
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geen krant?
0297-581698

Tel: 0297-581698 3Editie: Uithoorn, De Kwakel 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

JJ !!

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 14 januari 2015

ADVERTEREN?
IN DE

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

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

Kantoor en werkplaats:  
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl 
www.gortemulder.nl 

VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Veranderingen 
in de zorg

zie elders in deze krant

Gemeente Uithoorn

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

CONWAY MTB “ms 327 
t.w.v. e600,- 

Doe mee aan De 
prijsvraag en win

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl

ZIE BIJLAGE:

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Uithoorn - Op de raadsvergade-
ring van 8 januari liet wethouder 
Hans Bouma tussentijds in korte 
bewoordingen weten dat Zeeman 
Vastgoed alle gronden in de toe-
komstige Vinckebuurt - waar door 
hen nieuwbouw is gepland - in be-
zit heeft gekregen, op één perceel 
na. De ‘Kroon’ heeft echter op 14 
november 2014 een uitspraak ge-
daan dat de gemeente via een ge-
rechtelijke procedure mag over-
gaan tot onteigening als de eige-
naar van de grond zijn medewer-
king blijft weigeren die te verkopen. 
De uitspraak ligt ten grondslag aan 
het verzoek van de gemeente eind 
2013 aan de Kroon om het perceel 
van een plaatselijke bewoner te mo-
gen onteigenen omdat die (nog al-
tijd) geen medewerking wil verle-
nen aan de verkoop van zijn/haar 
grond. Het verwerven van de grond 
is essentieel voor de projectontwik-
kelaar om het nieuwe woningbouw-
programma te kunnen opstarten. 
De Kroon heeft de gemeente nu in 
het gelijk gesteld wat betreft haar 
voornemen tot onteigening. De ken-
nisgeving ligt tot 15 februari ter in-

zage op het gemeentehuis. Na die 
datum zal het gerechtelijk deel van 
de procedure via de rechter worden 
opgestart en afgehandeld waarbij 
de schadeloosstelling wordt vastge-
steld, tenzij er tijdig een schikking 
tussen de partijen plaatsvindt. Veel-
al is dat overigens de beste optie. 
Een eventuele gerechtelijke proce-
dure kan zes maanden tot een jaar 
in beslag nemen. Tegen het besluit 
kan de eigenaar eventueel ook nog 
in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Al negen jaar bezig
Op 20 april 2011 ondertekende de 
gemeente in de Thamerkerk een 
samenwerkings- en exploitatieover-
eenkomst met Bouwfonds Ontwik-
keling en Zeeman Vastgoed voor de 
ontwikkeling van de Vinckebuurt. 
Zeeman Vastgoed had de mees-
te gronden in het gebied reeds ver-
worven. Met één belanghebbende 
eigenaar van enkele percelen grond 
is het Zeeman Vastgoed de afgelo-
pen negen jaar(!) echter niet gelukt 
om in een ‘minnelijke sfeer’ over-
eenstemming tot aankoop/verkoop 
te bereiken. 

De gemeente heeft in de exploita-
tieovereenkomst met Zeeman Vast-
goed destijds afgesproken dat zij 
de resterende gronden eventueel 
via onteigening zal gaan verwer-
ven. Immers, wil de gemeente het 
woningbouwplan door de ontwik-
kelaars laten uitvoeren, dient men 
te kunnen beschikken over (alle) 
gronden in het betreffende gebied. 
In navolging van Zeeman Vastgoed 
is geprobeerd om tot overeenstem-
ming te komen. De pogingen zijn 
tot dusver echter vruchteloos geble-
ken. Om die reden heeft het colle-
ge de gemeenteraad toen voorge-
steld de ‘Kroon’ (via een Koninklijk 
besluit) te verzoeken om tot ontei-
gening over te gaan. De raad ging 
hier op 26 september 2013 mee ak-
koord. Gedurende de onteigenings-
procedure is het gebruikelijk dat de 
onderhandelingen tussen partijen 
wel worden voortgezet. 
Doelstelling blijft om tot overeen-
stemming te geraken. Als dat lukt 
is een gerechtelijke procedure niet 
meer nodig. Zo niet dan wordt als-
nog via de rechter onteigening af-
gedwongen.

Onteigening grond in de 
Vinckebuurt toegestaan

Uithoorn - Nu de gemeenteraad 
van De Ronde Venen eind novem-
ber heeft besloten dat hun gemeen-
te voorlopig niet deelneemt aan de 
samenwerking in het kader van de 
zogeheten DUO-plus regelingen 
(ICT-samenwerking) met de ge-
meenten Uithoorn, Ouder-Amstel 
en Diemen, heeft het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Uithoorn een nieuw voorstel aan 
de raad gestuurd omdat het fi nan-
ciële plaatje nu anders wordt. Im-
mers waren er eerst vier gemeenten 
die de kosten gezamenlijk moesten 
dragen, nu zijn dat er drie. Men kan 
dus eerder spreken van een ’Trio-
tje’. Donderdagavond 8 januari was 
er slechts een korte vergadering 
van de gemeenteraad voor nodig 
om het nieuwe voorstel van het col-

lege te accepteren. Voorafgaande 
aan de opening van de raadsavond 
werd door burgemeester Dagmar 
Oudshoorn in korte bewoordingen 
stilgestaan bij de bloedige gebeur-
tenissen in Parijs die zij een aan-
slag op de democratische waarden 
van onze samenleving en de vrijheid 
van meningsuiting noemde, waarna 
door alle aanwezigen een minuut 
stilte in acht werd genomen.
Tijdens de korte vergadering ging 
het in feite om toestemming van de 
raad voor een extra bedrag (aanvul-
lend krediet) om de hogere kosten 
voor het aangaan van een bredere 
ambtelijke samenwerking met de 
twee andere gemeenten op het ge-
bied van ICT (informatisering en au-
tomatisering) te dekken. Op 27 no-
vember vorig jaar ging het meren-

deel van de raad al akkoord met het 
aangaan van de samenwerking en 
het beschikbaar stellen van het be-
nodigde krediet. De raad vond het 
echter verstandiger dat deel van het 
raadsbesluit in te trekken en ak-
koord te gaan met het nieuwe voor-
stel van het college om op voorhand 
850.000 euro beschikbaar te stel-
len voor het opstarten van de sa-
menwerking met de beide andere 
gemeenten op ICT-gebied. Alleen 
de fractie van Groen Uithoorn ging 
daar ook deze keer niet in mee. Ar-
jan Koopmans was consequent in 
zijn standpunt dat het beter is amb-
telijk aan te sluiten bij Amstelveen 
in plaats van een geheel nieuw en 
kostbaar project op te starten met 
andere gemeenten. (Vervolg elders 
in deze krant).

Nieuw raadsbesluit 
Uithoorn voor DUO-plus

Uithoorn - Een nieuw op te richten 
theatersportgroep zoekt leden tus-
sen de 17 en 25 jaar. Maaike Vos is 
zelf 19 jaar en heeft ervaring opge-
daan met theatersport bij muziek-
school De Hint. Helaas wordt daar 
geen les meer gegeven. Omdat er 
verder geen aanbod is voor impro-
visatie in Uithoorn en omgeving, wil 
zij dit gezelschap opstarten en lei-
den. 

Deze nieuwe groep wordt geen ver-
eniging waar met een script ge-
werkt wordt. Er wordt gericht op 
improviseren en andere creatie-
ve spelvormen die bij de theater-
sport horen. Welke andere impro-
viserende acteurs vinden het leuk 
om mee te gaan doen aan de-
ze theatersportgroep? Meer infor-
matie of opgeven kan via de mail 
m.e.vos@hotmail.com.  

Theatersportgroep zoekt leden

Uithoorn - Traditiegetrouw is tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie de Vrij-
williger van het jaar van TC Qui Vive 
bekendgemaakt door voorzitter Paul 
Vriens. Dit jaar is ervoor gekozen om 
niet één persoon, maar een groep 
personen de prijs toe te kennen, na-
melijk de MOP-ploeg. Deze groep 
van negen heren, de Maandag Och-
tend Ploeg, verzorgt al jaren het on-
derhoud aan het park van de ten-
nisclub. Oorspronkelijk werd dit op 
de maandagochtend gedaan, maar 
inmiddels gebeurt dit ook op andere 
dagen van de week. De werkzaam-
heden lopen uiteen van het vegen 
van de banen, snoeien van de heg-
gen, lakken van de houten banken, 

onkruidbestrijding tot schoonma-
ken van de dakgoten van het cha-
let. Alle mogelijke klussen nemen 
deze vrijwilligers voor hun rekening. 
En natuurlijk wordt er na het klus-
sen ook nog altijd even een balletje 
geslagen door de mannen. 
De MOP-ploeg heeft een bon ont-
vangen om binnenkort met elkaar 
uit eten te kunnen gaan en zij ont-
vingen natuurlijk een groot applaus 
van alle leden! Naast de MOP-ploeg 
kent TC Qui Vive nog een groot aan-
tal vrijwilligers. Ook zij zijn bedankt 
voor hun inzet in 2014 en hebben 
als dank een kerstpakket ontvan-
gen uit handen van een van de be-
stuursleden van de vereniging. 

Vrijwilliger van het jaar 
bij TC Qui Vive

De Kwakel - Casper wordt vermist 
sinds 31 december vorig jaar. Hij is 
het laatst gezien in De Kuil. Cas-
per is een witte kater met een rode 
staart en een rode vlek op zijn kop 
en neus. Hij is 15 jaar, een bangerik, 
gecastreerd en niet gechipt. Heeft u 
hem gezien of weet u waar hij is? 
Zijn baasjes horen het heel graag! 
Ze missen hem heel erg! Heeft u in-
formatie, dan kunt u bellen naar Sa-
bine: 06-12316243.

Kater Casper wordt vermist

Mooie resultaten 2e cross 
wedstrijd AKU talenten!
Uithoorn - Op zaterdag 10 janua-
ri vond alweer de 2e crosscompeti-
tie voor de AKU talenten plaats in 
de bossen van Bussum. Deze cross 
wedstrijden worden gehouden in 
de winter periode, ter voorbereiding 
op het zomerseizoen. Er stond veel 
wind en de weergoden hielden he-
laas geen rekening met deze wed-
strijd, rond 13.00 uur braken de wol-
ken open en kwam de regen uit de 
lucht vallen. Ondanks het weer zijn 

er weer super mooie resultaten be-
haald door de toppers die zich niet 
uit het veld lieten slaan door regen 
en de harde wind.

In februari is de 3e cross wedstrijd 
en aan de hand van de uitslagen 
van deze 3 wedstrijden zal een se-
lectie worden gemaakt wie er mag 
deelnemen aan de regio fi nale in 
Maart. Uitslagen en meer informa-
tie www.tigch.nl
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De speelvreugde van het 
Helicon blazersensemble
Uithoorn - Ook voor blazersensem-
bles die de omvang van een duo of 
trio overstijgen, maar niet de forse 
afmetingen van een harmonieorkest 
hebben, is veel geweldig mooie mu-
ziek geschreven die je zelden hoort. 
Dat demonstreerde het Helicon En-
semble uit Maastricht zondag in 
de Thamerkerk op het maandelijk-
se middagconcert van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU). Op het podium zaten twee 
fluitisten, twee hoboïsten, twee kla-
rinettisten, twee fagottisten en twee 
hoornisten, aangevuld met bespe-
lers van de trompet en de contrabas. 
Zulke combinaties verzorgden in de 
tijd van Mozart en Beethoven vaak 
de muziek aan de talrijke grafelij-
ke en vorstenhoven in Midden-Eu-
ropa die zich geen volledig symfo-
nieorkest konden permitteren. Daar 
ligt dan ook de basis van de muziek 
voor dit type blazersensembles.
Dertig jaar geleden al ging een 
groep studenten aan het Maas-
trichts conservatorium zich toeleg-
gen op het spelen van originele en 
bewerkte composities voor dubbe-
le blazers-kwartetten en –kwintet-
ten. Zo ontstond het Helicon En-
semble, dat met regelmatig nieuwe 
spelers en speelsters in de groep 
nog steeds wekelijks repeteert en 
met een breed repertoire concer-
teert. De musici zijn overwegend 
als freelancer, orkestlid of muziek-
docent werkzaam. Wat hen bindt is 
de onvoorwaardelijke liefde voor de 
blaasmuziek in kleine bezetting. In-
middels is dirigent Björn Bus tien 
jaar hun muzikaal leider. 

Zonnig
Met zijn musici had Bus een toegan-
kelijk en overwegend zonnig, speels 
en vrolijk programma samenge-

steld. Alle kleuren van het blazer-
sensemble konden daarin schitte-
ren. Dat gebeurde briljant, in hecht, 
genuanceerd samenspel en met 
zichtbaar uitstralende speelvreugde.
We hoorden eerst een knap gecom-
poneerde en met vaart gespeelde 
Nocturne van de nog maar vijftien-
jarige Mendelssohn. Dat ook min-
der bekende tijdgenoten van de 
klassieke componisten prima kon-
den componeren bewezen de daar-
na gespeelde delen uit de “Partita 
in Bes” van de Bohemer Krommer. 
Een smaakvol gemaakte bewerking 
van Debussy’s voor piano geschre-
ven “Petite Suite” volgde. Elgars, na 
de pauze gespeelde, Serenade voor 
strijkorkest bleek ook in de versie 
voor blazers niet onder te doen voor 
het origineel, met zelfs meer kleur 
op de wangen in deze prachtige be-
werking en uitvoering. Vervolgens 
gingen de remmen pas goed los in 
het opgewekte “Old Wine in New 
Bottles” van de Engelsman Gordon 
Jacob, die oude Engelse volksme-
lodietjes met fantasie had verpakt 
in dit uitstekend geïnstrumenteer-
de stuk uit 1959. Trompetsolist Henk 
Haan was in het uitbundige “Le Gay 
Paris”van Jean Francaix samen met 
het ensemble achter zich een voor-
treffelijk en beheerst spelend hek-
kensluiter aan het eind van dit af-
wisselende programma. Hij liet ho-
ren dat je de trompet in dit dartele, 
typisch Franse, genre solistisch met 
een subtiele en wendbare kamer-
muziekklank kunt bespelen.
Op zondag 15 februari, om 14.30 
uur, presenteren sopraan Christina 
Völtl, mezzosopraan Natascha Mor-
sink en pianist Andrew Clark hun 
luchtig muzikaal theatrale program-
ma “Decamerone” op het SCAU-po-
dium in de Thamerkerk.

Muziekuurtje

Uithoorn – Op zondag 25 janua-
ri wordt er in het Dienstencentrum 
Bilderdijklaan in Uithoorn weer het 
muziekuurtje georganiseerd. Dit is 
van 14.30 – 16.30 uur in het Dien-
stencentrum, Bilderdijklaan, geor-
ganiseerd door NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn. Tijdens dit ‘Muziek-
uurtje op zondag’ staat het leven en 
werken van de Franse componist 
Claude Debussy centraal. Hij leefde 
van 1862-1918. De levensloop van 
Debussy wordt besproken, afgewis-
seld met muziekfragmenten. Tijdens 
de lezing krijgen we antwoord op 
de volgende vragen: Welke compo-
nisten zijn van invloed geweest op 
de muzikale ontwikkeling van De-
bussy. Welke kenmerken zijn terug 
te horen in de composities van De-
bussy? Wat is de relatie tussen De-
bussy en zijn tijdgenoten? En wat is 
de invloed van Debussy op de mu-
ziek van de 20e eeuw. Voor het bij-
wonen van deze lezing is geen mu-
zikale voorkennis vereist. Belang-
stelling voor klassieke muziek is 
voldoende om de lezing te kunnen 
volgen. Ik hoop u allen te ontmoe-
ten op zondag 25 januari a.s. Leden 
NVVH gratis en niet leden e3,-.

Nieuw raadsbesluit 
Uithoorn voor DUO-plus
Vervolg van de voorpagina.

Volgens Koopmans heeft Amstel-
veen de zaken al goeddeels op een 
rij en hoeft er door het toch al arm-
lastige Uithoorn veel minder geld 
geïnvesteerd te worden. Een sa-
menwerking met Amstelveen ligt in 
dat opzicht dus meer voor de hand. 
Maar de raad ging, kortom, akkoord 
met het voteren van het krediet.

Talmende gemeenteraad
Het plan is dat de samenwerking 
op 1 januari 2016 van start gaat. Als 
de voorbereidingen daarvoor alle-
maal vlot verlopen zou dit kunnen. 
“Mocht De Ronde Venen alsnog op 
de inmiddels rijdende ‘ambtelijke 
trein’ willen springen, dan zal men 
daar niet te lang mee moeten wach-
ten omdat het anders steeds moei-
lijker wordt in het project te integre-
ren. Bovendien worden de kosten 
die ermee gemoeid zijn steeds ho-
ger voor de gemeente De Ronde Ve-
nen die daarmee wordt opgezadeld 
dankzij de talmende gemeente-
raad,” zo liet een woordvoerder van 
het CDA weten. In hoofdlijnen gaat 
het bij de ‘harmonisatiekosten voor 
ICT DUO-plus’, zoals het officieel 
wordt genoemd, volgens het raads-
voorstel om een totale investering 
van 2.159.000 euro. Deze kosten 

wordt via een verdeelsleutel over de 
drie gemeenten verdeeld. In verge-
lijking met de oude situatie waarbij 
De Ronde Venen nog in beeld was, 
betekent dit een stijging van 267.000 
euro (+14 procent). Uithoorn komt 
daarin het beste vanaf omdat voor 
die gemeente een extra aanvullend 
krediet nodig is van ‘slechts’ 46.289 
euro. Met het uitvoeren van dit sa-
menwerkingsverband willen de ge-
meenten een moderne ICT-omge-
ving opzetten die de vakafdelingen 
in staat stellen hun werkprocessen 
vergaand te innoveren en te digita-
liseren, terwijl daarnaast bezuinigin-
gen mét de ICT mogelijk worden ge-
maakt. Verder zegt men met de ge-
zamenlijke jaarlijkse ICT-exploitatie-
kosten voordeliger uit te kunnen zijn 
dan in de huidige (2014) situatie.

Meerwaarde
Wat is de voornaamste reden dat 
de gemeenten willen samenwerken 
in wat DUO-plus wordt genoemd? 
(Overigens staat dit voor ‘De Uitvoe-
ring Organisatie Plus. Dat de voor-
letters van de drie deelnemende 
gemeenten ook die afkorting heb-
ben is een toevalligheid). Het levert 
diensten en producten op taken en 
vakgebieden waarop de individue-
le gemeenten afzonderlijk op mid-
delbare termijn te kwetsbaar zullen 

worden (uitvoering taken in het so-
ciale domein, zoals zorg etc.), onvol-
doende kwaliteit in bestuur en uit-
voering kunnen leveren of dit tegen 
(te) hoge kosten moeten realiseren. 

De samenwerking heeft positieve 
effecten op de drie ‘K’s’ (kwaliteit, 
kosten en kwetsbaarheid) ten op-
zichte van de huidige lokale situa-
ties. De samenwerking biedt meer-
waarde voor de deelnemende ge-
meenten. Versterkte uitvoerings- en 
bestuurskracht zijn nodig om zo-
wel de talrijke nieuwe wettelijke ei-
sen en taken die door de rijksover-
heid naar de gemeenten worden 
doorgeschoven als de bezuinigin-
gen door het rijk, te kunnen opvan-
gen. Dat houdt in dat de gemeen-
ten zoeken naar een mogelijkheid 
om kosten, kwaliteit en kwetsbaar-
heid in een samenwerkingsverband 
onder te brengen en te delen. Ver-
der staan de drie deelnemende ge-
meenten voor meerdere omvang-
rijke nieuwe ICT-investeringen. Het 
blijkt voordelig te zijn dit in een sa-
menwerkingsverband te realiseren. 
Daar is men nu mee bezig. Al met al 
kan een breed samenwerkingsver-
band dus kostenbesparingen op-
leveren. Genoemd wordt een geza-
menlijke besparing op jaarbasis van 
ruim 500.000 euro.

