om veel mensen op 
te vangen.

De jeugd: heeft de toekomst en mag 
zich in De Ronde Venen best wat va-
ker laten zien.

Het college: toont weinig daad-
kracht. Te vaak vraagt het college 
iets aan de raad zonder dat het zelf 
een mening heeft. Het college moet 
meer voor het eigen beleid gaan 
staan.



De allerbeste wensen

Nick Roosendaal
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor de VVD

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met een lach en een traan.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs door extre-
misten die onze cultuur, samen-
leving en manier van leven kapot 
willen maken. Dat zal ze niet lukken.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Al die vrijwilligers die zich in de ou-
derenzorg of op andere gebieden 
belangeloos inzetten. Zij verdienen 
een pluim.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Vrede, zodat iedereen in vrijheid 
kan leven en zijn/haar toekomst 
vorm kan geven.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde, warmte en gezondheid en 
dierbaren die om elkaar geven.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: verdienen gesteund 

te worden. Ook om naar een veilig 
thuisland terug te keren. Actief hel-
pen confl icten te beëindigen is een 
opdracht aan alle regeringen.

De jeugd: krijgt de ruimte om vrij 
en veilig in Uithoorn op te groeien, 
naar school te gaan, te stoeien en 
te spelen. Uithoorn is goed voor de 
jeugd.

Het college: zet zich iedere dag in 
om het beleid van de gemeente-
raad uit te voeren, zodat we hier 
met elkaar met veel plezier kunnen 
wonen en werken.

Brenda Elgersma
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Ons Uithoorn

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Heel positief, zowel in werk als 
privé. 2015 was voor mij het eerste 
volle jaar als raadslid en dat jaar be-
gon ik het steeds leuker te vinden. 

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De geboorte van mijn kleinzoon 
Remi.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Zonder twijfel mijn kleinzoon. Het is 
een heerlijk mannetje en oma zijn is 
zo leuk. Zijn komst heeft veel moois 
gedaan in ons gezin.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Poeh… mijn wensenlijst is erg lang, 
maar voor komend jaar: aan de slag 
als zzp’er in deeltijd. 

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Ik wens iedereen gezondheid en 
geluk toe en dat eenieder vertrou-
wen houdt, dan wel krijgt in de toe-
komst.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: dienen niet verward 
te worden met migranten.

De jeugd: heeft er recht op, om te 
groeien in een gezonde, veilige en 
inspirerende omgeving. Dat is een 
verantwoordelijkheid van ons al-
lemaal.

Het college: heeft een pittig jaar ach-
ter de rug vanwege de decentrali-
satie van overheidstaken naar de 
gemeenten. Ik wens hen succes in 
het verdere proces.

Herman Bezuijen
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Politiek gezien een bewogen jaar.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn vrouw.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Het verder aantrekken van de eco-
nomie, waar ook de minderbedeel-
den van kunnen mee profi teren.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Heel veel gezondheid en persoon-
lijk geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: moeten in de gele-
genheid worden gesteld om hun 
leven weer op de rails te krijgen. Als 
wij kunnen helpen met tijdelijk on-
derdak is me dat veel waard.

De jeugd: blijkt bijzonder inventief 
te zijn als het erom gaat.

Het college: heeft het afgelopen 
jaar een aantal zaken goed moe-
ten regelen: DUO plus organisatie, 
decentralisatie en daarnaast een 
sluitende begroting zonder verdere 
bezuinigingen.

Rebecca Sterrenberg
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor de VVD

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Het was een jaar waarin veel pro-
cessen in gang gezet zijn in de 
gemeente, waarvan we in de ko-
mende jaren de vruchten zullen 
plukken.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Iedereen die zich op wat voor ma-
nier als vrijwilliger ingezet heeft is 
wat mij betreft een kanjer.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat iedereen een veilige plek op 
de wereld heeft en een leven vol 
gezondheid, ontwikkeling en uitda-
gingen krijgt.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een prachtig gezond en mooi 2016.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn een groot punt 
van aandacht. In 2016 zal er zorg-
vuldig gekeken worden wat de 
eventuele rol van de gemeente en 

de inwoners zal zijn.

De jeugd: heeft onze aandacht. Ge-
lukkig zijn er in 2015 vele leuke ini-
tiatieven gekomen in samenspraak 
met de jeugd en dat is goed nieuws.

Het college: heeft dit jaar hard ge-
werkt aan diverse transities en loopt 
prima op schema.

DD

Thijmen Klinkhamer
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen 
voor D66

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Bewogen jaar met veel ups en 
downs waarbij er op sommige pun-
ten goede samenwerkingen waren 
tussen coalitie en oppositie.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn dochter.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat het voorzieningen niveau voor 
de inwoners groter wordt.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid en geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn wat D66 betreft 
welkom.

De jeugd: heeft de toekomst en is nu 
nog onderbelicht op het gebied van 
de transformatie.

Het college: is soms wisselvallig, 
maar doet het op bepaalde punten 
goed; maar stoeit met de coalitie.

Elfrieda Hensaat
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor DUS

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met veel plezier. Voor mij was het 
een prima jaar.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Vluchtelingenstromen door Europa.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn kleindochter. Zij heeft haar 
zwemdiploma gehaald.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat allen die mij lief zijn gezond 
blijven.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: hebben recht op be-
scherming tegen vervolging.

De jeugd: moet alle kansen heb-
ben zich te  kunnen ontplooien, op 
school en op sportterrein.

Het college: en de raad proberen 
om in goede samenwerking er het 
beste te maken voor Uithoorn. 

Jordy Keimes
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor het CDA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Jaar van Parijs, vluchtelingen, kli-
maat top, zwarte piet, maar geluk-
kig ook Sail Amsterdam, opening 
waterlijn Uithoorn, Max Verstappen.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De grote stromen vluchtelingen die 
naar Europa zijn gekomen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Max Verstappen! En uiteraard mijn 
vriendin.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat er een duidelijk en haalbaar 
plan is voor het dorpscentrum met 
historisch karakter en een mooi en 
gezellig plein.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Veel gezondheid, liefde en geluk

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: moeten snel weer 
een veilig thuis krijgen.

