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KORT NIEUWS:

Vermiste vrouw
snel gevonden
Uithoorn - Op zondag 17 januari rond kwart over vijf in de
middag kwam bij de politie een
melding binnen dat een 83 jarige inwoonster van Muur vermist werd. Direct zijn agenten
gaan zoeken en is burgernet
ingeschakeld. Om tien voor zes
kreeg de politie een telefoontje van een inwoner dat hij de
vrouw in Bijvoet aangetroffen
had. Ze was doorweekt, ze had
in de sloot gelegen. De 83 jarige was zwaar onderkoeld. Haar
lichaamstemperatuur was 26
graden, bij 23 graden raak je in
coma. De vrouw is ingepakt en
direct per ambulance vervoerd
naar het Spaarne ziekenhuis.

Personeel
betrapt dief in
magazijn
Uithoorn - Op donderdag 14
januari om tien over half zeven
in de avond trof personeel van
een supermarkt in de Sportlaan
een onbekende man aan in
het magazijn. De man uitte bedreigingen naar de medewerkers en leek iets uit zijn broekzak te willen halen. Het personeel heeft enige afstand gehouden. Hierop is de man naar
de achterdeur gerend en heeft
zich uit de voeten gemaakt. De
man rende richting het zwembad en reed vervolgens op een
hier klaar staande rode Neos
scooter weg. De politie is direct
een zoektocht gestart en burgernet is ingeschakeld. Vooralsnog is er één reactie binnen.
Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000. De man heeft
volgens de medewerkers een
junk-achtig uiterlijk en is 30 tot
40 jaar oud. Hij droeg een blauwe jas met een witte streep en
had een blauwe muts op z’n
hoofd.

Zijdelwaardplein 59
Uithoorn
Leerling Springschans biedt
petitie aan in de Tweede Kamer

Spetterende start DrinkWaterproject in Uithoorn
Uithoorn - Basisschool de Kwikstaart heeft in de week van 4 tot 8
januari het DrinkWater-project als
eerste afgetrapt binnen hun techniekweek met het thema ‘water’. Naast
alle leuke lessen over water, hebben
alle leerlingen van de Kwikstaart
een eigen stoere DrinkWater-bidon
gekregen, waar uiteraard alleen water uit gedronken wordt. Ook de leraren gaan voor gezond en drinken
vanaf nu water uit hun eigen schoolDopper! Mascotte Druppie, gesponsord door Zorg en Zekerheid, is in

de middag langs geweest om te kijken of alle kinderen wel hun bidon
hebben gekregen én nog belangrijker, ook daadwerkelijk gebruiken!
Ook basisschool ‘t Startnest is het
jaar goed begonnen. Van 11 januari tot 22 januari vinden op de school
de toetsweken plaats. Toetsen maken vergt energie, maar de kinderen hebben nog genoeg energie
over om elke dag een half uur buiten te bewegen met verschillende
spelletjes. Dat zien de leraren graag!
Bij het buitenspelen kan de gekre-

gen bidon ingezet worden, maar ook
in de klas staat het flesje op de tafel om twee keer per dag gevuld te
worden. ‘t Startnest zal deze goede
lijn doortrekken en van 25 januari tot
de voorjaarsvakantie aandacht besteden aan de thema’s DrinkWater,
Eet Gezond en Bewegen is Cool! Komende week zullen ook de overige
twee scholen van start gaan met het
project. Elke school heeft de kick-off
op eigen wijze ingevuld en alle zullen hoogstwaarschijnlijk een succes
worden!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

SPUK brengt Uithoorn
positief in beeld
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de zogenoemde plain packs. Het
betekent dat alle pakjes groenbruine kleuren hebben, zonder merksymbolen, kleuren en afbeeldingen.
Na Australië hebben nu ook Frankrijk, Groot-Brittanië, Hongarije en
Ierland plain packs. Nu wil KWF
ook graag plain packs in Nederland.
Vandaar dat Esmee
samen met haar ‘Eigenlijk, best gek
hè!?’-team afgelopen dinsdag een
petitie met handtekeningen ging
aanbieden in de Tweede kamer samen met Michel Rudolphie, de directeur van KWF en Roue Verveer.
Een superleuke ervaring, waarna
ook nog een rondleiding door de
Tweede Kamer volgde.

Kwakelaars boos om witte
plaatsnaamborden

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

CARTEAM

Uithoorn - Afgelopen dinsdag 19
januari bood Esmee Meering uit
groep 6a van de Springschans een
petitie in de Tweede Kamer aan over
plain packaging van sigarettenpakjes.
De afgelopen weken was zij op tv,
internet en in de bushokjes in heel
Nederland te zien met de ‘Eigenlijk,
best gek hè!?’-reclame van KWF.
Met het ‘Eigenlijk, best gek hè!?’team kwamen ze erachter dat naast
het grote aantal verkooppunten van
sigaretten het best vreemd is dat
sigarettenpakjes er nog steeds zo
aantrekkelijk vormgegeven uit mogen zien. KWF Kankerbestrijding wil
standaard neutrale verpakkingen,