Geldverslinders
De grootste geldverslinders in de 
DUO-plus samenwerking bestaan 
echter uit ICT-, personeels- en huis-
vestingskosten. In gezamenlijk ver-
band kunnen deze naar beneden 
worden gebracht. Verwacht wordt 
dat de positieve weergave van het 
samenwerkingsverband pas na de 
volledige inrichting van de ICT-om-
geving in 2018 merkbaar zal zijn. 
Essentieel echter is het snel realise-
ren van een gezamenlijk ICT-funda-
ment wil men in januari 2016 met de 
organisatie van start kunnen gaan. 
Elke latere datum – zoals 1 januari 
2017 - kan het noodzakelijk maken 
dat er lokaal weer extra moet wor-
den geïnvesteerd in ICT o.a. vanwe-
ge het upgraden van enkele kriti-
sche onderdelen van de ICT-infra-
structuur. Ook als De Ronde Venen 
toch wil aansluiten zal dit leiden tot 
forse meerkosten voor die gemeen-
te om de ‘implementatie’ van deel-
name mogelijk te maken. Immers 
er moet dan weer van alles binnen 
de structuur van de al staande or-
ganisatie opengebroken worden en 
aanpassingen gemaakt. Naarmate 
het tijdstip van toetreding opschuift 
wordt het ook steeds moelijker om 
als partner in te stappen. Het is voor 
de gemeente De Ronde Venen dus 
zaak dat de gemeenteraad zo snel 
mogelijk een definitieve beslissing 
neemt of zij alsnog gaat deelnemen 
aan het samenwerkingsproject.
Naast de start met ICT is door het 
college aan de raad tevens een 
nieuwe Gemeenschappelijke Re-
geling met beide andere gemeen-
ten voorgelegd. Het betreft het vast-
leggen van aangepaste afspraken 
aangaande het overdragen van ta-
ken die door de gemeenten in een 
gezamenlijk programma voor uit-
voering zijn ondergebracht. Daarbij 
zijn de consequenties van het tus-
sentijds uittreden uit het samenwer-
kingsverband zowel financieel als 
juridisch geborgd. Ondanks de in-
tensieve ambtelijke samenwerking 
hechten de DUO-plus gemeenten 
aan het behoud van de lokale au-
tonomie en bestuurlijke zelfstan-
digheid met een eigen beleid, dat 
vastgesteld wordt door de colleges 
en gemeenteraden. Intensieve sa-
menwerkingsverbanden tussen ge-
meenten hebben op den duur ech-
ter vaak geleid tot een bestuurlijke 
(gemeentelijke) herindeling, Maar 
zover is het hier voorlopig nog niet, 
zo wordt verondersteld.

Techniekweek op de 
Kwikstaart
Uithoorn - Afgelopen week stond 
het onderwijs op de Kwikstaart 
in het teken van techniek met als 
hoofdthema: LUCHT. Al een aantal 
jaren is deze basisschool bezig om 

techniek meer in het onderwijspro-
gramma te borgen en een van de 
manieren waarop dat gedaan wordt 
is, naast het reguliere aanbod, de 
techniekweek. 

Maskerade bij cultureel 
Uithoorn bij Oscars
Uithoorn - Op zondag 22 februari 
2015 vinden in Hollywood de jaar-
lijkse Oscar-uitreikingen plaats, 
maar ook in Nederland loopt veel 
acteertalent rond. Toneelgroep 
Maskerade uit Uithoorn zal dat laten 
zien tijdens de alternatieve Man Bijt 
Hond Oscaruitreiking. Hierbij wor-
den vijf amateurtoneelgezelschap-
pen uitgedaagd om een scène van 
één minuut uit een bekende film na 
te spelen. Op 17 december bega-
ven twee leden van Maskerade zich 
naar theater Tuschinski in Amster-
dam om te horen welke vijf films en 
welke fragmenten daaruit zijn uitge-
kozen door de redactie van Man Bijt 
Hond. Ging het vorig jaar om inter-
nationaal bekende films als Titanic 
en Pirates of the Caribbean, dit keer 
zijn vijf Nederlandse films verkozen; 
Zwartboek, Amsterdamned, Alles is 
Liefde, Simon en New Kids Turbo. 
Na de loting was duidelijk dat Mas-
kerade haar tanden mag gaan zet-
ten in Alles is Liefde. 

De opdracht is om de scene zo 
nauwkeurig mogelijk na te spelen 
met alle attributen, decorstukken en 
acteurs van dien. Kortom; alles moet 

uit de kast gehaald worden. Het 
wordt een serieuze uitdaging, mede 
omdat de voorbereidings- en repe-
titieperiode erg kort zijn. Maskera-
de wil graag de Uithoornaars oproe-
pen om mee te helpen en/of -den-
ken. Zo hebben zij bijvoorbeeld nog 
vlaggenvoeten/vlaggenstokken en 
vlaggen nodig voor op de achter-
grond, iemand met een bestelbus 
of vrachtwagentje en natuurlijk om-
standers. Dus lijkt het u leuk om op 
de draaidag mee te kijken? Zet dan 
de datum vast in uw agenda.
Op zondagochtend 25 januari zal 
Maskerade’s vertolking van Alles 
is Liefde opgenomen worden bij de 
Thamerkerk in Uithoorn. Vanaf 30 
januari worden op televisie de to-
neelgezelschappen voorgesteld, 
bloopers getoond en de Oscar’s uit-
gereikt in de uitzendingen van Man 
Bijt Hond. En u bepaalt wie er wint! 
Er kan op een speciale website ge-
stemd worden. U kunt Maskera-
de steunen, het filmfragment bekij-
ken, ‘the making of’ volgen en cul-
tureel Uithoorn op de kaart zetten 
door Maskerade te volgen op www.
facebook.com/ToneelgroepMaske-
radeUithoorn.

Nieuwjaarsconcert Tavenu luidt 
jaar van verandering in
De Kwakel - Tavenu wil de mu-
ziekvereniging voor een breder pu-
bliek toegankelijk maken en heeft 
daar met het nieuwjaarsconcert een 
aanzet toe gegeven. Aan het be-
gin van het concert werd als eer-

betoon aan Piet Kas het ‘Ave Ma-
ria’ gezongen door de zangeres van 
de band New Old Stock en daarna 
werd door Tavenu ‘The Young Ama-
deus’ gespeeld. Het voelt vreemd 
als je het dorpshuis binnenkomt 

nu Piet is overleden. Na dit eerbe-
toon startte het programma van het 
nieuwjaarsconcert in een volle zaal 
in het dorpshuis. Het orkest maak-
te muziek in eigentijdse kleding. De 
muziek varieerde van een orkest-
werk als Van Oranje, Groovin’ Timps 
met een opvallende paukensolo, tot 
meer bekende nummers als ‘Ban-
ger hart’, ‘Hey Brother’, ‘De mees-
te dromen zijn bedrog’ en ‘Happy’. 
Dit werd door het publiek zeer op 
prijs gesteld. Na afloop zorgde co-
verband New Old Stock voor gezel-
lige muziek, waarop door menigeen 
gedanst werd.

Om alvast te laten zien dat er ook 
andere instrumenten met Tavenu 
mee kunnen gaan doen, heeft de 
band een aantal nummers met Ta-
venu meegespeeld. Met gitaarspel 
en zang erbij wordt het nog leu-
ker om de nummers te spelen. Koos 

Meijer en de dirigent van Tavenu, 
Leo Huis, mochten ook een num-
mer met de band meespelen. Koos 
speelde conga’s in het nummer 
‘Corazon’ en Leo Huis speelde de 
trompetsolo. Ook heeft hij ‘Country 
Roads’ met de band meegezongen. 
Tavenu wil afstappen van de fanfare 
orkestvorm. Vanaf nu is ieder instru-
ment welkom om mee te gaan spe-
len. Met alle muzikanten bij elkaar 
die zich aanmelden wil Tavenu naar 
voorbeeld van het RTL program-
ma het ORKEST VAN DE KWAKEL 
gaan vormen. Op 20 juni tijdens het 
midzomeravondfestival zal dit or-
kest zijn eerste concert geven. Op 
15 maart is er een open podium/
voorspeelmiddag waar iedereen die 
mee wil gaan doen mag laten ho-
ren wat hij of zij kan. Zo kan diri-
gent Leo Huis gaan bepalen welke 
nummers er gespeeld kunnen wor-
den met dit orkest. Dus iedereen 
die een muziekinstrument speelt en 
graag in een orkest wil spelen kan 
zich vanaf nu aanmelden bij Tave-
nu, via e-mail koos.meijer@casema.
nl of op dinsdagavond tijdens de re-
petitie in het dorpshuis in De Kwa-
kel. www.tavenu-dekwakel.nl

De leerlingen hebben ervaren en 
geleerd over luchtdruk, de kracht 
van lucht en wat je allemaal met 
lucht kunt doen. Naast lessen in 
de klas kregen de kinderen activi-
teiten aangeboden in een werkcir-
cuit. Ze moesten onder andere een 
zweefvliegtuig maken, een rauw ei 
laten landen zonder het stuk te la-
ten gaan en een luchtraket lance-
ren. Ook lagen in het atrium twee 
luchtkussens. Een opblaasbare ba-
nanenboom droeg met de kracht 
van lucht vele kinderen. Dit was een 
erg leuk experiment: het gebeurt 
natuurlijk niet elke dag dat je van 
de juf of meester op een luchtkus-
sen moet springen om er iets van 
te leren. Hetzelfde principe van een 
luchtkussen wordt n.l. ook gebruikt 
om o.a. gekantelde vrachtwagens 
weer op hun wielen te krijgen. Het 
andere luchtkussen was een ballen-
behendigheidsspel. De lucht werd 
door buizen naar buiten geblazen 
en liet in de luchtstroom balletjes 
zweven. De kinderen moesten pro-
beren de ballen in een korf te krij-
gen; best een lastig klusje! Daarmee 
werd duidelijk gemaakt dat lucht-
kracht iets kan verplaatsen en dat 
lucht op de juiste manier ingezet 
een val kan breken. 
Het was weer een leerzame week 
rondom een luchtig onderwerp. De 
kinderen en leerkrachten kijken al 
weer uit naar de volgende technie-
kweek in juni!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

Mijmeringen
Storm
Het is misschien winter, maar velen noe-
men het weer van de laatste tijd gewoon 
herfst. Temperaturen te warm voor de tijd 
van het jaar, regen en vooral veel wind. 
Vooral de laatste dagen heeft de wind 
flink van zich laten horen. Het gehuil van de storm en de wind die rond 
het huis gaat, de weg op met twee handen goed aan het stuur om plot-
selinge rukwinden te kunnen trotseren en evenementen die te maken 
kregen met deze weersomstandigheden.

Egmond
In het tweede weekend van Januari is altijd de halve marathon in Eg-
mond aan Zee. Deze halve marathon staat bekend als een winterklas-
sieker. In meer dan 40 jaar heeft de PWN Egmond halve marathon 
een heroïsche reputatie opgebouwd. De vaak winterse omstandighe-
den bepalen het karakter van de loop. Sneeuw, ijs, regen en storm 
zijn gepasseerd, maar ook mild en lente achtig weer. Het succes van 
deze loop (naast de soms barre weersomstandigheden) is voor een 
groot deel te danken aan een unieke afwisseling in het parcours. Ener-
zijds het lopen op het Noordzeestrand en anderzijds het lopen door het 
Noord-Hollandse Duinreservaat. 

Kans
Door omstandigheden werd mij een startbewijs voor de kwart ma-
rathon van Egmond in de schoot geworpen. Normaliter schrijf je je 
maanden van te voren in voor een loop, vaak met als subdoel dat je 
dan een stok achter de deur hebt om te blijven lopen en trainen. Op de 
een of andere manier vind ik de 10 kilometer altijd een afstand om te-
genop te zien. Een vijf kilometer kan ik zo lopen, maar met de 10 heb 
ik zo mijn eigen ervaringen. Vandaar dat ik niet meteen enthousiast 
een gat in de lucht sprong, toen ik een paar dagen van te voren de-
ze loop als idee kreeg gepresenteerd. Maar thuis zei men terecht te-
gen mij “Wat maakt het uit of je hier je trainingsrondje doet van 10 of 
dat je op het strand van Egmond en in de duinen een rondje van iets 
meer dan 10 mag lopen?”. Mijn loopmaatje was ook hiervoor te porren 
en lang leve Marktplaats waar op het laatste moment altijd wel lopers 
een startbewijs nog aanbieden. 

Storm
En toen was daar het weekend met niet de beste weersvoorspellingen, 
te weten zondag een gure dag met een harde tot stormachtige wind 
en felle buien. De organisatie van de loop gaf het dringende advies aan 
de lopers om goed stil te staan bij hun kledingkeuze voor de loop. De 
combinatie van wind, regen en een lage gevoelstemperatuur kan na-
melijk leiden tot versnelde afkoeling. Het advies was dan ook meerde-
re, ventilerende laagjes te dragen en mogelijk iets om je ogen tegen 
het zand te beschermen. 

Editie 2015
Afgelopen zondag waren er 17.000 hardlopers (kwart en halve ma-
rathon) die de zware weersomstandigheden bij de 43e editie van de 
PWN Egmond Halve marathon trotseerden. Het was echt afzien van-
wege de uitzonderlijk harde wind. Bij de kwart marathon moest zelfs 
het alternatieve parcours met heen en terug weg door de duinen wor-
den ingesteld. Dit hoorde wij pas tijdens de loop, waardoor er best wat 
mensen in verwarring waren. De route zou zijn eerst door het dorp, 
dan over het strand en terug door de duinen. We gingen echter met-
een de duinen in en dachten dat we aan het einde nog over het strand 
moesten, pal de storm in. Wat een opluchting was het voor mij toen 
ik hoorde tijdens de loop dat de route terug ook door de duinen ging 
(het strand was op dat moment onbegaanbaar en pal tegenwind). Het 
was een machtig gezicht om door het prachtige duinlandschap te lo-
pen en voor je die colonne te zien met duizenden hardlopers in felge-
kleurde hardloopkleding. Het gaf mij een gevoel van verbondenheid en 
puur plezier. Het is goed om te ervaren dat er zoveel mensen zijn die 
dit doen voor hun lol, hun gezondheid, om zichzelf uit te dagen of wat 
voor reden dan ook. Maar niet alleen de lopers, vooral ook de organi-
satie en de vele vrijwilligers die door weer en wind dit mogelijk hebben 
gemaakt, verdienen een pluim! 

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Am-
stel en De Kwakel,

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Be-
drijf. 

2015
De altijd gezellige en drukke decembermaand ligt alweer 
achter ons.  De Sinterklaastijd leek dit keer wel een half 
jaar te hebben geduurd met alle commotie rondom de 
Zwarte Pieten. Terwijl het toch om een traditioneel kinder-
feest gaat dat hopelijk nog lang gevierd zal blijven wor-
den. Nadat de Goedheiligman was uitgezwaaid, hulde de 
omgeving zich in de kerstsfeer. De bijzonder geslaagde 
Kerstmarkt heeft veel bezoekers getrokken en gesteund 
door prima weersomstandigheden was de sfeer bijzon-
der goed. Een uitstekend initiatief van de winkeliers dat 
voor de komende decembermaand weer op het program-
ma staat! Het was een gezellige inleiding op de feestda-
gen. En dan is het ineens weer januari en hebben wij el-
kaar weer het allerbeste voor het nieuwe jaar gewenst. 
Daar sluit ik me graag bij aan en wens u en allen die u dier-
baar zijn een heel goed, gelukkig en gezond 2015 toe. Dat 
het u privé en zakelijk voor de wind zal gaan. 
 
Thuis in Uithoorn
Het logo met de bovenstaande slogan wordt dit jaar meer 
zichtbaar en is bedoeld om de aandacht op Uithoorn te 
vestigen. Er zijn tal van evenementen gedurende het jaar 
in Uithoorn en De Kwakel die de moeite zeer waard zijn en 
daar mogen we best wel voor uitkomen. Er ligt ook een 
mooie rol voor ondernemend Uithoorn om te wijzen op 
de aantrekkelijke aspecten die ons dorp te bieden heeft. 
Het dorpscentrum krijgt in de komende tijd een nieuw 
aanzien en de Waterlijn zal vorm gaan krijgen. Het wordt 
aangenaam vertoeven als het zonnetje de uitnodigende 
terrassen rondom de Waterlijn gaat beschijnen. Hopelijk 
zien de Uithoornse horecaondernemers de mogelijkhe-
den en slaan ze de handen ineen om de bezoekers van 
binnen en buiten Uithoorn een gastvrij welkom te heten 
en wordt de aantrekkelijkheid van Uithoorn vergroot. 

Ondernemersfonds en communicatie
In één van de vorige columns heb ik u gewezen op het be-
staan van het Ondernemersfonds. Het is bedoeld om col-
lectieve investeringen in ondernemersactiviteiten en pro-
jecten mogelijk te maken. Samen staan we per slot een 
stuk sterker. In principe betalen alle ondernemers in Uit-
hoorn en De Kwakel mee aan het Ondernemersfonds. Het 
bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Uithoorn 
heeft echter vastgesteld dat het fonds bij veel onderne-
mers nog onvoldoende bekendheid geniet. De aange-
sloten leden van de diverse ondernemers- en winkeliers-
verenigingen worden regelmatig op de hoogte gebracht, 
maar er zijn nog vele ondernemers die zich niet bij een be-
langenvereniging hebben aangesloten. Het bestuur heeft 
zich dit jaar ten doel gesteld om ook deze groep onder-
nemers te bereiken en te communiceren over de moge-
lijkheden van het Ondernemersfonds. Hopelijk wordt het 
dan echt een fonds van, door en voor alle ondernemers. 

Het is trouwens een goede zaak als het aantal leden van 
de ondernemers-belangenverenigingen toeneemt en de 
betrokkenheid van ondernemers daarin groeit. Niet aan-
gesloten ondernemers profiteren van de voordelen die 
door de verenigingen worden gecreëerd, zonder daar-
aan bij te dragen. Dat is jammer, want er wordt door een 
relatief klein aantal ondernemers veel bereikt. Boven-

dien staat er een goed onderne-
mersnetwerk ter beschikking en 
groeit de onderlinge verbonden-
heid als je dingen gezamenlijk 
kunt bewerkstelligen. 

In die zin hoop ik ook op een be-
trokken 2015!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn 
in Bedrijf 

EDITIE
januari

www.lijfengezondheid.nl

Verdriet toelaten

Amstel Blazers Collectief 
succesvol gestart
Uithoorn - Op 5 januari jl. start-
te het Amstel Blazers Collectief in 
de basisschool De Vuurvogel in Uit-
hoorn. 21 enthousiaste muzikanten 
en een enthousiaste dirigent hiel-
den hun eerste, zeer geslaagde, re-
petitie. Ingespeeld werd met het 
mooie “Per Amore” van Ennio Mor-
ricone. Daarna kwam al snel een 
nieuw stuk op de lessenaar, een ar-
rangement uit de tv-serie “Game of 
Thrones”. Dit muziekstuk wordt ge-
heel bewerkt en geschikt gemaakt 
voor een mogelijk groot optreden 
van het orkest later dit jaar. De ko-
mende tijd zal hier flink op geoefend 
gaan worden. De eerste avond werd 
feestelijk afgesloten met een heerlij-
ke taart, gebakken door één van de 
orkestleden.

Een mix van instrumenten
Het nieuwe amateurorkest, onder 
leiding van dirigent Richard Wortel, 
omvat een bijzonder combinatie van 
blaasinstrumenten variërend van 
trompetten, altsaxen, tenorsax, so-
praansax, fluiten, hoorn, hobo, klari-
net, basklarinet en bariton. Zij wor-
den ondersteund door drummers en 
iemand die op een elektrische gitaar 
speelt. 