De jeugd: kan een goede toekomst 
hebben, mits de huidige politiek de 
juiste stappen neemt.

Het college: heeft een aantal goede 
stappen gezet, kijken of ze dit in 
2016 kunnen volhouden en door-
pakken.

Sjaak Verhaar
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Veelbewogen in alle opzichten, zo-
als in het land, stad en in ons dorp 
Uithoorn-De Kwakel.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
De gezondheid staat boven alles.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Heel veel goeds.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: moeten we altijd hel-
pen als het echte vluchtelingen zijn.

De jeugd: de toekomst hangt af van 
deze jeugd.

Het college: van Uithoorn is in mijn 
ogen een goed uitgebalanceerd 
team.



De allerbeste wensen

Els Gasseling
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor de PvdA

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Wat de Uithoornse politiek betreft 
een vrij rustig jaar. Zelf had ik wat 
gezondheidsproblemen. Gelukkig 
gaat nu alles weer goed.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Beelden van vluchtelingen in boot-
jes, verdronken kinderen en de aan-
slagen in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Dat is mijn eigen partner, die een 
grote steun voor mij was in een 
moeilijke periode.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Een eind aan de oorlog in Syrië. 
Verdraagzaamheid, redelijkheid en 
bereidheid om te delen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde en gezondheid.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: verdienen een goede 
opvang, rust en vrede.

De jeugd: moet zich kunnen ont-
plooien, leren en plezier hebben.

Het college: werkt hard. Ik ben het 
niet altijd eens met de keuzes die 
gemaakt worden, maar heb waar-
dering voor hun inzet.

Arjan Koopmans
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Groen Uithoorn

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Wel met enige zorg ivm alle zorg-
taken en bezuinigingen die de ge-
meente moest doorvoeren.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslag in Parijs en dat we hope-
lijk eindelijk eens iets aan klimaat-
verandering gaan doen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Alle vrijwilligers en met name man-
telzorgers en mijn gezin.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat we in goede gezondheid, geluk 
en vrede mogen leven. Laten we 
elkaar respecteren en tolerant zijn.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Geluk, voorspoed en rust

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: die hulp nodig heb-
ben, krijgen ook hulp.

De jeugd: heeft de toekomst. Als 
overheid moeten we zorgen voor 
goed onderwijs en werkgelegen-
heid.

Het college: heeft nog veel uitdagin-
gen te overwinnen, maar we blijven 
positief kritisch.

Frans Boonman
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Ons Uithoorn

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar
Als een druk jaar.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De zonnige avonden op het terras 
aan de waterlijn.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn vrouw en dochters die mijn 
rustige thuisfront vormen.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Duidelijkheid over een groot aantal 
zaken die te lang lopen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
 Veel geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen:  verdienen een vei-
lige plek.

De jeugd: heeft de toekomst.

Het college: mag nu aan de slag met 
een DUO organisatie.

DD

Marcel van Haren
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor de VVD

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Als een jaar met extreme tegenstel-
lingen, en toenemende confl icten.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De beelden van stromen vluchte-
lingen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Angela Merkel.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat we ons meer richten op wat 
ons verbindt als mensen in plaats 
van alleen de tegenstellingen uit te 
vergroten.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een bijzonder mooi en gezond jaar 
waarin de tegenstellingen op res-
pectvolle wijze besproken kunnen 
worden.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: verdienen een res-
pectvolle en warme ontvangst.

De jeugd: verdient het om een 
mooie toekomst te krijgen.

Het college: heeft werk gemaakt van 
een goede overgang van de door 
het rijk ingezette decentralisatie.

Peter Timmer
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor DUS

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Veel mensen op drift in de wereld: 
wat een geluk hier te wonen.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Mijn vrouw.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Dat de behandelingen succesvol 
zijn.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde en geluk.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: hebben recht op een 
plekje.

De jeugd: mag/moet hangen.

Ferry Hoekstra
gemeenteraadslid in

Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Met de beste 
       wensen van:

Hoe kijkt u terug op het afgelo-
pen jaar?
Met veel plezier, vooral op persoon-
lijk vlak.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Het belang van de dialoog om zo 
onze democratische waarden te 
waarborgen.

Wie is voor u de grootste kanjer 
van 2015?
Dat is er niet eentje, maar dat zijn de 
mensen die zich elke dag opnieuw 
inzetten om het leven van andere 
draagzaam te maken door persoon-
lijke aandacht en verzorging.

Wat is uw grootste wens voor 
2016?
Gezondheid voor iedereen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid voor iedereen.

Maak de zin af:  
Vluchtelingen: zijn ook mensen en 
dienen in de discussie ook zo be-
handeld te worden.

De jeugd: is springlevend en zou in 
het komende jaar meer van zich 
moeten laten horen over wat ze wil-
len binnen de gemeente.

Het college: staat stevig in de schoe-
nen en kan het komende jaar aan 
de slag met een aantal uitdagende 
zaken.
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 Begin januari is men met de herinrichting van de Waterlijn begon-
nen. De Wilhelminakade, het Marktplein en de Dorpsstraat wor-
den uitgebreid op de schop genomen, de riolering aangepast, het 
onderliggende dijklichaam opgehoogd en de vervuilde grond ge-
saneerd. Daarna wordt de woonboulevard aangelegd. Alles moet 
rond 1 april en in elk geval voor 15 mei klaar zijn.

 Op de Thamerweg heeft de gemeente een beperking voor zwaar 
verkeer ingesteld. Dit om schade aan de historische behuizing 
door trillingen te voorkomen.

 Kinderboerderij De Olievaar kan de toekomst weer wat geruster 
tegemoet zien nu de activiteit is opgenomen in een stichting waar-
door het een offi ciële status heeft gekregen. Een doorstart kan nu 
worden gemaakt.

 De eerste speciale editie van de Nieuwe Meerbode is gewijd aan 
het thema ‘onderwijs’. Voor welke school kiezen scholieren van de 
basisscholen als zij straks instromen voor een verdere vorm van 
voortgezet onderwijs en hoger? Tevens is er een uitgebreid over-
zicht van het Programma Cursusproject De Ronde Venen.

ja
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 Het verzoek van de gemeente eind 2013 aan de Kroon om tot ont-
eigening van een perceel grond in de Vinckebuurt toe te staan is 
positief bevestigd. Via de rechter kan nu tot onteigening worden 
overgegaan waarbij de rechter bepaalt wat de hoogte van de scha-
deloosstelling voor de eigenaar is.

 De gemeenteraad is akkoord gegaan met het nieuwe voorstel van 
het college voor deelname aan het DUO-plus project met Ouder-
Amstel en Diemen. Het nieuwe voorstel was nodig omdat de ge-
meente De Ronde Venen vorig jaar (nog) niet instemde met de 
deelname aan het project.

 In Park Krayenhoff wordt de eerste paal geslagen voor de nieuw-
bouw van 69 woningen aan de kant van de Koningin Máximalaan. 
Naar wordt beloofd worden de eerste woningen na de zomer op-
geleverd.

 Het Open Kwakels ALS Rummikubtoernooi levert 6.500 euro voor 
onderzoek naar deze ongeneeslijke ziekte op.

 Voormalig raadslid Klaas Bijlsma is door de bewonersvertegen-
woordigers uit het Regioforum gekozen in het College van Ad-
vies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS adviseert be-
windslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en richt 
zich op vraagstukken van ruimtelijk beleid, infrastructuur en regi-
onaal economisch beleid voor zover die betrekking hebben op de 
ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving.

 De al negen jaar procederende bewoner in de Vinckebuurt tegen 
de nieuwbouw van Zeeman Vastgoed heeft gezegd een faire prijs 
te willen voor zijn grond en opstallen. Als hij daarin tegemoet wordt 
gekomen is hij bereid te verhuizen.

 Er is toenemende belangstelling voor de maandelijkse Open Cof-
fee voor ondernemers in het Theehuis aan het Amstelplein.

 Wethouder Marvin Polak heeft op de Wilhelminakade de eerste 
stenen gelegd voor de herinrichting van de Waterlijn, zoals de 
nieuwe bestrating van de Amsteloever wordt genoemd. De stenen 
rand vormt een afscheiding tussen de verbrede trottoirs en de rij-
weg voor eenrichtingverkeer in het midden die samen t.z.t de pro-
menade zullen vormen.

 Het in slechte staat verkerende wegdek van de Vuurlijn is gevaar-
lijk voor alle verkeer, helemaal voor fi etsers.

 Er bestaan zowel bij bestuurders van de gemeente Uithoorn, de 
Stadsregio Amsterdam als inwoners ‘warme gevoelens’ voor het 
doortrekken van de sneltram vanuit Amstelveen-Westwijk naar 
Uithoorn.

 Woningbouwvereniging Eigen Haard wil tientallen huizen in het 
Thamerdal (1) en het Oranjekwartier mettertijd intensief renoveren 
of slopen. Veertig woningen in de Christinalaan staan in 2019 so-
wieso op de nominatie gesloopt te worden. Waar de bewoners dan 
naartoe moeten is niet duidelijk. Eigen Haard heeft er (nog) geen 
kant-en-klare plannen voor liggen. Ook is niet bekend wat er op 
de opengevallen plaatsen gebouwd gaat worden.

 De 14 ha grote Zuiderlegmeerpolder nabij Bilderdam is door Wa-
ternet ingericht als waterberging en in gebruik genomen.

 De ontslagen bij Blokker in de regio vallen (nog) mee. Er wordt 
gesproken over een personeelslid dat zijn/haar baan verliest. Bij 
welke vestiging is niet bekend. Personeel heeft een spreekverbod 
opgelegd gekregen. Landelijk gaan er bij de winkelketen 440 ar-
beidsplaatsen verloren.

 Er wordt nu wel door consumenten een beetje gemopperd over 
de overlast die de renovatie van winkelcentrum Zijdelwaard met 
zich meebrengt. Vooral omdat nu binnen in het winkelcentrum ook 
wordt verbouwd. Niettemin tracht de aannemer de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

 De Prinses Irenebrug in de N196 tussen Uithoorn en Amstelhoek 
is de hele maand maart afgesloten voor alle verkeer wegens groot 
onderhoud. Voor voetgangers en fi etsers wordt een oplossing ge-
boden.

 De herinrichting van de Amsteloever schiet al aardig op gelet op 
de bestrating in de Dorpsstraat

 Tijdens de afscheidsreceptie van huisarts Herman van den Bosch 
uit het Gezondheidscentrum Waterlinie werd 7.000 euro opgehaald 
en gedoneerd aan het hospice ThamerThuis in De Kwakel.

 Hoewel er altijd veel gekwaakt wordt over de Prinses Irenebrug 
blijkt er bij een inloopavond over het onderhoud en het verdere ge-
bruik van de brug maar bitter weinig belangstelling te bestaan.

 In Uithoorn is de 2000ste deelnemer aan Burgernet op het ge-
meentehuis door burgemeester Dagmar Oudshoorn in het zonne-
tje gezet.

 De Prinses Irenebrug blijft ook na het groot onderhoud gewoon 
open voor alle verkeer.

 Er zijn plannen voor de vestiging van een McDonald’s fast food 
restaurant achter het Shell tankstation aan de Zijdelweg.

 Leden van de gemeenteraad van gemeentebelangen brengen een 
werkbezoek aan de Zorgboerderij InnerArt in De Kwakel.

 De veerpont die wordt ingezet tussen de Mennonietenbuurt in 
Amstelhoek en De Schans in Uithoorn kan het voetgangers- en 
fi etsverkeer bij lange na niet aan. De pont vaart een week lang 
vanwege de uitvoetring van het groot onderhoud aan de Prinses 
Irenebrug.

 Tot overmaat van ramp is ook de Waterwolftunnel gedurende het 
weekeinde van 14 maart in de nachtelijke uren gesloten wegens 
een onderhoudsbeurt.

 Voormalig raadslid en wethouder voor de VVD Theo Geudeke krijgt 
een gemeentelijke onderscheiding voor zijn baanbrekend werk als 
bewonersvertegenwoordiger van de Commissie Geluidshinder 
Schiphol en later van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol. 
Geudeke was mede betrokken bij de opstelling van het Alders Ak-
koord.