Plezier 
Richard arrangeert alle muziek zelf, 

zodat voor elke muzikant, gevorderd 
of iets minder gevorderd een aan-
gepaste partij beschikbaar is. Het 
doel is om samen, op verschillende 
niveaus, met veel plezier muziek te 
maken en te laten horen. 

Een mix van mensen
Muziek maken is niet aan leeftijd 
gebonden. In het Amstel Blazers 
Collectief spelen jonge en oude-
re mensen. Niet alleen studenten of 
grijze koppen, maar ook vaders en 
moeders, zwanger of net bevallen 
en mensen met zeer uiteenlopende 
werkkringen.

Het repertoire
De komende tijd zal naast het repe-
teren van nieuwe stukken, een leuk 
en gevarieerd programma samen-
gesteld gaan worden uit al beken-
de stukken. Van oud en klassiek tot 
nieuw en modern. Met dit program-
ma hopen we een divers publiek te 
kunnen bereiken. Ben je nieuwsgie-
rig naar ons orkest, wil je misschien 
meedoen, wil je weten wat voor mo-
gelijkheden er zijn voor optredens, 
of wil je gewoon een keer een re-
petitie bijwonen stuur dan een mail-
tje naar: abcuithoorn@gmail.com. 
Of blijf op de hoogte via onze Fa-
cebookpagina: www.facebook.com/
AmstelBlazersCollectief

Poppenweek bij 
Ceres Kringloop
Uithoorn - Vanaf donderdag 15 ja-
nuari is er bij Ceres Kringloop een 
heuse poppenweek.
Afgelopen jaar zijn er veel poppen 
binnen gekomen en dan hebben ze 
het over vele verschillende soorten; 
oude, nieuwe, mooie, kapotte, aan-
gekleed en bloot, met handgemaak-
te kleding en van verschillende na-
tionaliteiten. Zo zijn er prachtige en 
unieke poppen van CocaCola.
Ga eens langs. Wellicht is de pop-
penweek niets voor u, maar dan 
kunt u altijd nog even bij de boeken 
snuffelen. Want bij de boekenafde-
ling zijn ze weer aan het opruimen 
geslagen en zijn vele boeken in de 
aanbieding; 5 voor 2,50.

Schilderen in Atelier de 
Penseelstreek
Uithoorn - Heeft U ook zin om in 
het nieuwe jaar te gaan schilde-
ren? Zo ja, dan kunt U zich opge-
ven voor een korte cursus van 5 les-
sen in Atelier de Penseelstreek. Per-
soonlijk aanmelden kan op zaterdag 
17 januari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur 

in het atelier, Potgieterlaan 16 te Uit-
hoorn. 

Aanmelding ook mogelijk via www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 
Meer info: 0297540444 of info@ 
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl

Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
Vrijdag 16 januari is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en woens-
dag 28 januari in ’t Buurtnest. De zaal gaat zowel op 16 januari als op 
28 januari open om 13:00 uur en het begint om 13:30 uur. De bingo is 
altijd gezellig en er zijn leuke prijzen!  De kaartjes kosten 0,50 per stuk 
en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! 

Buurtsteunpunt Legmeer
Maandag 19 januari kunt u vanaf 13.30 uur terecht voor het inloop-
spreekuur bij de ouderenadviseur. Aansluitend een creatieve middag 
met een kopje koffie, georganiseerd door vrijwilligers. U betaalt een ei-
gen bijdrage

Wereldkeuken Europarei 
ook in 2015
Uithoorn - 21 Januari is er weer 
een kookavond van de Wereldkeu-
ken Europarei. Deze avond kunt u 
gaan genieten van heerlijke gerech-
ten uit de Spaanse, Indische en Su-

rinaamse keukens. Aanmelden kan 
tot 19 Januari door een mail te stu-
ren naar wereldkeukeneuroparei@
gmail.com Kosten zijn 5,- p.p. excl. 
drankjes



Uithoorn - Zoals u vorige week 
in deze krant hebt kunnen lezen, 
komt er een leuk concert aan voor 
Muziekvereniging KnA. Op 31 ja-
nuari aanstaande zal het orkest 
optreden met Kinderkoor Xing, 
maar er is meer. Wij willen u graag 
vertellen dat het orkest een prach-
tig muziekstuk zal vertolken sa-
men met soliste Ireen van Bijnen. 

Ireen van Bijnen studeerde mu-
ziekwetenschap en begon als 
koorzanger bij het Nederlands 
Studenten Kamerkoor, het Fayrfax 
Vocaal Ensemble en Cappella Am-
sterdam. Later werd Ireen solis-
tisch actief en soleerde zij in wer-
ken als Bach, Bellini en Schubert. 
Ook harmonieorkesten zijn voor 
Ireen niet vreemd, zij heeft bij vele 
orkesten gesoleerd. Ook Muziek-
vereniging KnA en Ireen hebben al 
vaker samen opgetreden. 

Kinderkoor Xing, onder leiding 
van Ireen van Bijnen, heeft speci-
aal voor het optreden van 31 janu-
ari hele bijzondere stukken op het 
programma staan. Het zijn stukken 
van de componist Henk van ’t Hoff. 
Henk komt uit Uithoorn en begon 
als 6-jarige jongen met pianoles. 
Henk was erg muzikaal en leer-
de al snel vele instrumenten te be-
spelen en zat in diverse koren als 
zanger. Henk componeert stukken 
voor verschillende artiesten en zo 
ook voor kinderkoor Xing. Xing zal 
deze stukken samen met het or-
kest van KnA laten horen op 31 ja-

nuari om 20.00 uur in de kerk de 
Schutse in Uithoorn. 

Het orkest van muziekvereniging 
KnA zal zelf mooie winterse stuk-
ken aan u laten horen, stukken sa-
men met solist Ireen van Bijnen, 
de mooi gecomponeerde stukken 
van Henk van ’t Hoff en kinderkoor 
Xing zal ook eigen liederen laten 
horen. 
Het is een avond vol verrassin-
gen, kom gezellig luisteren en ge-
niet van de prachtige muziek van 
deze enthousiaste muzikanten uit 
Uithoorn.

Open Avonden Alkwin Kollege
Uithoorn - Op dinsdag 22 janu-
ari opent het Alkwin Kollege haar 
deuren voor leerlingen van groep 
8 en hun ouder(s)/ verzorger(s). De 
school is open van 19.00 tot 21.30 
uur. Op deze avond is het mogelijk 
sfeer te proeven en kennis te maken 
met het personeel en de leerlingen 
van het Alkwin Kollege. Leerlingen 
leiden de toekomstige brugklassers 
en hun ouder(s)/ verzorger(s) graag 
rond door het mooie en gezellige 
gebouw: langs de vele vaklokalen 
waar allerlei activiteiten te doen zijn, 
door de atria waar verschillende op-
tredens (o.a. van het Alkwin Koor) 

te bewonderen zijn en naar de aula 
waar informatie gegeven wordt.

Op donderdag 24 januari is er 
een informatieavond voor leerlin-
gen uit groep 8 en hun ouder(s)/ 
verzorger(s) die geïnteresseerd zijn 
in het VWO+ en de WON akademie. 
Het Alkwin Kollege heeft zich name-
lijk aangesloten bij de WON: Weten-
schaps Oriëntatie Nederland. In de 
VWO+ klassen, voor leerlingen die 
meer willen en kunnen, worden de 
leerlingen vanaf de brugklas tot en 
met klas 6 VWO opgeleid om weten-
schappelijk onderzoek te doen, en 

dan op een praktische manier: door 
zelf onderzoekjes te doen! De leer-
lingen van onze VWO+ klassen la-
ten op donderdag 24 januari graag 
zien hoe zij dat doen! 
De avond begint om 19.00 uur pre-
cies en eindigt om 21.00 uur. Voor 
geïnteresseerden in de VWO+ en 
de WON is het aan te bevelen zowel 
dinsdagavond 22 januari als don-
derdagavond 24 januari het Alkwin 
Kollege te komen bezoeken.

Het Alkwin Kollege is een school 
voor HAVO, VWO en gymnasium 
met vele extra’s zoals het Alkwin 

Kollege Keuze Uur (AKKU), Spaans 
als eindexamenvak en modules in 
de bovenbouw zoals drama, de-
bating, filosofie en ‘Alkwin de We-
reld in’. In jaarlaag 1 is er tevens een 
MAVO/HAVO klas in samenwerking 
met scholengemeenschap Thamen.
In de onderbouw wordt in verschil-
lende klassen gewerkt met tablets/ 
laptops.
Zie voor meer informatie onze web-
site www.alkwin.nl.
Tot ziens op onze Open Avond en 
informatieavond voor het VWO+,
Nelleke Pedroli, schoolleider onder-
bouw en onderwijs VWO.

Twee leuke kindervoorstel-
lingen in Crown Theater
Regio - Op zondagmiddag 18 janu-
ari komt Bumba naar Aalsmeer! De-
ze ietwat ondeugende, maar altijd 
vrolijke clown zal bij de meeste kin-
deren heel bekend zijn. In de voor-
stelling Bumba op reis, mag kleine 
Pim mee op vakantie met Bumba en 
Bumbalu. Het is een droom die in 
vervulling gaat, totdat ze plots Babi-
lu kwijt raken. Samen gaan ze hem 
zoeken en trekken ze naar the Far 
West waar ze cowboy en indiaantje 
spelen, waarna ze door trekken naar 
Afrika om te eindigen in Azië. Maar 
eerst maken ze nog een tussen-
stop in Sneeuwland waar ze bibbe-
ren van de kou en elkaar begroeten 
als echte Eskimo’s. Vinden ze zo uit-
eindelijk Babilu terug? Kom het ont-
dekken! Want samen met Bumba, 
Bumbalu, Nanadu, Tumbi en Poppa 
zijn ook Li-Ling, Ituku en Zinzi voor 
de allereerste keer van de partij in 
deze gloednieuwe avontuurlijke 
theatershow voor de allerkleinsten. 
Ga mee op reis met Bumba en zing 
en lach mee met al de vriendjes die 
je kent van TV! Er is een voorstelling 
om 14:00 uur en een om 16:00 uur. 
Kaarten zijn e16,50 per persoon, 
de familieprijs is e60,- voor 4 per-
sonen. Start de Nationale voorlees-
dagen met de voorstelling Dobbe en 
de draak Van 21 t/m 31 januari zijn 

de Nationale voorleesdagen, want 
voorlezen is elke dag een feest! Of 
je nu voor het slapen gaat een mooi 
verhaal voorleest in bed of overdag 
samen een prentenboek bekijkt, er 
worden herinneringen voor het le-
ven gemaakt. Daarnaast heeft voor-
lezen een positief effect op woor-
denschat, spelling en tekstbegrip.
Gelijk op de eerste dag, 21 januari, 
is om 14:00 uur in The Club van het 
Crown Theater de voorstelling Dob-
be en de Draak. Het verhaal, ge-
schreven door Lennaert Roos, gaat 
over een draak die in het plaats-
je Platland voor veel onrust zorgt 
omdat hij alle boeken steelt.. Kaar-
ten voor deze voorstelling kosten 
e11,50 en e39,- voor 4 kaarten en 
zijn te reserveren via www.crown-
theateraalsmeer.nl of telefonisch via 
0900-1353 (45 cpm).

Kaarten zijn ook te verkrijgen 
bij Boekhuis Aalsmeer, Espago 
Aalsmeer en Primera Aalsmeer-
Oost of een uur voor aanvang aan 
de kassa van het theater. Een voor-
proefje van de voorstelling?
Op zaterdag 17 januari komt Len-
naert Roos voorlezen en zingen in 
het Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat! Kom kijken en luisteren. Aan-
vang: 11.00 uur, toegang gratis.

Halve eenden, wilde 
eenden en krakeenden
Regio - Halve eenden, wilde eenden 
en krakeenden. Al deze eendensoor-
ten bestaan echt en kun je samen 
met nog meer eendensoorten zien 
tijdens een vaarexcursie in het Wor-
mer-en Jisperveld.  De gids vertelt al-
lerlei wetenswaardigheden over een-
den en natuurlijk ook over de andere 
vogels, die we in het veld in de winter 
kunnen tegenkomen zoals grote zil-

verreigers, buizerd, blauwe kieken-
dief, torenvalk, wulpen, watersnip-
pen, goudplevieren, kieviten, futen, 
meeuwen- en ganzensoorten. Vaar-
excursie o.l.v. gids. 14-16 uur. Hal-
verwege de vaartocht wordt een be-
zoek gebracht aan de koeien en kalf-
jes van de beheerboerderij van Na-
tuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekerscentrum 
De Poelboerderij via 075-6219100 
of per e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen en tele-
foonnummer. Kosten e12,- kinderen 
e3,-. Leden Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, Vogel-
beschermingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscentrum De 
Poelboerderij e8,-. Meer info: www.
poelboerderij.nl  Afvaart bezoekers-
centrum Poelboerderij Veerdijk 106.

SeniorWeb De Ronde Venen 
gaat 17e levensjaar in
Regio - In het voorjaar van 1999 
zijn ze begonnen met “Senioren 
aan de knoppen”. Grappenmakers 
in die tijd noemden het “Senioren 
naar de knoppen’. Nu zijn ze zes-
tien jaar verder en hebben ruw ge-
schat zo’n 5000 senioren gezien om 
hen te helpen met de vele vragen 
en problemen die de wereld van de 
Informatie Technologie al die jaren 
op iedereen heeft afgevuurd. Ook in 
2015 gaan ze verder met onze cur-
sussen, workshops en inloopmidda-
gen. Hieronder de details

 Cursussen

Basiscursus Windows 8.1.
Vier lessen van twee uur op vier de-
zelfde achtereenvolgende werkda-
gen. Aan de orde komen het werken 

met het startscherm waarop allerlei 
toepassingen in tegelformaat en het 
menu waarachter Windows alle in-
stellingen heeft verstopt. Dat doen 
we in twee lessen. De andere twee 
lessen gaan over Internet en E mail. 

Windows
Deze cursus omvat vier lessen van 
twee uur ook weer vier weken lang 
op dezelfde dag. Aan de orde ko-
men hoe om te gaan met bestan-
den en mappen. We hebben het dan 
over foto’s, documenten, filmpjes en 
muziek. Hoe maak ik een map of 
bestand en waar zet ik die neer. Hoe 
zet ik die op een USB stick of op een 
CD en hoe ga ik om met bestanden 
van Internet en die met Email. 

Picasa. 
Deze cursus fotobewerken is ge-

muziek toevoegen en beluisteren, 
werken met agenda etc. Ipad syn-
chroniseren en handige instellin-
gen. We overwegen deze workshop 
later dit jaar ook voor Android ta-
blets te organisieren 

De workshop Skype
Omvat twee uur waarin behandeld 
Skype downloaden en installeren, 
contactpersonen toevoegen, instel-
lingen aanpassen en bellen via de 
computer, tablet en smartphone

Een fotoboek maken met Albelli
Omvat twee workshops van twee 
uur waarin behandeld het foto-
boekprogramma downloaden, foto’s 
overzetten van camera naar PC, fo-
toboek vullen en foto’s bewerken. 
 
Werken met Facebook
Omvat twee workshops van twee 
uur waarin behandeld worden: Uw 
profiel aanmaken, uw privacy bewa-
ken, vrienden zoeken, berichten be-
kijken, uw tijdlijn instellen en face-
book apps gebruiken 

Workshop internetbankieren.
Twee uur gratis les in veilig inter-
netbankieren voor rekeninghouders 
bij de Rabobank. We benaderen nu 
ook de opvolger van de random rea-
der, de scanner, die elke Rabo in-
ternetbankierder straks van de bank 
krijgt thuisgestuurd. 
 
De inloopmiddagen Elke maandag 
en woensdag van 2 tot 4 in de bieb 
in Mijdrecht. Voor daadwerkelijke 
hulp en al uw vragen over proble-
men met de PC, uw laptop of uw ta-
blet, welk merk dat ook mag zijn. Wij 
vragen u daarvoor wel een heel klei-
ne onkostenvergoeding. 
Voor inlichtingen en aanmelden tel. 
0297-282938 of 06 5345 4196 of een 
e-mail naar seniorwebdrv@gmail.
com. Zie ook onze site op www.se-
niorwebderondevenen.nl 

Spelenderwijs meer 
zelfvertrouwen
Uithoorn - Kan uw kind wel wat 
meer zelfvertrouwen gebruiken? Is 
uw kind soms verlegen of onzeker 
en zou het steviger in zijn schoe-
nen mogen staan? Voor kinderen 
uit de groepen 4 t/m 7 zijn er Dur-
ven & Doen-lessen waar ze aan de 
slag gaan met toneelspelletjes, ste-
vig staan, stemgebruik, trots zijn en 
je eigen fantasie en mening gebrui-
ken. Het doel is om in een kleine, 
veilige groep meer zelfvertrouwen 
te krijgen en beter te leren omgaan 
met jezelf en anderen.

Durven & Doen biedt kinderen op 
laagdrempelige wijze een steuntje 
in de rug!

Op woensdag 4 februari start de 
nieuwe lessenserie in Uithoorn.
Interesse? Kijk dan op www.despel-
tuin.nl. voor meer informatie. Tevens 
vindt u hier meer informatie over 
andere cursussen voor het ontwik-
kelen van sociale vaardigheden en 
weerbaarheid. U kunt ook contact 
opnemen met Astrid Millenaar, tele-
foonnummer 06-40977903

Ireen van Bijnen soleert 
met KnA Orkest!

Vrijwilligerswerk doen, 
maar u weet nog niet wat?
Uithoorn - Komt u dan op 31 ja-
nuari 2015, van 09.00 – 11.30 uur 
naar de vrijwilligersmarkt in woon-
zorgcentrum Het Hoge Heem, waar 
u kennis kunt maken met diverse 
vrijwilligersorganisaties van de ge-
meente Uithoorn. Op deze markt is 
er een ruim aanbod van allerlei vrij-
willigerswerk, er zit vast iets van uw 
gading bij! 

Onder het genot van een gratis kop-
je koffie en een appelgebakje, kunt 
u zich rustig oriënteren. De mede-
werkers van de diverse organisaties 
kunnen u informatie geven over de 
inhoud van het vrijwilligerswerk dat 
zij bieden.
Vele maatschappelijke organisa-
ties, die niet meer uit onze samen-
leving weg te denken zijn, hebben 
uw hulp, in de vorm van vrijwilligers-

werk hard nodig. Vrijwillige inzet is 
op vele manieren te doen zoals bij-
voorbeeld: het begeleiden van bus-
uitjes voor senioren, een bestuurs-
functie bij de lokale radio omroep, 
kleine klusjes verrichten in een ge-
zinsvervangend tehuis, zo maar een 
paar voorbeelden van dankbaar en 
nuttig vrijwilligerswerk!
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem 
en het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Uithoorn van Tympaan-De Baat, 
slaan de handen ineen om meer-
dere vrijwilligersorganisaties in Uit-
hoorn onder uw aandacht te bren-
gen. 
Op 31 januari 2015 van 09.00 – 
11.30 uur bent u van harte wel-
kom in woonzorgcentrum Het Ho-
ge Heem (Wiegerbruinlaan 29, Uit-
hoorn) voor een bezoek aan de Uit-
hoornse vrijwilligersmarkt.

Leo Peeters Weem (l) geeft het stokje over aan Mart Pfeiffer, de nieuwe direc-
tievoorzitter van Rabobank Regio Schiphol

Nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Regio Schiphol
Regio - Mart Pfeiffer kent de regio 
en wil graag zijn steentje bijdragen
Mart Pfeiffer is benoemd tot direc-
tievoorzitter bij Rabobank Regio 
Schiphol.
Hij volgt Leo Peeters Weem op die 
per 1 december jl. directievoorzit-
ter van Rabobank Rotterdam is ge-
worden. Mart Pfeiffer is sinds 2011 
werkzaam bij Rabobank Regio 
Schiphol als directeur Bedrijven. De 
stap naar directievoorzitter is dan 
ook een logisch vervolg in zijn car-
rière binnen het bankbedrijf. Mart is 
sinds 1991 in dienst van de Rabo-
bank en heeft een zeer brede erva-
ring opgedaan, zowel binnen Rabo-
bank Nederland als binnen de loka-
le bank.