 Minister Henk Kamp (EZ) bracht een onverwacht bezoek aan chry-
santenkweker Arcadia in De Kwakel. De minister liet zich uitge-
breid informeren door de directeur van Flora Holland, Lucas Vos, 
over de problematiek in de sierteeltsector en de kansen die er ook 
zijn voor de ondernemers. Voorts over wat de Provincie en het rijk 
kunnen bijdragen aan het gezond maken en houden van de bran-
che.

 De wegens groot onderhoud gesloten Prinses Irenebrug zorgt voor 
chaos en verwarring bij het verkeer in het centrum van Uithoorn. 
Vooral het vrachtverkeer is volslagen de weg kwijt als het een uit-
weg moet zoeken naar de N201.

 De Vuurlijn blijft de gemoederen al een paar jaar bezighouden. Het 
zoveelste debat staat deze maand voor de deur tussen bewoners 
en de gemeente. Op 2 april neemt de gemeenteraad een defi nitief 
besluit over het onderhoud en de inrichting van de Vuurlijn.

 Tegen alle verwachting in dat de Prinses Irenebrug tot 30 maart 
voor het gemotoriseerde verkeer gesloten zou blijven, reed het 
autoverkeer maandagmiddag 16 maart alweer over de brug. Ge-
meente noch de Provincie was hiervan op de hoogte. Over com-
municatie gesproken.

 Ondanks de stellige beweringen van verkeerskundige ambtenaren 
dat er geen vrachtverkeer door de woonwijken rijdt (Meerwijk!) 
blijkt dat met de regelmaat van een klok wel degelijk het geval te 
zijn. Dit tot grote ergernis van de bewoners.

 Het nieuwe schoolgebouw IKC Thamerdal aan de Prinses Christi-
nalaan is feestelijk in gebruik genomen. De basisschol De Regen-
boog en de verschillende instellingen voor kinder- en peuterop-
vang en buitenschoolse opvang vormen samen ‘het Duet’ dat in 
het gebouw een onderkomen heeft gevonden.

 De oplevering van de nieuw aangelegde Waterlijn (Wilhelmina-
kade-Marktplein-Dorpsstraat) is met een maand verlengd. Aanne-
mingsbedrijf AW Vessies belooft nu op enkele details na met het 
werk klaar te zijn vlak voor Koningsdag 27 april.

 Kinderen van Groep 5 van de Springschans hebben op woens-
dag 18 maart in het kader van de Nationale Boomfeestdag samen 
met wethouder Hans Bouma en de afdeling Groenbeheer bij hun 
school enkel prunussen geplant.

 Kinderboerderij De Olievaar maakt een nieuwe start. De nieuw 
opgerichte stichting heeft de vernieuwing van de kinderboerderij 
voortvarend opgepakt.
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 Het Vrije Noortveen – het vroegere tuinbouwgebied rond de Iepen-
laan met – heeft als bestemming openbaar groengebied gekregen. 
Er wordt een uniek woonconcept gerealiseerd waar mensen zelf 
kunnen invullen hoe ze er gaan wonen en leven.

 Mede vanwege de aanleg van de Waterlijn waardoor Uithoorn een 
toeristische trekpleister aan de Amstel wordt, hebben de winke-
liers van het Oude Dorp zich herenigd om het met elkaar aan-
trekkelijk te maken voor de consument en bezoekers. Behalve de 
reeds lang bestaande winkeliers en horeca zijn er ook tal van nieu-
we ondernemers neergestreken in het Oude Dorp en langs de Am-
stel.

 In het oude maar in goede staat verkerende schoolgebouw waar 
tot voor kort De Regenboog zat, hebben zich met toestemming van 
de gemeente een zevental bedrijven (vnl. starters) en instellingen 
gevestigd (geen maakindustrie), waaronder de Voedselbank.

 In De Kwakel vieren Maarten en Truus Klijn-Overes aan het Kwa-
kelsepad hun diamanten bruiloft, zestig jaar getrouwd!

 De uitvoering van het plan De Kwakel Verkeersveilig is van start 
gegaan met de herinrichting van 5 verschillende kruisingen in De 
Kwakel.

 Het verkeer in de gemeente rijdt nog steeds de oude route rich-
ting het centrum en veroorzaakt daar overlast omdat het via de be-
staande verkeersborden de verkeerde kant op wordt opgestuurd, 
zoals naar de N196 en de ‘oude N201’. De gemeente heeft toege-
zegd de oude verkeersborden te vervangen door nieuwe met de 
juiste aanduiding.

 Er is door het college en de gemeenteraad nog altijd geen besluit 
genomen over de inrichting en het onderhoud van de Vuurlijn om-
dat de stemmen tijdens de raadsvergadering ‘staakten’. Eind van 
deze maand komt het project weer in stemming.

 De plannen voor het doortrekken van de Uithoorn(tram)lijn van 
Amstelveen-Westwijk naar Uithoorn nemen vastere vormen aan. 
Als na onderzoeken en enquêtes in het eerste kwartaal van 2016 
groen licht wordt gegeven voor de aanleg, zal de tramlijn in 2020 
in gebruik worden genomen. Eindhalte wordt ofwel het busstation, 
of het Oude Spoorhuis.

 Politieke partij Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toe-
nemende stroom asielzoekers die allemaal een woning moeten 
hebben. Wethouder Zijlstra antwoordde dat het in Uithoorn nog 
niet zo’n vaart loopt.

 De Thamen Scholengemeenschap viert deze maand het vijftigja-
rige bestaan.

 De gemeente en de ondernemers aan de Waterlijn zitten met hun 
plannen niet op één lijn waar het de verstrekking van vergunnin-
gen voor activiteiten op Koningsdag betreft. Ondernemers hebben 
sinds januari door de aanleg van de Waterlijn heel veel klandizie en 
dus omzet verloren.

 De Hoeksteen, waarin nu nog de bibliotheek is gehuisvest, is on-
derwerp van discussie welke bestemming het pand gaat krijgen 
als de bibliotheek t.z.t naar Confucius is verhuisd.

 De bij velen bekende C1000 eigenaar Piet Visser (54) stopt als on-
dernemer van deze supermarkt. Hij draagt zijn C1000 over aan 
Coop. Visser heeft een andere invulling van de toekomst voor 
ogen.