Betrokken in de regio
In het werkgebied is Mart Pfeiffer 

geen onbekende. Vanuit zijn rol is 
hij al verbonden aan diverse projec-
ten en heeft hij zitting in verschillen-
de netwerken.
Het werkgebied van de regio Schip-
hol met onder andere Flora Holland 
en Luchthaven Schiphol, spreekt 
hem zeer aan. Mart Pfeiffer is on-
der andere betrokken bij het ‘Dare 
to have a dream project’ (een coa-
chingsprogramma voor jonge on-
dernemers) en het duurzaamheids-
netwerk SHARE Haarlemmermeer. 
Tevens is hij lid van the Amsterdam 
Airport Area waar internationale 
bedrijven enthousiast worden ge-
maakt om zich hier in de metropool-
regio Amsterdam te vestigen. Ook in 
zijn nieuwe rol als directievoorzitter 
zal Mart Pfeiffer onveranderd actief 
deelnemen aan lokale en regionale 
platforms.

baseerd op het gratis Google pro-
gramma Picasa en 
omvat zes lessen van twee uur ook 
weer steeds op dezelfde dag in de 
week. 

Tablets. 
Daarover bestaan nogal wat mis-
verstanden. Een tabletcomputer of 
kortweg tablet is een computer met 
aanraakscherm dat met de hand kan 
worden bediend. We onderscheiden 
twee uitvoeringen. De Ipad van de 
firma Apple met als besturingssy-
steem IOS, (ook van de firma Apple) 
en de Android van een heleboel an-
dere firma’s maar wel allemaal met 
het besturingssysteem Android van 
Google. IOS wordt streng gecontro-
leerd door de firma Apple. Het be-
sturingssysteem Andoid daarente-
gen kan door iedere fabrikant wor-
den aangepast aan hun eisen en dat 
geeft een grote verscheidenheid in 
prijs, opbouw en uitvoering. 

De workshop tablets
Omvat twee uur. In het eerste uur 
komen aan de orde. Verbinding ma-
ken met een Wifi/hotspot, aanma-
ken van een account, gebruik van 
internet, activeren email, down-
loaden en bewaren van apps. Het 
tweede uur wordt besteed aan in-
dividuele vragen. Mensen met een 
Ipad zitten dan gescheiden van de 
mensen met een ander merk tablet.

De workshop Ipad Extra
Omvat ook twee uur. Daarin wordt 
behandeld foto’s maken en bewer-
ken, video opnemen en afspelen, 
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Mooie prijzen 
dankzij de actie met 

¶ . Z D N H O D D U W M H V ·

De Kwakel - Regelmatig organiseren 
de winkeliers in het centrum van De 
Kwakel voor hun klanten allerlei leuke 
acties waarmee mooie prijzen zijn te 
winnen. Vorig jaar mei was dat al het 
geval en het werd afgelopen maand 
nog eens dunnetjes overgedaan. De 
winkeliers willen met de acties dat 
hun klanten in de winkel zullen blij-
ven terugkomen. Anderzijds willen 
zij hun dankbaarheid voor de klan-
dizie tonen door hen de kans te bie-
den mooie prijzen te winnen. Waar het 
in de detailhandel de afgelopen jaren 
steeds slechter ging vanwege de min-
der florissante economische situatie 
in ons land en veel consumenten de 
hand vaker op de knip hielden, deden 
en doen de winkeliers in De Kwakel er 
alles aan om te zorgen dat zij voldoen-
de te bieden hadden en hebben voor 
hun klanten. Daar zijn ze tot nu toe in 
geslaagd. December was de maand 
van de ‘Kwakelaartjes’. Bij besteding 
van elke vijf euro ontvingen klanten – 
jong en oud - een kanskaart, een zo-
geheten Kwakelaartje. Die kon men 
na invulling van naam en telefoon-
nummer bij de winkelier inleveren. Na 
afloop van de actie bleken er duizen-
den Kwakelaartjes te zijn ingevuld en 
ingeleverd. Onder de inzenders zijn 
meer dan 75 prijzen verloot. De win-
naars daarvan hebben inmiddels be-
richt gekregen.
Deelnemers konden meedingen naar 
vijf hoofdprijzen. Die zijn allemaal ge-

trokken. De reischeque ter waarde 
van 350 euro ging naar de fam. Bul-
thuis. De 186-delige gereedschaps 
trolley kwam in het bezit van de fam. 
Hogeboom. De 16-delige pannen-
set werd een verrassing voor de fam. 
Klijn. De fam. Van Spee was de ge-
lukkige winnaar van Bonny’s Beauty-
pakket en de messenset is gewonnen 
door de fam. Lek. Winnaars, van har-
te gefeliciteerd met deze fraaie hoofd-
prijzen! Vanzelfsprekend geldt ook 
een felicitatie voor alle andere prijs-
winnaars die wij hier helaas niet alle-
maal kunnen noemen. De Kwakelse 
ondernemers hopen echter dat u met 
veel plezier aan de actie hebt deelge-
nomen en blij zult zijn met uw prijs.
Omdat de actie een groot succes is 
geworden zal die deze zomer worden 
herhaald.

Deelnemende ondernemers aan de 
recente actie zijn geweest: 
Haarsalon Care for Hair, Brood- en 
banketbakkerij Jan Westerbos/Mens, 
Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld, E-markt 
super Schalkwijk, Cafetaria-eethuis ’t 
Trefpunt, Lek Bloemenservice, ambu-
lante vishandel Fish-Nederland, Het 
Fruitpaleis, Kapsalon Hot in Haar, Bis-
tro 9. Zorgboerderij-winkel Inner-Art, 
Bonny’s Beauty en Reclamebureau A 
& M Producties. Graag tot een volgen-
de keer, maar u bent als klant altijd 
welkom in de winkels, ook als er geen 
actie is!





Hulp of advies nodig?
U kunt altijd ergens terecht!

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken 
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
heeft gekregen. Maar ook aan de hulp, zorg en 
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten, 
ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

Gemeente Uithoorn

Iedereen heeft wel eens vragen over het opvoeden van 
zijn kind. Dat hoort erbij, opvoeden gaat nu eenmaal 
niet vanzelf. Loopt u ergens tegenaan en heeft u hulp 
of advies nodig? Informatie en ondersteuning zijn nooit 
ver weg!

Vaak zult u vragen kunnen bespreken met uw 
familieleden of vrienden. Misschien hebben zij tips 
op basis van hun eigen ervaringen. Ook de huisarts 
biedt graag een luisterend oor en kan u verder helpen 

als u met vragen 
zit. Ouders van 
kinderen tot 4 jaar 
kunnen advies 
vragen bij het 
consultatiebureau. 
Als uw kind al naar 

school gaat, dan is daar vaak iemand met wie u kunt 
praten over uw kind. Bijvoorbeeld met een docent, 
mentor, schoolmaatschappelijk werker of jeugdarts. 
Zij kunnen, in overleg met u, specialistische hulp voor 
uw kind inschakelen. U kunt ook rechtstreeks contact 
opnemen met organisaties als Vita welzijn en advies, 
0297-562955 en MEE Amstel en Zaan, 020-5127272. 

Op www.stichtingopvoeden.nl en www.opvoeden.nl kunt 
u informatie vinden over opvoeden en opgroeien. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: kinderwens, 
zwanger, baby, peuter, basisschoolkind, puber en 
jongvolwassen. U kunt ook altijd contact opnemen met 
het Sociaal Loket Uithoorn via het telefoonnummer 
0297-513111. U kunt bellen voor meer informatie of u 
kunt bellen voor een afspraak op ma t/m do van 
8.30-14.00 uur en vr van 8.30-12.00 uur.

Als u al een tijdje uit de running bent of een beperking 
heeft, kan het moeilijk zijn om nieuw werk te vinden. 
Deze tips kunnen u (mogelijk) helpen.

Laat mensen uit uw omgeving weten dat u op zoek 
bent naar werk. Veel mensen vinden een baan via hun 
eigen netwerk. Natuurlijk kunt u ook vacatures zoeken 
bij uitzendbureaus of het UWV. Er zijn verschillende 
manieren om (extra) werkervaring op te doen. Zo kan 
vrijwilligerswerk een mooie aanvulling zijn op uw cv én 
u kunt er nieuwe mensen ontmoeten, die misschien 
ook een betaalde baan voor u weten. Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk kan u helpen om iets te vinden. 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info, 0297-230280. 
Als u geen WW-uitkering heeft of onvoldoende ander 
inkomen, komt u mogelijk in aanmerking voor een 
bijstandsuitkering (m.i.v. 1 januari 2015 Participatiewet). 
U kunt zich melden op www.werk.nl of bij het Sociaal 

Loket Uithoorn. Als u een beroep doet op deze uitkering 
dan wordt er van u verwacht dat u er alles aan doet 
om weer aan de slag te gaan. Sociaal Loket Uithoorn, 
www.uithoorn.nl, 0297-513111. U kunt bellen voor meer 
informatie of voor het maken van een afspraak op ma 
t/m do van 8.30-14.00 uur en vr van 8.30-12.00 uur.

Heeft u vragen over zorg, begeleiding, 
jeugd of werk en inkomen? 
Maak dan telefonisch een afspraak met het Sociaal 
Loket van de gemeente Uithoorn. Het Sociaal Loket is 

te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 
Uithoorn: (0297) 513 111 en is bereikbaar op maandag 
t/m donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur en vrijdag van 
8.30 uur tot 12.00 uur.

Heeft u (of iemand in uw omgeving) moeite om zelf te 
koken, te douchen, het huis schoon te houden of op 
pad te gaan? Bent u mantelzorger en kunt u wel wat 
steun gebruiken? Dan zijn er in Uithoorn verschillende 
plekken waar u terecht kunt.

Bespreek de dingen die u lastig vindt met mensen in 
uw omgeving, zoals familieleden, vrienden of buren. 
Ook de huisarts biedt graag een luisterend oor en 
kan u verder helpen als u met vragen zit. Er zijn in 
Uithoorn ook organisaties waar u terecht kunt voor 
hulp bij dagelijkse dingen. Zo kunt u via de vrijwillige 

hulpdienst van het Sociaal Loket Uithoorn vragen of 
één van de vrijwilligers(organisaties) in Uithoorn u kan 
ondersteunen. www.uithoorn.nl, 0297- 513111 (tel. 
bereikbaar op ma t/m do van 8.30-14.00 uur en vr van 
8.30-12.00 uur). Bij De Buurtverbinding kunt u terecht 
voor allerlei soorten hulp die inwoners elkaar geven. 
U kunt daar iets vragen én zelf iets aanbieden. 
www.debuurtverbinding.nl. Zorgt u voor een familielid of 
naaste die in het dagelijks leven hulp nodig heeft? En 
valt de zorg u soms zwaar? De organisatie Mantelzorg 
& Meer ondersteunt mantelzorgers in Uithoorn. 
www.mantelzorgenmeer.nl of 0900-1866.

HULP IN EN OM HET HUIS

HULP BIJ OPVOEDEN EN OPGROEIEN

HULP BIJ HET VINDEN VAN WERK

Uithoorn maken we samen!

Wat kunt u voor een ander betekenen?
Ambtenaren en college 
aan de slag als vrijwilliger
Burgemeester Dagmar Oudshoorn en wethouder Hans 
Bouma bakten taarten met autistische jongeren. En 
de wethouders Ria Zijlstra en Marvin Polak maakten 
samen met een aantal kinderen dat zich in een lastige 
fase bevindt een uitgebreide lunch. Ook de ambtenaren 
zaten niet stil. Zij gingen op bezoek bij dementerende 
ouderen. Samen zongen ze liedjes, gingen wandelen en 
dronken koffi e met taart. 

In november 2014 organiseerde de gemeente Uithoorn 
een vrijwilligersdag voor ambtenaren en het college. 
Zij konden vrijwilligerswerk doen bij verschillende 
organisaties in Uithoorn. De gemeente hoopt dat 
veel inwoners van Uithoorn het voorbeeld volgen en 
zich aanmelden als vrijwilliger bij een van de vele 
vrijwilligersorganisaties die in Uithoorn actief zijn. 

Mensen die af en toe eens willen helpen met kleine 
klusjes of boodschappen doen, kunnen zich aanmelden 
via vrijwillige hulpdienst van de gemeente of op de 
website www.debuurtverbinding.nl. 
Door het goede voorbeeld te geven en extra 
aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk hoopt de 
gemeente Uithoorn goed in te kunnen spelen op alle 
veranderingen in de zorg en ondersteuning.
De vraag naar vrijwilligers neemt alleen maar toe de 
komende jaren. Dan is het belangrijk dat vrijwilligers en 
hulpzoekenden elkaar makkelijk kunnen vinden. 

Veranderingen in de zorg

Interview burgemeester Dagmar Oudshoorn
“Mensen die echt zorg en ondersteuning 
nodig hebben, kunnen ook dit jaar weer 
bij de gemeente terecht”

 Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg en 
ondersteuning. Voor een deel van de taken is de 
gemeente al verantwoordelijk, een ander gedeelte is 
nieuw. Burgemeester Dagmar Oudshoorn: “Vanaf nu 
kunnen inwoners die vragen hebben over jeugdhulp, 
werk en inkomen en zorg en ondersteuning terecht bij 
het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. Uiteraard 
kunnen inwoners met hun vragen ook terecht bij de voor 
hen bekende instanties als de huisarts, MEE of Vita 
welzijn en advies”. 

“Ik merk soms dat mensen bang zijn dat de gemeente 
vanaf nu alleen gaat beslissen welke zorg en 
ondersteuning iemand nodig heeft. Dat is niet zo. 

Wat iemand nodig heeft beslissen we samen met de cliënt en de professionals van 
de verschillende organisaties waar we mee samenwerken. Iedereen moet wel weten 
dat we het op een andere manier gaan organiseren en dat we vaker zullen vragen of 
familieleden, buren of andere vrijwilligers ook een steentje kunnen bijdragen.” 

“Het afgelopen jaar heeft de gemeente zich zo goed mogelijk voorbereid op alle nieuwe 
taken. Het belangrijkste is dat de mensen die in 2014 zorg en ondersteuning kregen dat 
in 2015 ook krijgen. In ieder geval zolang hun indicatie geldig is en uiterlijk tot en met 
31 december 2015. En mensen hoeven niet bang te zijn dat het geld van de gemeente 
opraakt, want iedereen die daar recht op heeft krijgt de zorg en ondersteuning die ze 
nodig hebben. Daar gaan we met elkaar voor zorgen”, aldus de burgemeester.

Interview wethouder Ria Zijlstra
“Meedenken en meedoen om elkaar zo 
goed mogelijk te helpen”
“De zorg en ondersteuning voor Wmo en Jeugd hebben 
we in 2014 op tijd kunnen inkopen. Dat betekent dat 
de meeste cliënten die in 2014 zorg en ondersteuning 
kregen, dat ook in 2015 blijven ontvangen. De cliënten 
van wie de beschikking in 2015 of daarna afl oopt, krijgen 
een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek. 
Tijdens dat gesprek bekijken we met elkaar of en welke 
zorg er nodig is”, vertelt Ria Zijlstra. Zij is wethouder in de 
gemeente Uithoorn en samen met de andere leden van 
het college verantwoordelijk de zorg en ondersteuning 
voor alle inwoners in Uithoorn. 

“We hebben het afgelopen jaar met veel inwoners en 
cliënten gesproken. Dat heeft ons zeker geholpen. 
Tijdens de bijeenkomsten die we hebben georganiseerd 
hebben we gemerkt dat mensen bereid zijn om mee te denken. Dat geldt ook voor de 
organisaties met wie we de hulp en ondersteuning in de komende jaren samen gaan 
verzorgen voor onze inwoners. De bereidheid om samen te werken en het anders te 
gaan doen, is bij iedereen aanwezig”. 

“We zijn ook heel blij met het Participatieplatform Sociaal Domein dat eind vorig jaar 
offi cieel is gestart. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen van mensen met 
hele verschillende achtergronden. Het platform fungeert voor ons als ogen en oren 
van de samenleving. Zij kunnen ons goed adviseren over hoe we het komende jaar de 
zorg en ondersteuning gaan inrichten. Daarnaast blijven we dat uiteraard ook graag 
rechtstreeks van onze inwoners horen. Want Uithoorn maken we samen, ook in 2015!”

Zorg en ondersteuning nodig?

Maak een afspraak met het Sociaal Loket!

Foto: Zorg in Beeld/Frank Muller.

Wie op vrijdagochtend de Morgenster van Ons 
Tweede Thuis binnenloopt, wordt verwelkomd door 
de geur van verse appeltaart. De Morgenster is een 
arbeidstrainingscentrum voor jongeren met een aan 
autisme verwante stoornis. De jongeren die in de 
Morgenster werken doen aangepast werk. In hun 
eigen tempo. Zo bakken ze - in opdracht - bijvoorbeeld 
appeltaarten, koekjes, hartige taarten en ze maken 
in opdracht voorwerpen als spiegels, kransen en 
vogelhuisjes. Daarnaast heeft de Morgenster ook een 
repro-afdeling waar de jongeren kopieerklussen doen 
en waar inwoners van Uithoorn hun videobanden op 
cd’s kunnen laten branden. 

Taalmaatje
Eén van de bewoners van de Morgenster is de 29-jarige 
David Griebling. Naast zijn werk in de Morgenster doet 
David veel vrijwilligerswerk. Zo helpt hij sinds november 
elke week een Poolse dame bij het leren van de 

Nederlandse taal. “Elke week kom ik bij haar thuis om 
haar te helpen beter Nederlands te spreken. Schrijven 
en lezen gaat best al goed. Dan vraag ik aan haar wat 
ze heeft gedaan in het weekend, hoe het met haar 
dochter gaat of hoe het ging met haar sollicitaties. Ook 
heeft ze een schrift waarin ze de woorden schrijft die 
ze niet kent. Die bespreken we dan samen. Soms moet 
ik dingen uitleggen. Zo vindt ze het woordje ‘er’ heel 
moeilijk om toe te passen. Dat oefenen we dan samen”, 
vertelt David.

Hulp over de grens
“Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk omdat ik 
taal heel leuk vind. Ik ben er ook wel goed in”, zegt 
David met een bescheiden glimlach. “Ik vind het 
fi jn om anderen te helpen, om iets te doen voor de 
maatschappij. Het is leuk omdat je te maken hebt 
met gemotiveerde mensen”. Naast het taalmaatje dat 
David heeft, werkt hij ook een middag per week in de 

Jongeren Rode Kruis: met enthousiaste jongeren anderen helpen!
Op haar 15e ging Mariëlle Heimeriks een dagje mee 
naar Artis met het Jongeren Rode Kruis en een groep 
mensen met een beperking. Ze duwde de rolstoel aan 
van een spastische meneer die niet kon praten en 
eten. “Ik moest heel erg mijn best doen om zijn rolstoel 
de heuveltjes in Artis op en af te krijgen. Hij deed zo 
zijn best om mij te helpen. Door de blik in zijn ogen 
was ik verkocht. Het werd zo’n mooie dag!” Mariëlle is 
inmiddels 24 jaar en nog steeds actief als vrijwilliger 
bij het Jongeren Rode Kruis. Ze is inmiddels voorzitter 
van de jongerenafdeling Aalsmeer/Uithoorn. Naast haar 
werk als vrijwilliger werkt ze fulltime als leerkracht op 
een school voor Jenaplan onderwijs. 

Enthousiaste groep jongeren
“Bij het Jongeren Rode Kruis zijn de vrijwilligers 
tussen de 15 en 30 jaar,” vertelt Mariëlle. “De groep is 
ontzettend enthousiast en heel actief. Minimaal één 
keer per maand organiseren we een activiteit voor 
ouderen en mensen met een beperking, van jong 
tot oud. We hebben bijvoorbeeld een disco-avond 
georganiseerd, talentenshow, stamppotdag en een 
Valentijnsochtend. We organiseren activiteiten voor 
zowel grote als kleine groepen mensen. Voorbeelden 
van de kleinere activiteiten zijn een beauty-, schilder-, 

of knutselmiddag. We bereiken hen bijvoorbeeld via 
Ons Tweede Thuis of andere wooninstellingen voor 
mensen met een beperking. Er is genoeg plek voor 
iedereen met een beperking of ouderen die eens mee 
willen doen aan één van onze activiteiten.”

Voldoening
Mariëlle is heel enthousiast over haar werk als 
vrijwilliger bij het Jongeren Rode Kruis. “Ik kan iedere 
jongere zeker aanraden om mee te doen”, vervolgt 
ze, “het is een leuke manier om iets te doen voor 
anderen, waar je zelf ook plezier aan beleeft. Het 
kan voor jongeren ook een goede manier zijn om 
andere doelgroepen te leren kennen. Dat is zeker 
leerzaam. Als vrijwilligersorganisatie organiseren 
we sociale activiteiten. Mensen die bij ons vrijwilliger 
worden of een maatschappelijke stage lopen, 
krijgen begeleiding op het sociale vlak. Wij zien 
vrijwilligers vaak positief veranderen in de periode 
dat ze bij ons zijn. Vrijwilligers komen dan ook graag 
terug. 
Iedereen die meer wil weten kan eens 
een kijkje nemen op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/JongerenRodeKruis. 
E-mailen kan ook: jongerenrodekruis@hotmail.nl.

“Zelfs met een uur in de week kun je iemand al helpen”

Wereldwinkel. “Ik tel de kas, zorg voor de voorraad 
en help de klanten. Zo kan ik ook nog wat doen voor 
de Derde Wereld. Dat vind ik ook belangrijk”. Dat is 
nog niet alles. Vanaf oktober gaat David in het Hoge 
Heem oudere mensen helpen met het instellen van 
hun telefoon, tablet en computer. Ik zou iedereen 
willen aanraden om vrijwilligerswerk te doen. Je kunt 
zelf bepalen hoeveel uur per week je iets doet en zelfs 
met een uur in de week kun je toch iets doen voor de 
maatschappij”.

“Mensen helpen geeft energie”
Jan en Ria Amsing wonen in Aalsmeer en werken 
als vrijwilligers op Zorgboerderij Inner-Art van 
Gera en Rein Hoogendoorn in De Kwakel. 
Als er extra hulp op de Zorgboerderij nodig is, 
dan worden zij opgeroepen. Jan helpt buiten 
in de tuin en op het erf en Ria helpt meestal 
binnen in het zorggedeelte waar de mensen 
worden opgevangen en beziggehouden. “De 
Zorgboerderij is een geweldige plek voor 
bijvoorbeeld dementerenden. Voor iedereen 
is er wat te doen: er zijn dieren die verzorgd 
moeten worden, een moestuin en een winkel 
waarin groenten en fruit worden verkocht en 
zelfgemaakte producten zoals jams, taarten 
en creatieve voorwerpen.” Ria en Jan doen 
veel vrijwilligerswerk. Van bijspringen op de 
Zorgboerderij tot het helpen van ouderen in de 
buurt. Elke vrijdagmiddag gaan ze op bezoek 
bij een dame van 96. “We maken een praatje, 
verzorgen haar planten en ruimen haar kamer 
wat op,” vertelt Ria. Samen met haar man is ze 
ook mantelzorger voor een oudere dame. “Dat 
houdt bijvoorbeeld in dat we met haar meegaan 
naar het ziekenhuis. Ook regelen we haar 
administratie. We zijn als het ware de behartigers 
van haar belangen”. 
Jan en Ria kregen vanuit huis al mee om anderen 
te helpen. Ria: “Toen onze buurvrouw hulp nodig 
had, stuurde mijn moeder mij als kind al naar 
haar toe. Dat helpen ben ik altijd blijven doen.” Al 
25 jaar verzamelen ze kleding voor de Stichting 
Mensen in Nood. Ook naaimachines kunnen 
bij Jan en Ria ingeleverd worden. Die worden 
veelal naar Afrika verstuurd. “Het helpen van 
andere mensen geeft voldoening. Het is fi jn om 
te merken hoe blij mensen worden van de hulp 
en aandacht die ze krijgen. De blijheid van deze 
mensen geeft ons ook weer energie!”



Uithoorn - De dames 2 van Leg-
meervogels zijn dit seizoen in goe-
de vorm.  Tot op heden werd er dit 
seizoen in de zaal nog niet verloren 
of gelijkgespeeld.  Er zijn een aantal 
sterkere tegenstanders, maar ook 
een aantal teams waar (te) makke-
lijk van gewonnen wordt.
Afgelopen zondag speelde het team 
tegen DSOV en dat was geen zwa-
re opponent.  De dames uit Vijfhui-
zen konden maar moeilijk tot scoren 
komen tegen de stugge verdediging 
van de dames van Legmeervogels.
De ervaring van dit team geeft 
meestal de doorslag. Maar dit sei-
zoen aangevuld met wat jongere 
meiden zijn ze een moeilijk te klop-
pen team. Door de snelheid worden 
er veel doelpunten gemaakt via de 
break out.
Maar zondag waren er ook enke-
le mooie treffers van afstand te zien 
en liet het team zien dat ze handbal-
len nog steeds erg leuk vinden.  De 
stand liep uiteindelijk op naar een 

22-8 eindstand waarmee het team 
weer een stapje dichterbij een even-
tuele titel komt.
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Winst voor dames 3 
Legmeervogels
Uithoorn - De dames 3 van Leg-
meervogels hebben het vooral erg 
gezellig met elkaar en spelen op 
zondag een ontspannend potje 
handbal.  Maar dat plezier en fana-
tiek sporten samen gaat blijkt ook 
bij dit team.  Als de spirit er eenmaal 
is zijn ze voor hun tegenstanders 
niet te pakken en weten zij het me-
nig (jonger) team moeilijk te maken.
Afgelopen zondag kwamen de da-
mes van KDO op bezoek.  Dit zijn 
altijd leuke wedstrijden tussen de-

ze twee teams.   Ook zondag was 
het weer een aantrekkelijke wed-
strijd met veel spanning en dit keer 
ook veel doelpunten. Beide teams 
maakten er een leuke wedstrijd van 
en werd er om en om gescoord.
Lange tijd was niet duidelijk welk 
team uiteindelijk de winst zou pak-
ken, maar uiteindelijk waren het de 
dames van thuisclub Legmeervo-
gels die aan het langste eind trok-
ken en met 17-14 de punten in ei-
gen huis hielden.

Dames 2 Legmeervogels 
trotse koploper

Weekend Berlijn KDO-selectie was 
een groot succes!
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
de KDO-selectie op voetbalkamp 
geweest naar Berlijn. 
De organisatie van dit sfeervol-
le weekend was in handen van de 

spelersraad, die op voorhand nie-
mand op de hoogte had gesteld 
van de exacte locatie. Na maanden-
lang gissen hadden alle spelers vrij-
dagochtend om 07:00 uur eindelijk 

Bridgevereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandag 12 janua-
ri werd bij de BVU de tweede zit-
ting gespeeld van de vierde ronde 
parencompetitie. In de A-lijn won-
nen Ineke en Elizabeth met 61,25% 
en dat hadden ze nodig na vorige 
week. Hans en Nico waren afwezig 
en met hun score van vorige week 
staan ze eerste met 59,72%. Mari-
neke en Martin werden twee met 
59,58% en daarom staan ze ook in 
de totaalstand tweede met 55,56%. 
Voor de derde plaats hetzelfde ver-
haal: Tineke en Anke werden drie 
(57,08%) en staan nu ook op de der-
de plaats met 54,06%.

In de B-lijn wonnen Andrew en Ton 
met de hoogste dagscore: 62,5%. 
Zij stijgen daarmee naar plaats vier. 
Bep en Theo werden tweede met 
61,42% en dat hadden ze nodig na 
vorige week. Dat hebben we meer 
gehoord. To en Marja werden der-
de met 60,76% en stegen daarmee 
naar de tweede plaats (58,83%). Het 
gelegenheidskoppel Bep en Moni-
que zorgde er met 52,78% voor dat 

Bep en John in de totaalstand nu 
derde staan met 55,97%.
Waarom komt u ook niet eens naar 
de lessen die door de BVU gratis 
worden gegeven om o.a. beginners 
of thuisbridgers klaar te stomen 
voor het bridgen in clubverband?
In gemiddeld 10 lessen worden  
deelnemers in groepen van 4 be-
kend gemaakt met het bridgespel 
en zijn daarna in staat om met ge-
lijkwaardige tegenstanders aan de 
wekelijkse bridgeavond deel te ne-
men.

De lessen vinden plaats  in huise-
lijke sfeer (in overleg op dinsdag- 
of woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.
Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mail bvu@telfort.nl, of bel voor 
nadere informatie/mogelijkheden 
met Hans Wagenvoort, 06-53 368 
948

duidelijkheid, want toen arriveerde 
de geregelde touringcar bij Schip-
hol waarna iedereen zijn ‘Boarding 
Pass’ kreeg uitgereikt.
Na een winderige vlucht en boei-

ende treinrit kreeg iedereen de ge-
legenheid om de accommodatie te 
verkennen en alvast de eerste kiek-
jes op te doen van het regenachtige 
centrum van Berlijn.
Vrijdagavond stond in het teken 
van een ijshockeywedstrijd op het 
hoogste Duitse niveau tussen de 
regerend landskampioen Eisbären 
Berlin en Schwenninger Wild Wings 
in de O2 Arena. Met vol enthousias-
me schreeuwden de Kwakelaars de 
thuisploeg naar een verdiende 4-0 
overwinning. Later die avond ver-
trok de Kwakelse groep naar het 
centrum, waar iedereen zijn eigen 
gang kon gaan in één van de ve-
le kroegen, discotheken en/of ca-
sino’s.
Zaterdag overdag stond in het teken 
van het verkennen van de stad, ge-
zamenlijk werd er onder andere een 
groepsfoto gemaakt bij de Branden-
burger Tor. ‘s Avonds at de 46-kop-
pige selectie in een luxe restaurant, 
waarna massaal het uitgaansleven 
werd ingegaan.
Onder het motto ‘What happens 
in Berlin, stays in Berlin’ zullen de 
exacte details u bespaart blijven.
Kortom, de selectie heeft zich uit-
stekend vermaakt in Berlijn en zal 
de komende weken alles in het 
werk gaan zetten om de competitie 
succesvol te hervatten. Te beginnen 
aankomende zondag als zowel het 
eerste (om 14:00 uur) als het twee-
de (om 11:30 uur) een oefenwed-
strijd in Nieuwveen spelen tegen 
Nicolaas Boys.

Laat je lijf tintelen met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je 
heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je 
lichamelijke klachten zijn vermin-
derd.
‘Shiatsu therapie bestaat uit het ge-
ven van druk met de duim of hand-
palm op het lichaam’, vertelt Petra 
van der Knaap. Ze is gediplomeerd 
Shiatsu therapeut en sinds  juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd in 
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 
283 staan bedrijvenunits en daar 
huurt zij haar praktijkruimte. ‘Soms 
wordt die druk ook uitgeoefend met 
de elleboog, knie of voet. Vandaar 
dat er therapeuten zijn die over het 
lichaam lopen, maar ik doe dat niet. 

Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.’
Een Shiatsu massage onderga je 
in makkelijk zittende kleding, zoals 
een joggingbroek en t-shirt. Je ligt 
op een futon, een soort bedje op de 
grond. Een behandeling begint met 
een diagnose. Petra van der Knaap 
vraagt naar je klachten: waar je pijn 
hebt, wanneer, en wat voor pijn het 
is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘ste-
kend’.  Daarna kijkt ze naar de tong, 
die weergeeft hoe je constitutie er 
uitziet. Ze voelt op je buik naar ener-
giezones en voelt aan je pols.
Daarna start de behandeling. Die 
omvat het hele lichaam, niet alleen 
de plek waar je pijn hebt. Van der 

Knaap oefent druk uit op benen, 
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze 
aan een been of schudt ze ermee. 
Altijd met veel zachtheid en respect. 
Het effect: je hele lijf begint aange-
naam te tintelen.  Je zult er versteld 
van staan hoe lekker het is voor je 
zere rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je 
merken dat de pijn verdwenen of 
verminderd is. Meerdere Shiatsu 
behandelingen verlossen je van je 
lichamelijke ongemakken, omdat de 
therapeut de oorzaak van je klacht 
behandelt. Shiatsu therapie is een 
echte aanrader. Al was het maar 
omdat het zo lekker ontspannen is. 
Daarnaast wordt het ook nog eens 
vergoed door de zorgverzekeraar 
mits je een aanvullend pakket hebt. 
Meer informatie? Kijk op www.san-
baopraktijk.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Verdriet toelaten

Mindfulness trainingen
in Amstelveen

Regio - Binnenkort starten er in 
Amstelveen weer Mindfulness 
trainingen, voor iedereen be-
ter met stress wil leren omgaan. 
Trainsters Marjanne Kruyswijk 
en Renée Cooken geven de-
ze trainingen al 7 jaar met veel 
plezier.
Renée legt uit wat Mindfulness 
betekent: ‘je bewust zijn van je 
ervaringen zonder dat je daar 
een oordeel over hebt’. Mind-
fulness is het makkelijkst te be-
grijpen vanuit zijn tegenpool: 
‘leven op de automatische pi-
loot. Bij het opstaan, in de keu-
ken, tijdens het autorijden - let 
maar eens op hoe vaak we op 
routine draaien terwijl we den-
ken aan zaken uit verleden of 
toekomst. We zijn niet aanwe-
zig in het hier-en-nu en reage-
ren vanuit automatische patro-
nen, waardoor we geen vat heb-
ben op veranderingen’. 
Een eerste vereiste om Mind-
fulness te leren, is jezelf te con-
centreren op het heden. Ben je 
met de kinderen aan het spe-
len? Schakel bijvoorbeeld je te-
lefoon eens uit en geniet volle-
dig van je kinderen. Hierdoor zul 
je je meer ontspannen voelen. 
De boodschap is dus het ge-
luk niet in de toekomst te zoe-
ken, maar in het nu. Om je goed 
op het nu te leren concentreren, 
kun je de 8-weekse mindful-
ness training volgen, onder be-
geleiding van een ervaren trai-
ner. Marjanne Kruyswijk en Re-
née Cooken zijn ervaren trai-
ners. Marjanne is counseller 
van beroep en heeft een eigen 

praktijk. ,,Door Mindfulness heb 
ik geleerd dat pijn, verdriet en 
geluk bij het leven horen en dat 
je emoties niet uit de weg moet 
gaan, want het vechten ertegen 
kost veel energie. Met Mindful-
ness leer je bewuster in het le-
ven te staan en om meer te ge-
nieten van het moment. Men-
sen worden een stuk blijer van 
Mindfulness”, vertelt Marjanne.   
Ook Renée is counseller van 
beroep met een eigen prak-
tijk. ,,Mindfulness heeft mijn 
hart gestolen omdat het men-
sen in contact brengt met zich-
zelf. Daarnaast zien we dat on-
ze cursiusten er minder door 
piekeren en de kleine dingetjes 
weer kunnen zien. En dat geeft 
veel rust”.

In 2 uur per week gedurende 8 
weken training leer je contact te 
maken met je eigen gevoelens, 
gedachten, gewoonten en ge-
dragingen. Je ontdekt hoe je je 
eigen geest kunt observeren en 
hoe je zelf je geluk kunt creëren. 
Door onder andere aandachts- 
en meditatie oefeningen leer je 
omgaan met wat er is en met 
wie je bent. Na de training heb-
ben de cursisten een soort ge-
reedschapskist die ze thuis kun-
nen gebruiken, die hen helpt om 
te gaan met allerlei ‘weersom-
standigheden’ in het leven.

Voor meer informatie: www.
leveninhetnu.com Of bel 
met onze trainsters, Marjan-
ne 06-13536600 en Renée 06-
41887715.
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 Bezorg jij haar een onvergetelijke vakantietijd?

 www.wielewaal.nl/vrijwilligers
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kdo handbal
Uitreiking verkoop loten 
grote club actie
De Kwakel - De twee meiden op 
deze foto, Anouk Lauwers en Yara 
Hogenboom, kregen afgelopen za-
terdag uit handen van KDO handbal 
voorzitster Patricia Wiering een ca-
deaubon van DUO Sports uitgereikt 
voor hun geweldige inzet met be-
trekking tot de verkoop van de Gro-
te Club Actie loten van afgelopen 
jaar. Het was een spannende strijd 
tussen Anouk en Yara. Met een mi-
niem verschil van twee loten wist 
Yara net de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Zij kwam uit op een to-
taal aantal verkochte loten van 135. 
Anouk wist er 133 aan de man te 

brengen. Geweldige prestatie! Om-
dat het verschil tussen het aantal 
verkochte loten van Anouk en Yara 
zo klein was heeft het bestuur be-
sloten beide meiden te belonen voor 
hun fantastische inzet. Ook de an-
dere leden hebben goede inzet ge-
toond waardoor KDO Handbal een 
bedrag van 2.535,45 op de bankre-
kening tegemoet kan zien. De afde-
ling handbal had ook een prijs uit-
gereikt voor het team wat de meeste 
loten wist te verkopen. Dit is de E2 
geworden. Zij mogen binnenkort bij 
KDO gezellig met z’n allen pannen-
koeken gaan eten. 

NK veldrijden Veldhoven
Uithoorn - Lorena Wiebes beet voor 
de UWTC de spits af op zaterdag 10 
januari tijdens het NK veldrijden in 
Veldhoven. Het parcours was zeer 
zwaar, modderig en de harde wind 
maakt het er ook niet gemakkelijk 
op. Lorena zette een goede presta-
tie neer op het NK. Ze lag tot hal-
verwege de wedstrijd op een 3e 
plaats. Door een paar kleine foutjes 
viel ze een paar plaatsen terug. Toch 
een mooie 5e plaats behaald!  Bij 
de masters 50+ behaalde Sjon v.d. 
Berg het beste resultaat voor UWTC. 
Sjon 29e en Rene Wiebes 41e. Het 
parcours werd gedurende de wed-
strijden zwaarder en zwaarder (lees 
modderiger) en het veldrijden werd 
steeds meer veldlopen.
De amateurs/sportklasse hadden 
een immens deelnemersveld van bij-
na honderd veldrijders en het was 
ook buffelen voor de helpers. Door 
de overvloedige modder was het 
noodzakelijk om iedere ronde van 
fiets te wisselen. Bas de Bruin reed 
net buiten de top-10 met de 12e 
plaats, Luuk van Vliet 43e en Den-
nis Moolhuijsen 48e. Op zondag wa-
ren de omstandigheden redelijk ge-
lijk aan de vorige dag, alleen was het 
een paar graden frisser. Bart de Veer 
had een matige start bij de junioren. 
Maar ronde na ronde werden er al-

leen maar renners ingehaald. Dit re-
sulteerde in een 24e plaats voor Bart 
bij de junioren. Hierna was het de 
beurt aan de winnaar van de ACC, 
Tommy Oude Elferink. Dan blijkt het 
niveauverschil tussen de ACC en de 
beloften renners bij het NK toch wel 
heel groot te zijn. Tommy reed voor 
wat hij waard was. Na ruim 20 mi-
nuten werd Tommy door de jury uit 
de wedstrijd gehaald omdat uitein-
delijke winnaar Stan Godrie bij hem 
in de buurt kwam. Voor Tommy een 
19e plaats. Joost SpringintVeld was 
de laatste UWTC renner die aan 
start kwam bij het NK. Joost ging 
van start tussen alle grote namen bij 
de elite renners. Op de broers Ma-
thieu en David van de Poel stond 
geen maat. En toen de achterstand 
van Joost op de broers van de Poel 
te groot werd haalde de jury hem uit 
de wedstrijd, maar Joost kan wel de 
14e plaats op zijn conto bijschrijven. 
En voor de oplettende kijker was 
Joost even zichtbaar bij de korte uit-
zending van Studio Sport over het 
NK veldrijden. 