 Bovenschools directeur ‘meester’ Jos Bouma zet op 29 april een 
punt achter zijn onderwijs carrière. Hij was 43 jaar verbonden aan 
de scholen Robert Kennedy/De Zon in De Kwakel en de Spring-
schans in Uithoorn.

 Zes inwoners van Uithoorn hebben op vrijdag voor Koningsdag tij-
dens de traditionele ‘lintjesregen’ een Koninklijke Onderscheiding 
gekregen.

me
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 De nieuw ingerichte oever langs de Amstel, bekend onder de 
naam Waterlijn, wordt donderdag 28 mei offi cieel geopend door 
de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes.

 De gemeente Uithoorn heeft een vervolgstap gezet in het samen-
werkingstraject DUO+. De raad heeft een bedrag van 416.000 eu-
ro aan voorbereidingskosten goedgekeurd.

 Ter gelegenheid van het jubileumjaar 50 jaar De Hoeksteen is 
van de hand van de Uithoornse fotografe Louise Prins een boek 
verschenen onder de naam ‘De Hoeksteen, bespiegelingen over 
een Rietveldmonument’. Burgemeester Dagmar Oudshoorn en de 
zeven factievoorzitters van de politieke partijen in Uithoorn kre-
gen tijdens een korte presentatie in het gemeentehuis een eerste 
exemplaar uitgereikt.

 Voor het onderhoud van de Vuurlijn-Oost is 150.000 euro beschik-
baar uit het ‘onderhoudspotje’ van de gemeente. Daar is uitein-
delijk nog een ton bijgekomen om maatregelen te treffen om de 
Vuurlijn-Oost veiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers.

 De herdenking van de gevallenen in de oorlogen en missies op de 
Vierde Mei in De Kwakel is druk bezocht. Zeker 500 belangstellen-
den namen aan de herdenking deel.

 In de Meerwijk is de gemeente gestart met de plaatsing van 48 on-
dergrondse afvalcontainers.

 Het Rode Kruis afdeling Uithoorn zoekt dringend versterking in de 
vorm van vrijwilligers voor het bestuur en in de uitvoering. Het Ro-
de Kruis wil lokaal meer hulp gaan bieden aan mensen die dat no-
dig hebben, maar dan zijn er meer vrijwilligers nodig.

 In het gemeenste huis komt tijdelijk een ‘Wall of Honour’ in het 
kader van Veteranendag in juni. Veteranen, familie, vrienden, be-
kenden en andere belangstellenden kunnen er een boodschap op 
achterlaten. De Wall of Honour gaat eind juni naar Den Haag en 
wordt tussen de anders Walls opgesteld bij het Malieveld waar 
jaarlijks het grote defi lé plaatsvindt.
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 De opnieuw ingerichte en opgeknapte Wilhelminakade, ook be-
kend als de ‘Waterlijn’, is feestelijk in gebruik genomen. Commis-
saris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, 
verrichtte onder grote belangstelling de openingshandeling.

 De offi ciële overdracht van het stuk provinciale weg N196 door 
de provincie aan de gemeente Uithoorn zal begin oktober plaats-
vinden. Dat heeft de Commissaris van de Koning van de provincie 
Noord-Holland, Johan Remkes, laten weten.

 De gemeente Uithoorn geeft het startsein voor de viering van de 
landelijke Veteranendag. In het gemeentehuis staat een Wall of 
Honour waar iedereen die de Veteranen (militairen) wil bedanken 
en eren voor wat zij hebben gedaan voor onze vrijheid, een bood-
schap op kan achterlaten voorzien van een witte anjer.

 Zaterdag 12 juni kan iedereen meepraten over de nieuwe bestem-
ming van het gebouw De Hoeksteen als de bibliotheek op termijn 
daaruit is verhuisd naar de nieuwe Cultuurcluster Confucius aan 
de Wilhelminakade.

 Circus Renz is weer voor een paar dagen in Uithoorn neergestre-
ken en presenteert een nieuwe show.

 Een opgeklopt parkeerprobleem en een stopverbod op straat zorgt 
voor gemengde gevoelens bij de bewoners van woonwijk De Oker.

 De 38e versie van de Dorpentocht was weer een groot succes. 
Maar liefst 2.200 mensen stapten ervoor op de fi ets om de 55 km 
lange tocht te volbrengen voor een goed doel. Dit keer was dat 
Stichting Kind Aan Huis (Dushi Huis). Het leverde 6.250 euro op.

 De eerste Kwakelse Fortfair is een daverend succes geworden.
 Het bouwproject Allure aan de Amstel is voorlopig van de baan. 

ZeemanVastgoed is in een juridisch geschil verwikkeld met de pro-
vincie Noord-Holland vanwege ‘gesjoemel’ met gronden in de om-
geving van Hoorn (NH). De Provincie heeft om die reden reeds in 
2012 al beslag laten leggen op de bouwgronden in de Vinckebuurt.

 Woensdagmorgen 24 juni is om 8.00 uur het nieuwe parkeerdek 
boven het winkelcentrum Zijdelwaard in gebruik genomen. Er is 
ruimte voor in totaal 118 auto’s. Met de nieuwe tapis roulant (rol-
baan) vanaf het parkeerdek kunnen bezoekers met of zonder win-
kelwagentje naar de begane grond en weer naar boven komen. 
Ook de lift is in dienst gesteld. Wie goed kan lopen kan ook via het 
trappenhuis zijn bestemming bereiken.

 Behalve het nieuwe parkeerdek werd ook de nieuwe Jumbo super-
markt voor het winkelend publiek geopend. Dat ging gepaard met 
feestelijke aanbiedingen voor klanten die in drommen voor de deur 
de offi ciële opening stonden af te wachten.

 Volgens het Jaarverslag 2014 van de gemeente zou de verbouwing 
van het Amstelplein in het derde kwartaal van 2016 van start kun-
nen gaan waarna in 2018 de werkzaamheden moeten zijn afge-
rond.