Warande veldrit voor de 
jeugd in Oosterhout
Zaterdag 10 januari was de laatste 
veldrit voor het komende NK voor de 
jeugd in Oosterhout. Als eerste was 

Taijiles in het Kna muziek-
gebouw Legmeerplein
Uithoorn- Vrijdagochtend 30 janu-
ari beginnen de Taijilessen voor se-
nioren weer in de Legmeer, van 10-
11 uur. De kunst van bewegen is 
Taiji, het is een traditionele Chinese 
gezondheidssport en wordt tegen-
woordig overal te wereld beoefend. 
Het verbeterd de stabiliteit, de con-
ditie en de mentale aspecten.

De oefeningen worden rustig aan-
geleerd en iedereen kan de bewe-
gingen op zijn of haar niveau beoe-
fenen. Ook voor mensen met een 
reumatische of andere chronische 
aandoening is Taiji op een veilige en 

effectieve manier te leren. Tijden de 
gratis proefles wordt meer informa-
tie verstrekt en zal een demonstratie 
worden gegeven. Gezamelijk gaan 
we oefenen zodat u kunt ervaren 
hoe Taiji voelt en of het iets voor u is.
Ontspanning, concentratie en een 
goed gevoel staan centraal bij Taiji, 
vooral ook het plezier en de voldoe-
ning wanneer men de bewegingen 
onder de knie krijgt.
Een prettige bijkomstigheid: er is 
weinig kans op blessures! Nieuws-
gierig geworden? Nadere informatie 
bij de docente: Rieke van de Plasse, 
tel. 0297- 546188 of 06- 22905603

Gelijkspel Legmeervogels 
in oefenduel
Uithoorn - Voorafgaande aan 
de ‘hoofdwedstrijd’ tussen beide 
hoofdmachten speelden de reser-
ves eveneens hun eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar. De gasten kwa-
men beter uit de startblokken en 
namen middels Pascal van Essen 
een 0-1 voorsprong waarna “Appie” 
Delkash de stand gelijk trok (1-1). 
Na wederom een treffer van Van Es-
sen bracht Jorick van Deijl de rust-
stand op 1-3. Ondanks een betere 
2e helft duurde het tot vijf minuten 
voor tijd alvorens Bas Tebbens na-
mens de thuisclub de aansluittref-
fer (2-3) aantekende. Verder lieten 
de gasten het niet komen waardoor 
dit tevens de eindstand betekende.
 In het duel tussen beide hoofd-
machten ontsnapten “De Vogels” 
aan een vroege achterstand. Mus-
tafa Onderoglu kreeg een niet te 
missen kans, maar kreeg de bal niet 
in het doel. Ook Van Staveren miste 
de kans op de openingstreffer waar-
na Jordi de Groot ( topscorer bij de 
Vogels) de lat testte en de thuisclub 
liet ontsnappen. 

Lu Martens kreeg, op aangeven van 
De Groot, dé kans op de 0-1, maar 
ook hij had het vizier niet op scherp. 
Martens, terug op het oude nest na 
een trainingsstage in Spanje, knal-
de vanuit een toegekende indirecte 
vrije trap binnen de 16, de bal over 

het doel van Daan Ruigrok. De toon 
was gezet. Na een half uur spelen 
was Ousshoorn namens de gasten 
dichtbij. Jeroen Dedel, topscorer bij 
de thuisclub en wederom hardwer-
kend in dienst van het team, had 
weinig geluk in de afwerking. Ook 
het schot van Mitchell v/d Paard 
bracht niet waar vele thuisfans op 
hoopten waardoor de ruststand 0-0 
aangaf. De 2e helft bracht vele nieu-
we gezichten in het veld. Van Gelde-
ren ( ex - Volendam ) stond na een 
jaar blessureleed, onder de lat bij de 
gasten en Hillegom bracht o.a. Dan-
ny v/d Berg, Aiden Ryan en Ruben 
Beentjes binnen de ploeg. De strijd 
werd feller, beide ploegen wilden 
meer dan de stand aangaf. Jordi de 
Groot ( vrije schietkans) was dicht-
bij maar Joey Sack opende, met nog 
tien minuten te spelen, de score. Op 
aangeven van Lu Martens werkte hij 
de bal resoluut achter Daan Ruigrok 
(0-1). Het pleit leek beslecht, maar 
binnen vijf minuten tekende Danny 
v/d Berg voor de gelijkmaker. Van-
uit een hoekschop kopte hij de bal 
bij de eerste paal achter de vergeefs 
graaiende Van Gelderen tegen de 
touwen. Even zette de thuisclub aan 
en stonden de gasten onder druk, 
maar in de stand kwam geen veran-
dering meer. Een uitslag waar bei-
de ploegen, gelet op het vertoonde 
spel, vrede mee mochten hebben. 

Sportief beginnen kan
in de Waterlelie!

Regio - Een nieuw jaar, daar ho-
ren nieuwe voornemens bij. Wat 
zijn die van u? Meer sporten/be-
wegen? Afvallen? Gezonder le-
ven? Meer tijd met het gezin 
doorbrengen? Het kan allemaal in 
Zwembad De Waterlelie! Voor ie-
dereen zijn er mogelijkheden, bij-
voorbeeld: AquaLine, AquaVitaal 
en Baby&Peuterzwemmen.

AquaLine
Wilt u werken aan een gezond li-
chaam met een gezond gewicht? 
Doe dan mee aan de cursus Aqua-
Line. Dit is een 12-weekse cur-
sus in samenwerking met Deli Li-
ne Uithoorn: persoonlijke consul-
ten met diëtiste, workshops voe-
ding/wegen, Aquajoggen op don-
derdagavond en onbeperkt ba-
nenzwemmen en deelnemen aan 
sportgroepen in het zwembad. De 
nieuwe cursus start donderdag 15 
januari en kost 235 (informeer bij 
uw zorgverzekering of er een ver-
goeding voor deze cursus is). Op-
geven en meer informatie bij de 
receptie van het zwembad: 0297-
322022. Over circa 3 maanden 
start er bij voldoende aanmeldin-
gen een nieuwe cursus. 

AquaVitaal
Voor de 50-plusser is er op don-
derdag het AquaVitaal-program-
ma. Een sportieve ochtend met 
lesjes AquaJoggen, AquaFit-
ness, Aquatechniek, AquaGym en 

AquaRelax. En natuurlijk kunnen 
er banen worden gezwommen. 
Op vertoon van uw AquaSport-
pas mag u onbeperkt sporten op 
deze ochtend. Een AquaSportPas 
kost 88,50 (12 lessen, voor 65+ 
zijn dit 15 lessen). Kennismaken 
met deze ochtend? Doe dan mee 
met een eenmalige proefles: 8,20 
(65+: 6,70).

Baby & Peuterzwemmen
Ook voor de allerjongsten kunt u 
terecht in Zwembad De Waterle-
lie. Lekker samen met uw (klein)
kind spelen, spetteren, zwemen 
en zingen in het warme water. Op 
woensdagavond, donderdagoch-
tend en vrijdagochtend geven ge-
diplomeerde zwemonderwijzers 
leuke en afwisselende lesjes.
Daarna kunt u nog even vrijzwem-
men of heerlijk vertoeven in een 
whirlpool. Deelname kost 6,50 
per keer, opgeven hoeft niet; u 
kunt altijd meedoen. Elders in de-
ze krant vindt u een kortingsbon 
voor het baby&peuterzwemmen 
in februari. Natuurlijk is Zwembad 
De Waterlelie ook hét adres voor 
zwemlessen (volgens de EasyS-
wimmethode), zwemlesvoor vol-
wassenen, banenzwemmen (alle 
dagen van de week), sportgroe-
pen en vrijzwemmen. Meer infor-
matie over de tijden en tarieven 
vindt u op www.esa-aalsmeer.
nl of bel naar de receptie: 0297-
322022.

Eerste wandelgroep Elke 
Stap Telt van start!
Uithoorn - Op vrijdag 9 januari is 
de ontmoetingsgroep van Vita Wel-
zijn van start gegaan met het wan-
delproject Elke Stap Telt. Samen 
met hun mantelzorger en/of ma-
tje zijn de eerste enthousiaste stap-
pen gezet richting een betere con-
ditie, een fittere leefstijl en een ge-
zellig samenzijn. Om 13.30 uur wer-
den de deelnemers verwelkomd 
door de wandeldocente Cisca van 
der Straaten. Na een korte intro-
ductie van het project werd de wan-
deltest afgenomen, de stappentel-
ler uitgelegd, het individuele instap-
niveau bepaald en een persoonlijk 
opbouwplan opgesteld. Vervolgens 
werd de stappenteller aan de broek-
riem vastgemaakt, de jassen aange-
trokken en is de groep voor de eer-
ste wandeling lekker naar buiten 
gegaan. 
Na deze startbijeenkomst zullen de 
deelnemers tien weken lang elke 
vrijdagmiddag samenkomen voor 
een wandeling, een kopje koffie en 
een gezellig gesprek. De bijeen-
komsten dienen daarnaast om de 
deelnemers te stimuleren hun per-

soonlijk opbouwplan thuis te blij-
ven volgen en een nieuw plan mee 
te krijgen voor de komende week. 
In de laatste week vindt de afslui-
ting plaats en wordt er gekeken of 
de persoonlijke doelstellingen be-
haald zijn. 

Elke Stap Telt
Elke Stap Telt, een initiatief van 
What’s Up in Uithoorn en Vita Wel-
zijn, is een unieke combinatie van 
sportiviteit, voorlichting en gezel-
ligheid. Het is bedoeld voor mobiele 
en minder mobiele senioren en in-
woners met een chronisch aandoe-
ning, dementie of psychische klach-
ten, die graag wandelen of willen 
gaan wandelen. Omdat iedereen op 
zijn eigen niveau in kan stappen en 
mee kan doen, is het voor iedereen 
toegankelijk. Of je nu veel wandelt 
of nog helemaal niet: Elke Stap Telt, 
of het er nu 100 of 2000 zijn! Wilt 
u meer informatie over het project 
of ook deelnemen in een wandel-
groep? Neem dan contact op met 
Fenke van Rossum, fvanrossum@
sportservicehaarlemmermeer.nl

Op de groepsfoto staan met bloemen van links naar rechts Sanne Quast, Annemijn Kruit, Ramona Moorman, Maar-
ten de Lange en Bart Smit.

Qui Vive hockey jaarprijzen uitgereikt
Uithoorn - Op 10 januari jl. wer-
den tijdens de gezellige en druk be-
zochte nieuwjaarsreceptie bij hoc-
keyvereniging Qui Vive de traditio-
nele jaarprijzen, namens het hoofd-
bestuur, uitgereikt door voorzitter 
Rob Das. 
Hij startte met de prijs die is bedoeld 
om één of een groep actieve jeug-
dige vrijwilliger(s) door toekenning 
van deze prijs te bedanken en vooral 
ook te stimuleren om het vele goe-
de werk voort te zetten en verder uit 
te bouwen. 
Dit jaar ontvingen de keepsters/
keeper Annemijn Kruit, Sanne Quast 
en Maarten de Lange deze prijs. 
Rob lichtte de motivatie toe: “Jullie 
zetten je op een voortreffelijke ma-
nier en geheel vrijwillig in voor on-
ze keepers opleiding en begelei-

den onze (nieuwe) talenten om zich 
verder te kunnen ontwikkelen. Jul-
lie zijn voor het hoofdbestuur goede 
voorbeelden voor vele jeugd- en ju-
niorenleden” 

Onderscheiding
De tweede jaarlijkse onderscheiding 
die werd uitgereikt is bedoeld voor 
een vrijwilliger die zich, vaak achter 
de schermen, enorm inzet om aller-
lei zo vanzelfsprekend lijkende za-
ken te regelen, te organiseren en te 
begeleiden. 
Rob Das: ”Dit jaar was het snel dui-
delijk dat Bart Smit de prijs moest 
krijgen. Vele leden kennen jou als 
de sympathieke vader die vaak met 
zijn kinderen op de hockeyvelden te 
zien is om een balletje te slaan of 
van zijn betrokkenheid bij hun hoc-

keyactiviteiten als begeleider. Niet 
iedereen weet dat jij ook lid bent 
van het bestuur prestatiehockey en 
samen met Sjaak Nederstigt veel 
werk verzet m.b.t. het onderhoud 
van onze accommodatie. Nog min-
der leden weten dat jij al vele jaren 
het hoofdbestuur terzijde staat als 
adviseur en ons altijd ondersteunt 
in moeilijke tijden. Jouw familie 
heeft een grote rol gespeeld bij de 
oprichting van onze club en toeval-
lig vandaag hebben wij van jou veel 
historisch materiaal over o.a. de be-
ginperiode van Qui Vive gekregen. 
Jij bent het type vrijwilliger die ach-
ter de schermen erg veel voor onze 
club doet zonder dit anderen te la-
ten merken. Wij hopen dat we nog 
erg lang van jouw inzet, kennis en 
kunde gebruik mogen maken”.

Bokaal
De laatste onderscheiding wel-
ke werd uitgereikt is de Rob Post-
humus bokaal, vernoemd naar een 
zeer gewaardeerd erelid, die in de 
clubhistorie van Qui Vive een zeer 
prominente rol heeft gespeeld en 
gelukkig nog steeds als lid is ver-
bonden aan de club.
De bokaal is bedoeld voor een nog 
actief hockeyend lid, die daarnaast 
een zeer grote betekenis heeft voor 
Qui Vive door zijn/haar fantastische 
vrijwilligerswerk. Rob Das:” Wij heb-
ben dit jaar gekozen voor twee le-
den die allebei spelen in de senio-
ren en ook beiden aanvoerder zijn. 
Het gaat over Ramona Moorman en 
Ramon Lodewijk. Rob Das motiveert 
de keuze van het hoofdbestuur: “ 
Ramona en Ramon zijn al van diver-
se besturen en commissies lid ge-
weest en helpen nog steeds bij veel 
activiteiten.
Niet alleen bij de senioren maar ook 
bij de junioren en de jeugd. In ie-
der geval moet vermeld worden dat 
jullie een grote bijdrage hebben ge-
had in het behouden en werven van 
leden voor de zondagcompetitie en 
heel veel initiatieven hebben gere-
aliseerd om de aantrekkingskracht 
om bij Qui Vive te (blijven) spelen 
te vergroten.

In de periodes dat het niet altijd 
mee zit laten jullie je niet gek ma-
ken en blijven jullie met de nodi-
ge passie onverstoorbaar doorgaan 
om jullie doelen te bereiken. Mede 
dankzij jullie inzet staat de zondag-
competitie weer op de kaart en zijn 
er nog voldoende mogelijkheden 
om nog meer teams hieraan te la-
ten deelnemen.
Wij hebben hiervoor erg veel res-
pect. Omdat Ramon in verband met 
andere verplichtingen vanavond 
niet aanwezig kan zijn overhandig 
ik de bokaal aan jou, Ramona”. 

UWTC lid Siem van Smoorenburg 
aan de beurt in cat.1. Siem was goed 
vertrokken en zat in een groepje van 
drie achtervolgers op een koplo-
per. Al gauw schudde Siem zijn me-
devluchters af en ging alleen in de 
achtervolging. De koploper was niet 
meer te achterhalen, dus een twee-
de plaats was het hoogst haalbare. 
Een goede prestatie van Siem in een 
twaalfkoppig deelnemersveld. Daar-
na was het de beurt aan Mees van 
Smoorenburg in cat.4. Mees reed 
na een voorzichtige start een goe-
de wedstrijd en is op plaats 16 ge-
eindigd in een veld van 32 deelne-

mers die elkaar ook volgende week 
weer treffen bij het NK voor jeugd 
in Hapert.

Uitslag clubwedstrijd 11 januari:
De laatste wedstrijd van de club-
cross competitie van UWTC is verre-
den op het fort van de Kwakel. 40-: 
1 Jeroen Breewel, 2 Menno van Capel, 
3 Bart van Montfoort
40+: 1 Frans van Heeteren, 
2 Maarten de Jong, 3 Marcel Versteeg
8-9 jr: 1 Siem van Smoorenburg, 
2 Alec vd Mast, 3 Bo Versteeg
10-11 jr: 1 Mees van Smoorenburg, 
2 Joyce de Rijk
12-14 jr: 1 Flip van Walraven, 
2 Maarten vd Mast, 3 Sven Buskermolen

De eindwinnaars van 
de clubcrosscompetitie 
zijn geworden: 
Michael van Meerland, Marcel Ver-
steeg, Esmee de Rijk, Joyce de Rijk 
en Flip van Walraven.

Fortcross de Kwakel
Zondag 18 januari 2015 staat de fort-
cross op fort de Kwakel weer op het 
programma. Inschrijven vanaf 09.30 
uur. Inschrijfgeld jeugd 2 Euro, overig 3 
Euro. Om 10.30 uur: jeugd t/m 14 jaar 
(duur wedstrijd 20 min). Om 11.15 uur: 
nieuwelingen / dames en recreanten 
(30 min). Om 12.00 uur: 40+ (40 min). 
Om 13.00 uur: 40- (45 min) Deelname 
is op eigen risico, valhelm verplicht!



Sylvain Veldkamp bij 
Everbody Dance Now
Regio - Sylvain Veldkamp woon-
achtig in De Ronde Venen, dansdo-
cent van Build Ya Skillz en break-
dancer van het eerste uur is aan-
staande vrijdag te zien om 20:30 
uur bij het RTL4 programma Ever-
body Dance Now! Daarin showt hij 
zijn act als super office man waar-
in hij een volle mix van verschillen-
de streetdance stijlen zoals hiphop/
breakdance, popping en locking 
laat zien. 
Sylvain’s missie is iedereen zolang 
mogelijk aan het dansen te houden. 
Wat ook echt kan en het houdt je fit. 
Hier is hijzelf met zijn 44 jaar het le-
vende bewijs van! In 1982 kwam hij 
in aanraking met b-boying beter be-
kend in de media als breakdance en 
onder andere de “electric boogie” 
maakte dat Sylvain verkocht raakte 
aan het dansen. 
Sinds 1982 is er dus geen dag voor-
bij gegaan dat hij niet heeft ge-
danst. Met recht is hij een van de 
pioniers van het eerste uur als het 
gaat om hiphop en breakdance in 
Nederland. Hij heeft een immense 
CV als danser en dansdocent opge-
bouwd. En er is geen hiphop dans 
project de afgelopen 20 jaar voor-
bijgekomen of hij heeft er aan mee-
gewerkt. Daarnaast heeft hij al eni-
ge jaren zijn eigen dansscholen ge-
naamd Build Ya Skillz te vinden in 
Mijdrecht en Uithoorn. Hier leren 
Sylvain en zijn team van topdocen-
ten je de skillz van de verschillen-
de stijlen aan. 
Voor zijn spectaculaire choreogra-
fieën en uitvoeringen sleepte hij di-

verse internationale en nationa-
le prijzen naar binnen. Meest re-
cent gewonnen prijs is beste straat-
show van Nederland met zijn crew 
The Skill Dealers (2014). Maar ook 
Nederlands kampioen Rapdance 
(1991), Hiphop award (1992), Ne-
derlands kampioenschap Break-
dance (2003) en Wereldkampioen 
Footwork (2004).
Hij toerde de wereld rond met ver-
schillende crews zoals Just 4 Fun, 
Tha Zombie Squad en voor MTV. 
Ook werkte Sylvain mee aan diver-
se videoclips voor onder andere Run 
DMC, JunkieXL en The Course. Ook 
ken je hem van body-doubles die hij 
onder andere gedaan heeft voor de 
film Ja zuster Nee zuster, waar hij 
de doorgedraaide buurman speelt 
die ineens gaat dansen. 
Hij speelde in diverse theatershows 
in Nederland en Verenigd Konink-
rijk onder andere in Bounce van re-
gisseur Anthony van Laast (http://
vorige.nrc.nl/kunst/article1863248.
ece) en in Rapido van regis-
seur Helmert Woudenberg en Fe-
lix de Rooi (http://s.vk.nl/theater/
baby-y-vecht-en-bemint-op-de-
dansvloer~a532571/).
Aanstaande vrijdag bepaald de jury 
die bestaat uit Dan Karaty, Lieke van 
Lexmond en Jan Kooijman of Sylvain 
een groene of rode vloer krijgt. Su-
per spannend en zeker een aanra-
der om te bekijken! Wil je meer over 
Sylvain, zijn crews en scholen we-
ten kijk dan op www.hiphoplessen.
nl of neem contact op met 0297 – 
776 130.

Toplopers aan de start bij 
Uithoorns Mooiste
Regio - Zondag 25 januari belooft 
een prachtige sportmiddag te wor-
den in Uithoorn. Er worden niet al-
leen veel lopers aan de start ver-
wacht op de verschillende afstan-
den die nieuwsgierig zullen zijn naar 
het nieuwe parcours door Uithoorn 
en de Kwakel. Er zijn ook een aan-
tal Keniase toplopers/-loopsters die 
zich al hebben aangemeld bij de or-
ganisatie. 
Op de 10 kilomer komt bij de vrou-
wen Mercy Chelagat aan de start, zij 
heeft een een tijd staan van onder 
de 36 minuten, bij de mannen is dat 
Weldon Kiprotich die een tijd van 
onder de 33 minuten heeft gelopen.
De grootste topper die aan de start 
komt op de 10 Engelse mijlen bij de 
vrouwen is Lucy Macharia, zij heeft 
een prachtige toptijd van rond 53 
minuten staan.
In totaal verwacht de organisatie 
over de 4 afstanden tussen de 1300 
en 1500 lopers, o.a. afhankelijk van 
de weersomstandigheden.
De GeZZinsloop over 1 kilometer 
voor de kinderen tot en met 11 jaar 
staat dit jaar extra in de belangstel-
ling omdat dit evenement het start-
sein is voor de JOGG-activiteiten die 
het komende jaar in de gemeente 
zullen plaatsvinden. AKU, de JOGG-
organisatie en de scholen werken 
heel nauw samen om heel veel kin-
deren te stimuleren om aan de start 
te verschijnen.

Mooi nieuwe parcoursen
De deelnemers aan de 5 kilome-
ter zullen na het oversteken van de 

busbaan en de N196, via het fiets-
pad langs de Noorddammerweg, de 
Vuurlijn opgaan en na de oversteek 
bij het Gezondheidscentrum komen 
zij via Legmeer-West terug bij de fi-
nish.
De 10 kilometerlopers steken bij de 
Poelweg de N196 over en aan het 
einde daarvan gaan ze linksaf de 
Vuurlijn op en vervolgen deze tot de 
Watsonweg. Na een klein rondje in 
Meerwijk steken de lopers de N196 
over en via de Zijdelweg en de bus-
tunnel gaan alle lopers via de Leg-
meer naar sportpark Randhoorn. 
De 10 Engelse mijlen volgt op de 
eerste 3 kilometer hetzelfde par-
cours als de 10 kilometer, maar aan 
het einde van de Poelweg gaan de 
lopers rechtsaf de Vuurlijn op. Via 
de Hoofdweg en het fietspad langs 
de Noord-Zuidroute komen de lo-
pers bij de brug van Vrouwenak-
ker en daar wordt op het fietspad de 
Amstel gevolgd naar Uithoorn. Daar 
wordt de Boterdijk opgepakt tot de 
Watsonweg en komen de 10 km en 
10EM bij elkaar richting de finish.

Starttijden
1 kilometer: 10.30 uur.
5 kilometer: 11.00 uur
10 kilometer: 11.08 uur
10 Engelse Mijlen: 11.08 uur

Inschrijven voor alle afstanden kan 
vanaf 9.00u. in de kantine van de 
Legmeervogels.
Nog meer informatie over Uithoorns 
Mooiste is te vinden op www.uit-
hoornsmooiste.nl

PK Sport blijft 
hoofdsponsor Bosdijkloop
Vinkeveen - PK Sport en Toer Trim-
club De Merel hebben op dins-
dag 6 januari 2015 hun samenwer-
king met een termijn van drie jaar 
verlengd (2015 - 2017). In het ka-
der van de nieuwe overeenkomst is 
PK Sport wederom de hoofdspon-
sor van de Bosdijkloop. Het jaarlijk-
se hardloopevenement in Vinkeveen 
op de 3e zondag van februari heeft 
een lange traditie. De 37ste editie is 
op zondag 15 februari 2015. De or-
ganisatie hiervan is in handen van 
TTC De Merel uit Vinkeveen.
Voorzitter van TTC De Merel, En-
no Steenhuis Geertsema, zei daar-
bij het volgende: ”Wij zijn erg tevre-
den met de verlenging van de sa-
menwerking met PK Sport, sinds 
2009 de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop. Mede door hun sponsoring 
kunnen wij aan lopers en publiek op 
veel fronten kwaliteit bieden: van 
verzorging tot elektronische tijdre-
gistratie, een laag inschrijfgeld en 

een gezellige ambiance in en nabij 
sporthal De Boei in Vinkeveen”.
Directeur PK Sport, Peter Kinkel: 
“Wij zijn er uiteraard bijzonder trots 
op dat we ook de komende jaren 
weer de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop zijn. Wij tonen hiermee on-
ze betrokkenheid bij een van de be-
langrijkste sportevenementen in 
Vinkeveen”. 
Meer informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop op zondag 15 febru-
ari 2015 bij Peter Meijer, telefoon 
06-48013782, e-mail: bosdijkloop@
gmail.com, website: www.ttcdeme-
rel.nl of volg ons op Twitter @Bos-
dijkloop.

Nadere informatie over PK Sport 
vindt u op www.pksport.nl. Voor een 
rondleiding en een informatiepak-
ket kunt u contact opnemen met PK 
Sport, Voorbancken 26, Vinkeveen, 
telefoon 0297-264666 of e-mail naar 
info@pksport.nl.

IVN Winterwandeling
Regio - De eerste IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn winterwandeling 
van 2015 vindt plaats op zaterdag 17 
januari 2015. Zoals altijd verzamelen 
we bij de parkeerplaats van de be-
graafplaats in Wilnis aan de Ir. En-
schedeweg om 9.30 uur.
Deze keer voert de wandeling door 
de Bovenkerkerpolder tussen Uit-
hoorn en Amstelveen. Deze open 
polder kent een rijke geschiede-
nis van droogmalen met vele mo-
lens en geschillen tussen de gra-
ven van Holland en de bisschop van 
Utrecht. Naast de wijdse uitzichten 
ende winterse natuur vormt de ge-

schiedenis van dit gebied de ach-
tergrond van deze wandeling. De 
afstand is ongeveer 8 a 9 km. Tips 
voor onderweg: Kleedt u warm ge-
noeg aan, neem iets warms te drin-
ken mee en draag stevig, waterdicht 
wandelschoeisel.
Verzamelpunt: 9.30 uur Parkeer-
plaats Begraafplaats Wilnis langs 
de Ir Enschedeweg U kunt ook di-
rect naar het startpunt rijden in Uit-
hoorn. Om 9:45 verzamelen we op P 
plaatsen ter hoogte van Johan En-
schedeweg 1. Aanmelden is niet no-
dig. Voor informatie belt u met Hans 
Tuinenburg - 06 13 999 814

Clubkampioene 2014 bij 
De Amstel
Uiithoorn - Zoals het al sinds de 
oprichting in 1962 bij De Amstel ge-
bruikelijk is worden aan het eind van 
het jaar de clubkampioenschappen 
gehouden en worden de definitieve 
uitslagen bewaard tot de start van 
het nieuwe jaar. Zo ook deze keer; 
onder grote belangstelling en met 
groot enthousiasme werd er op 23 
november in het mooie Veenweide-
bad gestreden om de titel snelste 
zwemmer/zwemster van De Amstel 
2014 en ook dit jaar werd deze ge-
zellige dag zo mogelijk nog gezelli-
ger afgesloten met een etentje voor 
alle deelnemers en bezoekers.
Maar eindelijk was het “moment 
suprême” daar afgelopen vrij-
dag; de bekendmaking van de 
clubkampioen(e) 2014 en de uitrei-
king van al het bijbehorende ere-
metaal. De plaatsing is gebaseerd 
op de snelste tijden op de rugslag, 
schoolslag, vrije slag en wisselslag.
De volgende gouden medailles wer-
den uitgedeeld: meisjes onder de 
8 jaar: Sienna Albers, meisjes on-
der de 11 jaar: Bibienne van Hulst, 
jongens onder de 11 jaar: Noah 
Kuystermans, meisjes onder de 13 

jaar: Anna Laura Has, jongens on-
der de 13 jaar: Randy Sijmons, meis-
jes onder de 15 jaar: Iris van der 
Moolen, jongens onder de 15 jaar: 
Martijn Ottenhof, jongens onder 
de 17 jaar: Vince Sijmons en heren: 
Nick Sijmons.
Dan waren er nog eervolle vermel-
dingen voor: Familie-estafette: Fam. 
Sijmons en Surprise-estafette: Bart, 
Jeffrey en Nick.
En nog goud voor “Speciale verrich-
tingen”, voor Nick Sijmons op 400 
meter vrij slag en Max de Jong als 
snelste op de 25 meter sprint met 
12, 26 seconden.

Maar, waar we toch allemaal voor ge-
komen waren: De clubkampioen(e):
Op de derde plaats: Nick Sijmons 
met 243,53 punten, als tweede Iris 
van der Moolen met 235,37 pun-
ten en als klap op de vuurpijl met 
haar 7 jaar, de jongste clubkampi-
oene sinds het bestaan van De Am-
stel: Sienna Albers met maar 229,41 
punten. Zij zwom de 50m school in 
53,38, de 50 rug in 47.01, de 50m 
vlinder in 41, 70 en de 75m wissel 
in 1:16,77.

Open koppeldriebanden 
toernooi de Hoef
De Hoef - Op vrijdag 16 en zater-
dag 17 januari a.s. wordt weder-
om het gerenommeerde open kop-
peldriebanden toernooi gehouden 
in dorpshuis De Springbok in De 
Hoef.
Dit toernooi vond voor de eerste 
maal in 2009 plaats en deze keer is 
het dus reeds de 7e maal in succes-
sie dat biljartclub De Hoef dit aan-
trekkelijke toernooi organiseert.
Zowel op vrijdagavond (aanvang 
19.30 uur) als op zaterdag (aanvang 
12.00 uur) komen 12 koppels aan de 
start, die verdeeld over drie tafels 
de strijd met elkaar aanbinden. De 
winnaars van de zes poules van vier 
koppels plaatsen zich rechtstreeks 
voor de kwartfinale, die zaterdag-

middag om ongeveer 15.30 uur zal 
aanvangen. Vervolgens vindt dan de 
halve finale plaats van de drie zege-
vierende koppels, aangevuld met de 
beste verliezer. Dit viertal koppels 
vecht voor een plaats in de fina-
le, die omstreeks 16.30 uur zal los-
branden met als inzet de felbegeer-
de wisselbeker. Aansluitend zal de 
prijsuitreiking plaats vinden.
Vrijwel alle bekerwinnaars van de 
afgelopen jaren, waaronder de kam-
pioenen Paul Huzemeier/Nick van 
de Veerdonk van 2014, geven weer 
acte de présence en het belooft der-
halve opnieuw een ongemeen span-
nend toernooi te worden, waar on-
getwijfeld mooie staaltjes van pre-
cisie en techniek te zien zullen zijn.

Steekderby in voordeel 
van Legmeervogels beslist
Uithoorn - Afgelopen zondag stond 
in de dames 2e klasse de handbal-
topper tussen Legmeervogels en 
KDO gepland. Een echte streek-
derby dus. De vorige wedstrijd tus-
sen deze teams was in een gelijk-
spel geëindigd en de dames van de 
thuisclub Legmeervogels waren er 
op gebrand om hun 1e plaats te ver-
dedigen met een overwinning.
Het begin was dan ook voor Leg-
meervogels, helaas kon dit niet uit-
gedrukt worden in doelpunten. Het 
duurde dan ook lang voordat één 
van de teams kon scoren maar uit-
eindelijk was het de thuisclub dat 
driemaal op rij kon scoren. Het luk-
te diverse keren om snel uit te bre-
ken of de hoek vrij te spelen wat 
een aantal doelpunten tot gevolg 
had. Toch deed KDO wel wat terug. 
Vooral van afstand konden zij keer 
op keer scoren omdat er niet ade-
quaat werd ingegrepen door de ver-
dediging van de koploper. Steeds 
kwamen de gasten daardoor te-
rug tot op 1 punt waardoor de wed-
strijd steeds een spannend verloop 
had. Aan het einde van de 1e helft 
nam Legmeervogels het heft toch 
meer in handen en kon het uitein-
delijk toch weglopen naar een gro-
tere voorsprong. Nu werd er buiten 

de hoeken ook vanaf de opbouw 
gescoord en dat zorgde uiteindelijk 
voor een 14-11 ruststand.
De tweede helft werd besloten om 
de twee schutters van KDO nog iets 
vroeger aan te pakken waardoor zij 
niet tot scoren konden komen. Dat 
werkte goed en verdedigend kwam 
Legmeervogels daardoor niet meer 
in de problemen. Maar ook nu duur-
de het weer lang voordat er ge-
scoord kon worden en weer was het 
de thuisclub dat de eerste drie doel-
punten kon maken. De voorsprong 
werd dus uitgebouwd en gehand-
haafd door geconcentreerd te blij-
ven verdedigen en aanvallend niet 
al te veel fouten te maken. Ondanks 
dat niet alle speelsters goed in de 
wedstrijd zaten kon men wel goed 
controleren en lukte het de gasten 
niet meer om dichterbij te komen. 
Een aantal mooie doelpunten van 
beide teams werden er nog wel ge-
maakt zodat de eindstand uiteinde-
lijk 21-17 is geworden in het voor-
deel van Legmeervogels dat op de 
1e plaats staat. 

De volgende wedstrijd voor de da-
mes van Legmeervogels is op 1 fe-
bruari om 13:10 uur in de Scheg te-
gen Aristos.

Winter work-out Xl bij 
KDO-DAG
De Kwakel - Op dinsdag 20 janua-
ri a.s. van 19.00 tot 21.00 uur orga-
niseert KDO-DAG een work-out Ae-
robics/Bodyshape voor iedereen die 
de uitdaging wil aangaan. 

Voor leden en niet leden 2 uur lang 
sporten. Conditie, spierversterken-
de oefeningen en de introductie van 

de body-shaker. De les wordt ge-
geven door onze instructrices José 
en Fransoise. Iedereen vanaf 16 jaar 
die mee wil doen is welkom in de 
gymzaal bij KDO aan de Vuurlijn in 
De Kwakel. Inschrijven is niet nodig 
en de toegang gratis. Voor meer in-
formatie kijk op www.kdo.nl of mail 
naar aerobics@kdo.nl

Nieuw: Zumba voor 
55+’ers!
Uithoorn - Een nieuwe cursus 
Zumba Gold lessen gaat op dinsdag 
20 januari van start in het KNA ge-
bouw aan het Legmeerplein.
Zumba Gold is speciaal ontwikkeld 
voor 55+’ers en is een leuke en ont-
spannen manier om aan je condi-
tie te werken! Op meeslepende la-
tijns-amerikaanse ritmes worden 
(eenvoudige) passen en bewegin-
gen gedaan die voor iedereen goed 

te volgen zijn. Met Zumba Gold oe-
fen je op feestelijke wijze, lichaam 
en geest!
De cursus bestaat uit 14 lessen en 
wordt elke dinsdagmiddag gegeven 
van 13.45 tot 14.45 uur. De kosten 
voor deze cursus bedragen 60,-
Geïnteresseerden kunnen altijd 
langskomen voor een gratis proef-
les of voor meer informatie bellen 
naar 06-37019252.

3e katern
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Ria Zijlstra JOGGt mee in ‘Uithoorns Mooiste’
Uithoorn - “En dat doe ik natuurlijk 
niet zomaar”, zegt de wethouder met 
sport en gezondheid in haar porte-
feuille. Want sinds de zomer van 
2014 is Uithoorn JOGG gemeente. 
En dat is niet een extra bordje on-
der het gemeenteschildje, maar een 
manier om met veel betrokkenen, 
gezond eten en bewegen voor jon-
geren makkelijk een aantrekkelijk te 
maken.
 
Waarom vindt u het belangrijk 
dat Uithoorn JOGG gemeente is?
Bewegen is gezond, maar ook leuk. 
Het zorgt dat je niet bezig bent met 

de dingen van de dag en je kunt 
je hoofd even leegmaken. Mensen 
voelen zich prettiger en kunnen pro-
blemen beter aan. Samen ‘bewegen’ 
maakt het leuker en gezelliger. Sa-
men sporten creëert een band en 
motiveert je om je grenzen te ver-
leggen. 
 
Heel veel betrokkenen, over 
wie hebben we het dan?
Het idee is dat iedereen die te ma-
ken heeft met kinderen en jongeren 
een steentje bijdraagt aan die ge-
zonde leefstijl. Je moet dan denken 
aan ouders en gezondheidsprofes-

sionals maar bijvoorbeeld ook win-
keliers, bedrijven, scholen, maar 
ook zorginstellingen en de gemeen-
te natuurlijk.
 
Hoe pakt u dat aan?
We doen niet aan half werk. Dus 
hebben we What’s up die evene-
menten organiseert en/of coördi-
neert en een echte JOGG regis-
seur, regisseuse eigenlijk, Fenke 
van Rossum. Zij is de motor achter 
onze JOGG-activiteiten. Dus als je 
een idee hebt kun je bij haar, fvan-
rossum@sportservicehaarlemmer-
meer.nl, terecht voor informatie.

 
En u bent zelf ook een 
actieve JOGGster?
Ha, ha, je bedoelt dat ik ook wel-
eens een rondje Zijdelmeer ren? 
Ja dat doe ik met veel plezier en ik 
probeer in ieder geval twee keer per 
week hard te lopen.

Maar ik ben ook enthousiast am-
bassadeur voor de JOGG- activitei-
ten in Uithoorn. Juist omdat ik zelf 
ook merk dat zo’n rondje rennen 
mij veel positieve energie oplevert. 
Grappig genoeg vaak het meest, als 
je eigenlijk niet zoveel zin hebt en 
jezelf van de bank af moet trekken 
na een zware werkdag.

Daarom geef ik zondag 25 janua-
ri bij het hardloopevenement ‘Uit-
hoorns Mooiste’ (voorheen: 10 En-
gelse Mijlen van Uithoorn)* niet al-
leen het startschot voor JOGG, maar 
ren ik zelf mee met mijn eigen team.
 
In 2015 kunnen we dus veel 
JOGG-events verwachten?
Zeker, wat mij betreft. Ik heb alle 
vertrouwen in Fenke en onze part-
ners. Aan hun enthousiasme zal het 
niet liggen. Maar ik zou zeggen: doe 
ook lekker mee en schrijf je in! Als 
je mij, ria.zijlstra@uithoorn.nl,  een 
mail stuurt dat je meedoet ligt er 
een prachtig hesje voor je klaar.