 De gemeente is druk doende de oude verkeersborden in en rond 
Uithoorn te vervangen door nieuwe. Daar staan geen bestemmin-
gen meer op als Mijdrecht, Hilversum of Utrecht. De bedoeling is 
zovele mogelijk doorgaand verkeer te leiden naar de N201 en niet 
meer over de N196 en het centrum van Uithoorn.

 De enquête over de Uithoornlijn die bewoners mochten invullen, 
is slechts een eerste aanzet tot de besluitvorming of de tramlijn 
er komt of niet. Er worden nog meer deelonderzoeken uitgevoerd. 
Medio volgend jaar wordt beslist of het doortrekken van de tram-
lijn vanuit Amstelveen naar Uithoorn zinvol is.

 Woningcorporatie Eigen Haard investeert de komende jaren voor 
miljoenen in woningbouw en renovatie in Uithoorn.

 De bewoners aan de Beatrixlaan zijn verbijsterd over de sloopplan-
nen die Eigen Haard in petto heeft voor hun woningen.

 De gemeente geeft 500 apps weg aan dementerenden en hun be-
geleiders in Uithoorn om een jaar lang gratis te proberen.

 Gelet op de vele zienswijzen die bij de gemeente zijn binnenge-
komen over de herinrichting van het Amstelplein zal het nog wel 
even duren voordat Uithoorn de plannen voor samenbouw van het 
dorpscentrum kan gaan realiseren.

 Politieman Chris van Gool volgt Bert Kok op als buurtregisseur in 
de Wijken Meerwijk en Oude Dorp.

 De Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan 
Remkes, verricht onder grote belangstelling de openingshandeling 
bij de ingebruikname van de Waterlijn. Die bestond uit het te wa-
ter zetten van een (model) zwaan. Dit in het kader van het sprook-
je dat het lelijke eendje (Uithoorn) maar mag uitgroeien tot een 
mooie Zwaan aan de Amstel. In het weekend zijn er ter gelegen-
heid van dit gebeuren tal van festiviteiten georganiseerd.

 Het blijkt dat er toch te veel verkeer rijdt over het Thamerlint, meer 
dan de bewoners was voorgehouden in eerdere verkeersmodellen.
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 Boven de nieuwe Jumbo supermarkt op het Zijdelwaardplein is 
het nieuwe parkeerdek in gebruik genomen. Er is plaats voor 118 
auto’s.

 Ouders van kinderen in Park Krayenhoff willen twee volwaardige 
speelplekken voor hun kinderen. Volgens hen komt deze nieuw-
bouwwijk er bekaaid af in verhouding met speelplekken in ander 
woonwijken.

 De nieuwe Jumbo super in winkelcentrum Zijdelwaardplein is on-
langs onder grote belangstelling geopend. De 1.500 vierkante me-
ter super blijkt een aanwinst te zijn.

 Het AVIA tankstation aan de Heijermanslaan heeft het laatste half-
jaar veel omzetverlies geleden vanwege de renovatie van het win-
kelcentrum waardoor het station moeilijk bereikbaar was. Nu dat 
aan de achterkant klaar is, lijkt ook het tankstation weer uit het 
economische dal op te krabbelen.

 De Nieuwe Meerbode heeft weer een fantastische Tour de France 
bijlage met interviews en wetenswaardigheden over de Tour, een 
prijsvraag en de mogelijkheid van het winnen van mooie prijzen.

 De gemeente Uithoorn ontvangt de BGT-Proof oorkonde (Basisre-
gistratie Grootschalige Topografi e). Een land dekkende kaart van 
het gebied wat zij beheert. Een digitale kaart die in een landelijke 
database wordt opgeslagen. Uithoorn heeft dat gerealiseerd.

 Het bekende Theehuis in winkelcentrum Amstelplein bestaat 10 
jaar.

 De eerste hittegolf in de regio is een feit. Temperaturen tot 35 
graden zijn geen uitzondering. Dat leidt tot massale uittocht van 
bewoners naar de Vinkeveense Plassen, op en aan de Kromme 
Mijdrecht en de Amstel.

 Het Dans- en Partycentrum Colijn aan de Industrieweg viert dit jaar 
haar 40-jarige bestaan.

 De nieuwe bewegwijzering in Uithoorn e.o. is voor elke wegge-
bruiker nog lang niet duidelijk. Zo ontbreken de plaatsnamen 
Mijdrecht en De Kwakel op de borden in Uithoorn. Bezoekers die 
er niet bekend zijn vragen zich af waar ze naartoe moeten om hun 
bestemming te bereiken.

 De bussluis is defi nitief verleden tijd. Het is een verbindingsweg 
geworden tussen de Meerwijk Oost en West.

 Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt nog steeds woningen in 
slooprijpe Straatsburgfl at voor een half jaar!

 Mc Donalds heeft een omgevingsvergunning gekregen van het 
college van Amstelveen om een fast food restaurant met parkeer-
terrein te bouwen achter het Shell tankstation aan de Zijdelweg.

 Is de ombouw van de bussluis in de Meerwijk tot verbindings-
weg tussen oost en west een miskleun? Verkeerstechnisch blijkt 
het een onding te zijn. Veel overlast, lawaai en onveiligheid zijn de 
klachten van omwonenden.

 Blijkens een verkeersonderzoek rijden er nu al veel meer auto’s 
over het Thamerlint dan was voorspeld voor 2030!

 Het traditionele All American Sunday evenement op het evene-
mententerrein aan de Randhoornweg was weer super en trok tal-
loze belangstellende bezoekers.

 Er is ene ramkraak gepleegd bij de AH vestiging op het Zijdel-
waardplein. De dieven hadden het gemunt op de ING geldauto-
maat die achter de kassa’s in de winkel staat.

 De wegens groot onderhoud dichte Irenebrug in maart dit jaar 
heeft maar weinig effect gehad op het winkelbezoek bij winkel-
centrum Amstelplein.
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 In De Kwakel is voor het veertigste jaar het bekende en altijd druk 
bezochte polderfeest georganiseerd.

 In het nieuw aangelegde en nog verder te ontwikkelen park Noort-
se Veen tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan, krijgen nu ook de eer-
ste (tamme) dieren een plaats. Naast schapen zijn er nu ook al-
paca’s die het gras op het grasveld achter zorgboerderij Inner-Art 
kort houden. Inner-Art voert sinds kort het beheer over een deel 
van het park.

 Herrie met de buren? Beter van niet. Buurtbemiddeling van Beter 
Buren steekt de helpende hand toe. De organisatie met hoofdkan-
toor in Amsterdam, is ook actief in Uithoorn.

 Mick Gieling uit Nieuwveen is de trotse winnaar geworden van de 
racefi ets die hij met de Tour de France actie in deze krant heeft ge-
wonnen. De actie was georganiseerd door AH Jos van den Berg 
met Van Rijn Fietsen Vrouwenakker.

 De verbouwing van de voormalige bussluis in de Meerwijk is nog 
geen vier weken afgerond of er worden tot grote verbazing van 
de omwonenden al weer delen opgebroken. De verkeersituatie 
blijft een drama vooral omdat het tijdens het brengen en halen van 
scholieren bij de basisscholen Kajuit en De Springschans naast de 
nieuwe verbindingsweg het een drukte van belang is met autover-
keer. Intussen heeft de ombouw van buissluis tot verbindingsweg 
al meer dan zes ton gekost.

 Uithoorn maakt zich weer op voor het fantastische muziekfestijn 
Tropical Night. Georganiseerd door de café’s Drinken & Zo, De Ge-
vel en de Herbergh. De nieuw ingerichte Waterlijn zal ongetwijfeld 
bijdragen aan het welslagen van dit traditionele evenement dat on-
getwijfeld weer veel belangstellende bezoekers zal trekken.
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 De traditionele Tropical Night in Uithoorn was weer een fantas-
tisch evenement dat veel bezoekers heeft getrokken.

 Ruim anderhalf jaar na de opening van de Waterwolftunnel in de 
N201 wordt deze vier nachten afgesloten omdat het wegdek wordt 
voorzien van nieuw ‘stil’ asfalt. Dat reduceert de geluidsoverlast 
voor de omgeving.

 Aan het fi etsrondje Rond de Stelling van Amsterdam namen dit 
keer ruim 600 fi etsers deel. De jongste deelnemer was 8 jaar, de 
oudste 86. Er was keuze uit routes van 25 tot 170 kilometer. Het 
Rondje Stelling is uitgegroeid tot een compleet evenement voor 
jong en oud.

 Nogmaals wordt gewezen op de extra parkeervoorziening op het 
parkeerdek boven winkelcentrum Zijdelwaard. Parkeren aan de 
straatkant op het plein voor het winkelcentrum is moeilijk vanwe-
ge werkzaamheden in de openbare ruimte.

 De traditionele kinderoptocht in De Kwakel was weer een feestelijk 
geheel.

 Dans- en Partycentrum Colijn viert deze maand haar 40-jarig be-
staan.

 Ondernemers op het bedrijventerrein in Uithoorn gaan samen-
werken op het gebied van energiebesparing onder de naam Ge-
biedsESCO. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en 
de OVU en wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland 
en de Stadsregio Amsterdam.

 De traditionele Kwakelse Kermisoptocht was weer een groot feest. 
Dit keer werd het evenement voor de 63e keer georganiseerd.

 Het is weer Burendag in deze maand. Bij de verschillende buurt-
verenigingen wordt daar aandacht aan gegeven. Buurtbeheer de 
Legmeer organiseert weer een leuke middag voor iedereen op het 
Legmeerplein.

 Het nieuwe bouwplan De Rietkraag in De Kwakel (naast sportcom-
plex KDO) is door de bewoners met de nodige scepsis ontvangen. 
Heikel punt is de ontsluiting van de nieuwe wijk.

 De 9-jarige Nadine Roos uit Uithoorn gaat de Singelloop tegen 
reuma lopen in Utrecht. Zij is zelf een reumapatiëntje maar laat 
zich niet kennen!

 De heer Cornelis Mooij is door de Commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, Johan Remkes, aangesteld als waarnemend bur-
gemeester van Uithoorn. Hij vervangt tijdens burgemeester Dag-
mar Oudshoorn die wegens gezinsuitbreiding een aantal maanden 
afwezig is.

 De gemeente Uithoorn heeft weinig mogelijkheden voor de op-
vang van vluchtelingen. Zelfs voor statushouders is het al moeilijk 
genoeg om onderdak te vinden.

 De voor het eerst georganiseerde Senioren Informatie Markt in het 
Hoge Heem trekt veel belangstelling.
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 Nu de N196 door de Provincie aan de gemeente is overgedragen 
gaat deze zo snel mogelijk plannen uitvoeren om het doorgaande 
verkeer over de Prinses Irenebrug te weren. Dat geldt ook voor het 
landbouwverkeer.

 De Masterprojecten als de herontwikkeling van het Oude Dorp, 
het Schansgebied en de Vinckebuurt vorderen langzaam, maar 
gaan wel door.

 Bij de renovatie van Winkelcentrum Zijdelwaard wordt een eind-
spurtje ingezet om het bouwtechnische deel tussen half en eind 
november klaar te hebben. Afwerking van winkelruimten en ver-
huizing van winkels worden in januari voortgezet.

 Het college van B&W van Uithoorn presenteert een sluitende be-
groting voor 2016.

 De opvoering van het muziektheaterstuk ‘Het geheim van de 
Hoeksteen’ was een overweldigend succes.

 De gemeente Uithoorn en Sportservice Haarlemmermeer (What’s 
Up) organiseren een Vrijwilligersdag waarbij het college, raadsle-
den, ambtenaren en tal van vrijwilligers van welzijnsorganisaties 
de handen uit de mouwen steken om bijzondere werkzaamheden 
te verrichten die van nut zijn voor de (lokale) samenleving.

 Sportvereniging KDO heeft haar eigen zienswijze op de nieuw-
bouwwijk De Rietkraag.

 Het Alkwin Kollege viert haar vijftigjarige bestaan met allerlei leuke 
activiteiten voor leraren en leerlingen. Er komt ook nog een reünie 
voor oud-leerlingen.

 Wellicht komt de oplossing voor het landbouwverkeer bij het over-
steken van de Amstel in beeld nu het onderwerp om de snelheid 
van de tractoren te verhogen ter behandeling ligt bij de Tweede 
Kamer.