Ajaxied 2 winnaar van 3e voorronde 
Quakeltoernooi na spannend slot
De Kwakel - Tijdens de derde voor-
ronde-avond van het 29e Quakel-
toernooi streden de volgende teams 
voor een finaleplaats: Slotstadboys 
uit Zeist, FC Wilnis, Dennis en de 
aannemers, Team de Scheg, Ajaxied 
2 uit Alphen a/d rijn en de Bego-
nia’s.
Aan de aftrap van de 1e wedstrijd 
verschenen FC Wilnis en Slotstad-
boys. Deze wedstrijd wordt met 3-0 
gewonnen door Slotstadboys. Hier-
na het duel tussen Dennis en de 
aannemers en Team de Scheg, Dit 
leek een makkie te worden voor 
team de Scheg, maar Dennis en de 
aannemers kwam verrassend sterk 
terug van een 1-0 achterstand tot 
een 2-1 voorsprong. In de laatste 
minuten weet Team de Scheg dit 
toch om te buigen in een 3-2 over-
winning. Team de Scheg deed voor-
heen altijd mee onder Mantel ma-
kelaars en speelde regelmatig in 
de finale en is dus geen onbeken-
de vanavond. Ajaxied 2 tegen Bego-
nia’s is geen eerlijke wedstrijd, Aja-
cied is een technisch vaardige ploeg 
die eenvoudig met 8-0 over de Be-
gonia’s heen walst.

Na de 1e speelronde zijn er 3 ploe-
gen met 3 punten en de andere zijn 
nog puntloos
Slotstadboys winnen vervolgens 
met 3-0 van Dennis en de aanne-
mers. Dan de wedstrijd tussen de 2 
sterkere teams deze avond: Team de 
Scheg tegen Ajaxied 2. Een span-
nende wedstrijd die eindigt in 2-2, 
waar de Ajaxied misschien wel meer 
had verdiend dan 1 punt. De bego-
nia’s winnen vervolgens met 1-0 van 
FC Wilnis. Hierdoor staat Slotstad-
boys met 6 punten voorlopig boven-
aan.
Team de Scheg wint vervolgens, in 
een spannende wedstrijd, met 3-1 
van de Slotstadboys en de Ajaxied 
met veel moeite met 2-1 van FC 
Wilnis. Vervolgens wint Dennis en 
de aannemers met 3-0 van de Be-
gonia’s. Met nog 2 speelronden te 
gaan zijn er nog meerdere kansheb-
bers op een finaleplaats!
Slotstadboys tegen de Ajaxied moet 
uitwijzen welke van deze 2 ploe-
gen de uitdager wordt van team de 
Scheg voor de 1e plaats. Na een 
spannende pot is het de Ajaxied die 
aan het langste eind trekt en met 

2-1 wint. De Begonia’s komt met 
2-0 voor tegen de Scheg maar moet 
uiteindelijk buigen, de Scheg buigt 
de achterstand in de laatste minu-
ten om en wint met 4-2. Dennis en 
de aannemers winnen de gezellig-
heidsprijs, maar verliezen hun wed-
strijd met 3-1 van FC Wilnis.
Met nog 1 speelronde te gaan heb-
ben de Ajaxied en de Scheg allebei 
10 punten. De Ajaxied speelt eerst 
tegen Dennis en de aannemers, die 
het beste voor het laatst hebben be-
waard. De Ajaxied heeft veel moeite 
met de strijd en passie van Dennis 
en zijn aannemers. Uiteindelijk win-
nen ze wel met 2-0. De Scheg speelt 
de laatste wedstrijd van de avond 
tegen FC Wilnis. Deze jonge voet-
ballers komen naarmate het toer-
nooi vordert beter in hun spel dus 
lijkt op voorhand nog niets zeker. 
De Scheg komt vrij snel op 2-0. Op 
doelsaldo lopen ze behoorlijk achter 
op de Ajaxied dus als ze nog kans 
op de finale willen houden moeten 
ze met zeer ruime cijfers winnen. 
De keeper van FC Wilnis krijgt een 
bal hard op zijn neus en moet bloe-
dend het veld tijdelijk verlaten. Dit 

is koren op de molen van de Scheg 
die daarna uitloopt naar 5-0. In de 
laatste minuten is de keeper weer 
terug en mist de Scheg een aan-
tal kansen. Na de zoemer weten ze 
nog wel het net te vinden maar deze 
telt niet meer uiteraard. De Ajaxied 
is geëindigd met 13 punten en een 
doelsaldo van +12, de Scheg heeft 
ook 13 punten en een doelsaldo van 
+11. Het onderlinge resultaat is bij 
hetzelfde puntenaantal doorslagge-
vend, door het gelijke spel tussen 
beide teams gaat dan het doelsal-
do tellen. Met 1 doelpunt verschil is 
de Ajaxied dus de winnaar van de-
ze avond!
De eindstand:
• Ajaxied 2
• Team de Scheg
• Slotstadboys
• Begonia’s
• Dennis en de aannemers
• FC Wilnis

A.s. zaterdag 17 januari de 2e voor-
ronde van het damestoernooi. De 
volgende teams treden dan aan: 
Code Rood, Family, Dames E1, 
Drama 3, Nieuwveen voetjes en 
de Voetbalvrouwen. Het comple-
te speelschema van deze avond is 
te vinden op www.quakeltoernooi.nl 
De 1e wedstrijd begint om 18.00 hr. 
in de sporthal op het sportcomplex 
van KDO. Bridgeclub De Legmeer 

klaar voor een heel jaar
Uithoorn - Begonnen werd met de 
tweede zitting paren competitie en 
Lijnie Timmer & Rita Vromen na-
men gelijk het voortouw in de A- 
lijn. Met een score van 60,42% ver-
wezen ze de concurrentie naar het 
tweede plan, waar Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister tot 56,60% kwa-
men. Stenny & Herman Limburg 
volgden als derde met 55,21% en 
bewijzen zo dat ze in deze lijn der 
sterken goed op hun plaats zijn. Co-
bie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen doen het de laatste weken 
ook bijzonder goed en zetten deze 
trend voort met een vierde plek en 
54,17%. Ger Quelle & Gijs de Ruiter 
sloten zich met 52,43% netjes bij de 
super top vijf aan.

B lijn
In de B- lijn was de winst toch wel 
verrassend voor Tini Lotgerink & 
Jeanet Vermeij met 59,52%. Heleen 
& Mees van der Roest bleven met 
56,55% als tweede keurig op niveau 
en dat kan ook gezegd worden van 
Sonja & Hans Selman die tot 55,65% 
kwamen. De vierde plaats was 
voor Marijke & Ger van Praag met 

55,36%, het zit dus dicht op elkaar. 
Dat blijkt nog sterker bij nummer 
vijf, Elisabeth van den Berg & Ineke 
Hilliard deelden deze positie met El-
ly Belderink & To van der Meer met 
voor beide paren 54,46%.

C lijn
In de C- lijn werd de hoogste sco-
re genoteerd. Trudy van den Assem 
& Cathy Troost staken met 63,69% 
alle paren de loef af! Atie de Jong 
& Evert wevers werden op gepaste 
afstand met 55,06% tweede en vlak 
daar achter Map Kleingeld & Mie-
ke Peeters die op 54,76% uit kwa-
men. Marjan & Jan Wille moes-
ten nipt met 54,17% met de vierde 
plek genoegen nemen en Lidy Krug 
& Debora van Zantwijk werden vijf-
de met 53,27%. Heeft u ook nog een 
aantal goed voornemens, zet er dan 
één om in een daad en ga bridgen 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond in de onovertroffen 
zaal van Dans & Party Centrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 0297 567458.

Jeugdergometer-
wedstrijden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 10 
januari 2015, organiseerde de Uit-
hoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter de jaarlijkse er-
gometerwedstrijden voor jeugd roei-
ers uit heel Nederland. Een ergo-
meter is een roeimachine met een 
beeldscherm waarop je onder an-
dere kunt zien hoeveel slagen je per 
minuut maakt en “hoeveel meter je 
hebt (droog)-geroeid.” De wedstrij-
den werden met behulp van een be-
amer op een witte muur geprojec-
teerd, zodat de toeschouwers tij-
dens het aanmoedigen de wedstrij-
den konden volgen. Dit jaar waren 
er ruim 150 deelnemers van 13 ver-
schillende roeiverenigingen. Er wa-
ren zelfs deelnemers uit Enschede 
gekomen. Normaal heb je met in-
doorwedstrijden geen problemen 
met weer. Maar er waren ook deel-
nemers uit Rotterdam, die met de 
trein en bus wilde komen. Zij had-
den een probleem, want tussen Rot-
terdam en Utrecht reden er geen 
treinen doordat de storm schade 
aan het spoor had veroorzaakt. Zij 
zijn toen via Schiphol naar Uithoorn 
gegaan. 

Problemen
Er waren 8 categorieën: jongens 12-
13 jaar en jonger, jongens 14-15 jaar, 
jongens 16-17 jaar en jongens 18 
jaar. Dezelfde categorieën waren er 
ook voor de meisjes. Daarnaast wa-
ren er nog estafettenummers. Door 
het grote aantal deelnemers hield 
de wedstrijdleiding een strak sche-
ma aan. Helaas waren af en toe wat 
problemen met de software, waar-
door de wedstrijd later begon dan 
gepland. De ergometers worden met 
een USB kabel aan elkaar gekop-
peld en de laatste ergometer wordt 
gekoppeld aan een computer. Van-
af deze computer werden de wed-

strijden telkenmale gestart. Het was 
heel simpel op een knop drukken en 
uit de speakers kwamen automa-
tisch de aanwijzingen en start: sit 
ready, prepare for rowing, go! De tij-
den van iedere deelnemer werden 
automatisch opgeslagen . Nadat ie-
dereen twee keer had geroeid, wer-
den de definitieve uitslagen geprint. 

Ere podium
Bij roeiwedstrijden krijgen meest-
al alleen de winnaars een medail-
le, maar omdat het hier ging om 
jeugdroeiers krijgen ook degenen 
die als tweede of als derde geëin-
digd waren een medaille. Boven-
dien had men bij Michiel de Ruyter 
ook nog een erepodium gemaakt, 
zodat alle jeugdroeiers hun medail-
le aan de aanwezigen duidelijk kon-
den laten zien. Leuk was ook dat de 
stuurvrouw van de Hollandacht, Ae-
ri Noort, de prijsuitreiking voor haar 
rekening nam. Zij vertelde nog wat 
over haar roeicarrière en er werd 
voor haar gezongen, omdat zij op 
die dag jarig was. Er was een eerste 
prijs voor de Tanisha Franke, lid van 
Michiel de Ruyter, in de categorie 
meisjes 18 jaar. In de categorie esta-
fette meisjes 16 was de eerste prijs 
voor het Michiel de Ruyter team. In 
de categorie 18 jaar was er een prijs 
voor een combinatieploeg van Mi-
chiel de Ruyter en DDS (Delft). Van 
alle kanten waren er complimenten 
voor URKV Michiel de Ruyter voor 
de sfeer en de organisatie van de 
wedstrijden. Ook waren er loven-
de woorden voor de locatie van de 
Uithoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter. De volledige uit-
slag is te zien op www.mdr.nu. De 
organisatie houdt even rust en gaat 
dan de wedstrijd evalueren om vol-
gend jaar de wedstrijd nog beter, zo 
mogelijk, te laten verlopen. 

Badmintonvereniging Space 
Shuttle wint bijna alles
Uithoorn - Het was volle bak in 
sporthal de Scheg afgelopen zater-
dag. Badmintonvereniging Space 
Shuttle beschikt helaas niet over 
een grote competitie-afdeling maar 
als alle drie de teams tegelijkertijd 
thuis spelen dan is een halve zaal 
snel gevuld.
Het mixteam speelde tegen Heems-
kerk, Edwin Schootemeijer en Vin-
cent van Sluis openden met een 
spannende herendubbel die in de 
derde set met 22-24 werd verlo-
ren. Juna Somers en Susan Blaauw 
speelden de damesdubbel en verlo-
ren in twee sets. Net als in de dub-
bel had Edwin drie sets nodig voor 
zijn single en net als in de dubbel 
verloor hij de derde. Simone Ros-
sing had weinig in te brengen door 
het uitstekende spel van haar te-
genstandster, hoewel ze in de twee-
de set nog heel dichtbij het punten-
aantal van laatstgenoemde wist te 
blijven. Vincent speelde een goede 
en vooral spannende single en won 

in twee sets. Susan verloor ondanks 
uitstekend spel haar single in twee 
sets. Zowel de mixpartij van Edwin 
en Simone als die van Vincent en 
Susan werd in twee sets verloren 
waardoor team 1 uiteindelijk met 
7-1 verloor.

Jeugdteam
Net als het mixteam speelde het het 
jeugdteam tegen Heemskerk, al-
leen maakte de jeugd het iets min-
der spannend. Lasse van Iterson en 
Lars Feddema begonnen goed door 
de herendubbel in twee sets te win-
nen, Emma weyers en Ola Dani-
elewska volgden het goede voor-
beeld van de heren en wonnen in 
twee sets. Alle teamleden lieten blij-
ken goed te hebben opgelet tijdens 
de maandagavondtraining, door 
goed te kijken en te plaatsen won-
nen ze alle vier hun singles in twee 
sets. Lars en Ola maakten hun mix-
partij in de laatste set nog een beet-
je spannend door hun tegenstander 

erg dichtbij te laten komen, maar 
hadden uiteindelijk maar twee sets 
nodig voor de winst. Lasse en Lu-
cy speelden een uitstekende mix en 
waren een maatje te groot voor hun 
tegenstander.
Zonder ook maar een set te ver-
liezen werd de uiteindelijke uitslag 
dan ook 8-0.

Herenteam
De vorige keer dat de heren van 
Space Shuttle tegen Zeeburg speel-
den verloren ze met 5-3, deze keer 
waren ze vastbesloten een beter re-
sultaat te behalen. Mathé Jonker-
gouw en Kees Rijneveld speelden 
de eerste dubbel, Peter de Rijk en 

invaller Tjong Liao de tweede. Bei-
de werden met ruime cijfers ge-
wonnen. Henny Sahetapy kon in de 
eerste set van zijn verloren single 
nog goed meekomen, in de twee-
de kwam hij niet verder dan zeven 
punten. Mathé verloor de eerste set 
op een haarlengte, de tweede én de 
derde werden ruimschoots gewon-
nen. De single van Kees ging helaas 
in twee sets verloren, Tjong wist zijn 
single in twee sets te winnen.
De eerste set van de dubbel van 
Tjong en Kees én de dubbel van Pe-
ter en Mathé ging verloren met 13-
21, maar bij beide dubbels werden 
de tweede en derde set alsnog ge-
wonnen, 

Legmeervogels verspeelt voorsprong in 
laatste seconden
Uithoorn - Na een korte winterstop 
was het afgelopen vrijdag weer tijd 
voor de eerste competitiewedstrijd 
in het nieuwe jaar. Het was direct 
ook een belangrijke wedstrijd, want 
de nummer 2 Legmeervogels moest 
op bezoek bij de nummer 4 van de 
ranglijst Plein’83 1. Er moest gewon-
nen worden om in het spoor te blij-
ven van koploper Vedette/De Remi-
se 2. Van de thuiswedstrijd was be-
kend dat Plein één van de best voet-
ballende ploegen in de Hoofdklasse 
B is. Dat bleek ook weer afgelopen 
vrijdag. De 1e helft was een gelijk 
opgaande strijd te zien met 2 ploe-
gen die aan elkaar gewaagd waren. 
Het spel golfde heen en weer, en 
beide ploegen gaven vrijwel geen 

kans weg. Beide ploegen waren af-
tastend en wilden voorkomen om op 
achterstand te komen.
Lange tijd leek men de rust in te 
gaan met een 0-0 stand, maar in 
de 20e min werd dan toch de ban 
gebroken. Even wat onachtzaam-
heid in de defensie bij Legmeervo-
gels zorgde ervoor dat Plein op een 
1-0 voorsprong kwam. Daarna her-
pakte Legmeervogels zich goed, en 
men ging op zoek naar de gelijkma-
ker. Het was aan Jasper van Gelde-
ren te danken dat Legmeervogels 
niet op een 2-0 achterstand werd 
gezet. Door goed uit zijn doel te ko-
men wist hij knap de bal te onder-
scheppen. In de daaropvolgende te-
genaanval schakelde Legmeervo-

gels razendsnel om. De bal kwam 
op rechts bij Mels Bos terecht, die 
vervolgens de bal strak voor gaf 
op de goed meelopende Jordi van 
Gelderen, die de bal hard langs de 
doelman werkte, 1-1 een minuut 
voor rust. Met deze stand gingen 
beide ploegen rusten.
De 2e helft werd een geweldi-
ge strijd met 2 ploegen die speel-
den voor de overwinning. De begin-
fase was voor Legmeervogels. Men 
moest wat doen om er met de over-
winning van door te gaan en in het 
spoor van de koploper te blijven. 
Uiteindelijk kwam Dennis Rijnbeek 
op links aan de bal. Met een scher-
pe voorzet, waar na afloop de me-
ningen over verdeeld waren, bracht 

hij de bal naar de 2e paal, waar de 
alerte mee opgekomen Jordi van 
Gelderen de bal kon binnen wer-
ken, 1-2 voor Legmeervogels. 
Een verdiende voorsprong, maar 
Plein’83 liet zich ook niet onbetuigd. 
Met hun snelle en behendige spe-
lers wisten zij voor veel onrust te 
zorgen in de verdediging van Leg-
meervogels. Het was dan ook niet 
vreemd dat het in de 11e min 2-2 
werd met een schot uit het midden, 
dat normaal gesproken geen doel-
punt mag worden. 
Daarna werd het een leuk schouw-
spel voor de toeschouwers, met 
twee ploegen die het elkaar erg 
lastig wisten te maken. In een fase 
waarin beide ploegen weinig kan-
sen weg gaven, was het Ibrahim 
el Ahmadi die voor een verrassing 
wist te zorgen. Met een vanaf links 
zeer bekeken en geplaatste schui-
ver wist hij de bal ver in de rech-
terhoek te plaatsen, 2-3 voor Leg-

meervogels. Legmeervogels rook 
bloed en ging op zoek naar de 2-4. 
Die kansen kwamen er ook, maar 
het geluk zat niet mee of de preci-
sie ontbrak. Als dit dan vervolgens 
niet lukt, dan weet je dat het tot het 
einde spannend blijft. Plein’83 ging 
alles of niets spelen en zette Leg-
meervogels onder grote druk. Met 
hun meevoetballende keeper wis-
ten zij grote druk op de verdediging 
van Legmeervogels uit te oefenen. 
Het leverde een paar hachelijke mo-
menten op bij het doel van Jasper 
van Gelderen. Met een scrimmage 
voor de goal, waarbij de bal via een 
aantal verdedigers werd wegge-
werkt, en de rebound maar net over 
het doel verdween, kwam Legmeer-
vogels goed weg.

Maar de druk was zo groot dat Leg-
meervogels de voorsprong niet kon 
vasthouden. Het was dan ook erg 
zuur dat het 10 seconden voor het 

eindsignaal dan toch mis ging. Met 
een snelle balcirculatie wist Plein 
de verdediging van Legmeervogels 
te ontregelen. Een strakke voor-
zet vanaf rechts gegeven richting 
2e paal, bleek net even te veel voor 
Coen van Weerdenburg. Even was 
hij zijn mannetje uit het oog verlo-
ren, waardoor hij zijn mannetje voor 
zich liet komen, en hem de kans gaf 
om de voorzet bij de 2e paal binnen 
te werken, 3-3 net voor het fluitsig-
naal. De scheidsrechter floot daar-
na direct af, waarna spelers en be-
geleiding teleurgesteld het veld af-
dropen. Al met al was het een ver-
diende eindstand, want Legmeer-
vogels kwam een aantal keer goed 
weg. Beide ploegen waren aan el-
kaar gewaagd, en hebben er een 
mooie strijd van gemaakt. Legmeer-
vogels heeft het nu helaas niet meer 
in eigen hand, maar de strijd om het 
kampioenschap is nog niet gestre-
den.
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