 WoningNet biedt inwoners van de stadregio Amsterdam aan hun 
woonduur om te zetten naar inschrijfduur om aldus sneller in aan-
merking te kunnen komen voor een sociale huurwoning.

 De 15e editie van Kunst & Ambacht in De Kwakel biedt een route 
langs 14 bedrijven waar kunstenaars hun werken kunnen tonen 
aan kunstliefhebbers die daar in het weekend van 24 en 25 okto-
ber vrij toegang toe hebben.

 Waterscouting de Admiralengroep verhuist naar een nieuwe loca-
tie, tegenover de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter aan de Amsteldijk-Zuid.

 De gemeente Uithoorn krijgt 298 zonnepanelen, verdeeld over het 
gemeentehuis, het gebouw op de gemeentewerf en de gymzaal bij 
basisschool De Kajuit.

 In het zalencomplex van het Bilderdijkhof is een geslaagde Vete-
ranendag georganiseerd als uitvloeisel van een burgerinitiatief. Er 
waren 68 veteranen met hun partner/begeleider. Zij genoten volop 
van de bijzondere dag met o.a. een optreden van Tante Lien (Wie-
teke van Dort).
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 De lokale VVD organiseert een open bijeenkomst in restaurant 
Het Rechthuis waar bewoners hun mening kunnen geven over het 
plan om de tramlijn (Uithoornlijn) vanuit Amstelveen naar Uithoorn 
door te trekken.

 Het voltallige bestuur van de ANBO Uithoorn/De Kwakel is afge-
treden als gevolg van onenigheid met het landelijke bestuur en de 
plannen voor het opheffen van alle ANBO-afdelingen in Neder-
land in 2016.

 De Kwakelse veiling heeft 61.577 euro opgebracht. Het Kwakelse 
verenigingsleven heeft daarmee een mooi bedrag om activiteiten 
in 2016 te organiseren.

 Politie en gemeente starten weer het jaarlijkse ‘Donkere Dagen 
Offensief’. Daarbij wordt de woonomgeving in de wijken samen 
met de inwoners getoetst op veiligheid en om inbraak en vanda-
lisme tijdens deze donkere periode van het jaar zoveel mogelijk te 
voorkomen.

 Het voorstel om de tramlijn van Amstelveen door te trekken naar 
Uithoorn – de Uithoornlijn - krijgt een vervolg in de vorm van een 
Planstudie die door Stadsregio Amsterdam is uitgewerkt.

 De intocht van Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten in Uithoorn is 
weer fantastisch verlopen. Zij werden op de evenementensteiger 
aan de Wilhelminakade verwelkomd door een duizendkoppig en-
thousiast publiek.

 Er zijn vergaande plannen voor woningbouw op het huidige BMX-
wielerparcours van UWTC aan de Europarei.

 De gemeenteraad is zonder morren akkoord gegaan met de ge-
meentelijke begroting 2016.

 Veel inwoners van Uithoorn zijn niet blij met de komst van de tram, 
beter bekend als de ‘Uithoornlijn’. De bezwaarmakers wonen voor-
namelijk langs en in de buurt van het voorgestelde tracé waarover 
de tram zou moeten gaan rijden.

 Frederik van Ardenne wordt per 1 januari directeur van DUO+. Dat 
is het samenwerkingsverband tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-
kerk.

 De renovatie van winkelcentrum Zijdelwaard is bouwkundig ge-
zien op details na bijna afgerond. Het laatste stukje, de overdekte 
Zijdelrij met de derde entree, wordt in december opgeleverd.

 De lokale radiozender Rick FM tekent een tienjarig huurcontract 
met dorpshuis De Quakel.

 Stichting Kinderboerderij De Olievaar kan aan zijn verdere toekomt 
gaan bouwen. Op het gemeentehuis werd het huurcontract gete-
kend tussen de bestuursleden en wethouder Hans Bouma.
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 De nieuwbouw van woningen in de Vinckebuurt gaat binnenkort 
eindelijk van start in het project ‘De Regentes’. Projectontwikkelaar 
is BPD, het vroegere Bouwfonds. De woningen worden gebouwd 
door UBA Bouw.

 Tijdens de bijeenkomst van VVD Uithoorn over de Uithoornlijn, zijn 
door sommige inwoners alternatieven aangereikt. Een ervan die 
volgens de partij als serieus moet worden genomen, is de aanleg 
van een tramstation noordelijk van de N201 - bij het Shell tanksta-
tion aan de Zijdelweg.

 De gemeenteraad heeft defi nitief haar goedkeuring gegeven aan 
het college van B&W om de samenwerking met de gemeenten Ou-
der-Amstel en Diemen voort te zetten in DUO+ verband. Het kost 
Uithoorn ruim 12 miljoen euro op jaarbasis.

 De winkeliers op het Amstelplein organiseren weer een gezellige 
kerstmarkt. Dat die graag wordt bezocht bewijst het aantal van bij-
na 15.000 belangstellenden vorig jaar.

 Het AVIA-tankstation op de Heijermanslaan gaat als een onbe-
mand tankstation verder. De shop en de wasstraat zijn gesloten.

 De Kerstmarkt in Uithoorn is voornamelijk op zondag druk bezocht. 
Zaterdag viel het bezoek door regen helaas tegen.

 Kinderboerderij de Olievaar hield een geslaagde openingsreceptie 
en ontvouwde de plannen voor 2016 en verder. De kinderboerderij 
draait volledig op vrijwilligers en krijgt geen fi nanciële steun van de 
gemeente.

 De lege etalages in winkelcentrum Zijdelwaard van winkelruim-
ten die nog moeten worden ingevuld door (nieuwe) ondernemers, 
worden voor een gezellig aanzien tijdelijk ingericht.

 AH Jos van den Berg trakteerde ruim 200 klanten op een uitje naar 
het Allerhande Kerstfestival in het Utrechtse Spoorwegmuseum.

 De start van de bouw van het appartementencomplex Stellingzicht 
in Park Krayenhoff behoort tot een van de laatste bouwhandelin-
gen in deze nieuwe woonwijk. Hierna nog 10 woningen te gaan en 
dat is de wijk ‘volgebouwd’.
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