Uithoorn - Afgelopen maandag
presenteerde de Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel (SPUK) in
hotel/restaurant Het Rechthuis aan
de Schans bij monde van stichtingsvoorzitter Chris van Zantwijk een
nieuwe website www.uithoornaandeamstel.nl met daarin onder meer
een nog (verder) in te vullen evenementenagenda en niet in de laatste plaats een (korte) promotiefilm
over Uithoorn, getiteld ‘Zó mooi is
Uithoorn’.
De promotiefilm is mede mogelijk
gemaakt door medewerking van de
gemeente Uithoorn, AH Jos van den
Berg, Het Rechthuis, Poldersport De
Kwakel, mediabedrijf Yvondst, Maison Vinocerf en EKZ Makelaars. Tot
de aanwezige belangstellenden behoorden voornamelijk bestuursleden, ondernemers, de wethouders Ria Zijlstra en Hans Bouma en

sponsors. In mindere mate inwoners
die Uithoorn op hun eigen manier al
beleven, maar ongetwijfeld wel willen weten wat hun woonplaats zoal meer te bieden heeft. En dat vinden zij straks mede op deze website. ‘Zó mooi is Uithoorn’ is de eerste
promotiefilm. Deze is goed in elkaar
gezet en geeft een mooi en vooral
kleurrijk beeld van een aantal kenmerkende plaatsen in Uithoorn, De
Kwakel en omstreken. De beelden
zijn verzorgd door Yvonne Copini
van Yvondst. Zelfs voor de eigen inwoners best interessant hoewel ze
vaak bekend voorkomen, maar zeker wel voor bezoekers van buitenaf. De film is ook te zien op het YouTube kanaal UithoornaandeAmstel.
Het promotieproject wordt op de
website ondersteund door reclamebureau H-DV Altijd in Vorm in Uithoorn.

Flink aantal autoinbraken
Uithoorn - In de nacht van dinsdag
12 op woensdag 13 januari heeft een
groot aantal inbraken in auto’s plaatsgevonden. De auto’s stonden geparkeerd rondom Fauna, Haas, Bosmuis

en de Cartografilaan. Uit de voornamelijk nieuwe auto’s zijn airbags en
navigatiesystemen gestolen. Doelwit
van de inbraken waren een Seat, een
Mercedes, een Audi en twee BMW’s.

De Kwakel - In De Kwakel is door
bewoners verontwaardigd gereageerd op de nieuwe plaatsnaamborden die de gemeente heeft opgehangen. Men vindt dat witte
plaatsnaamborden een wijk van Uithoorn aanduiden en daarmee de eigen identiteit van het dorp aantast.
Op Facebook staat te lezen “We
zijn een eigen dorp en geen wijk
van Uithoorn!!!” Ook zijn er mensen die vinden dat het vervangen
sowieso teveel overheidsgeld kost.
Er zijn zelfs al bewoners die dreigen

de witte borden eigenhandig te verwijderen. Ook in 1979 zijn er protesten geweest tegen de witte plaatsnaamborden, waarna deze zijn vervangen door de bekende blauwe
borden. Of de gemeente ook nu zal
zwichten voor de druk van de bewoners is nog niet duidelijk. Er zitten namelijk ook verkeerstechnische aspecten aan de kleur van de
borden ten aanzien van de maximale snelheid in een bepaald gebied.
Foto: Ton Kamminga

Evenementen aanmelden
“Deze promotiefilm, maar eigenlijk
het hele promotieprogramma dat is
opgezet, heeft tot doel om Uithoorn
en De Kwakel voor zowel ondernemers, het verenigingsleven, buurtbeheer en inwoners, op een positieve manier onder de aandacht te
brengen en beter zichtbaar te maken,” lichtte Van Zantwijk toe.
Vervolg elders in deze krant.

Weer flinke brand in leegstaande Straatburgflat
Uithoorn - Woensdagavond 13 januari is er bij de Straatsburgflat een
flinke brand ontstaan door een fikse
brand van een scooter. De Straatsburgflat is sinds 1 januari leegstaand, en zal worden gesloopt. Deze brand, vermoedelijk door brandstichting, is dan ook niet de eerste.
De brand was overgeslagen naar
de bovenliggende woningen van
de flat. De brandweer had de brand
snel onder controle.
Foto: KaWijKo Media /
Timo Ossewaarde
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, 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 Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) 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
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
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

“Love... The Beatles”
Tribute-band brengt ode
Regio - Menigeen heeft speciale
herinneringen bij een Beatles-song.
Misschien wel bij ‘She Loves You’ of
‘Drive My Car’ of bij de wereldwijde
hits ‘Yesterday, ‘Hey Jude’ of ‘Let It
Be’? Met “Love... The Beatles” herbeleef je met ruim veertig hits en historische beelden de magische jaren
zestig. De tribute-artiesten hadden
eerder groot succes op het Londense West-End en komen op woensdag 10 februari naar het Crown Theater aan de Van Cleeffkade 15 in
Aalsmeer. Het verhaal is bekend:
The Beatles begonnen bescheiden in
Liverpool’s Cavern Club.
Niet veel later ontstond een ware Beatlemania. Overdonderd door
het succes stopten de leden van
de band met liveoptredens. Maar
de magie was nog niet voorbij: de
groep schreef vervolgens in de stu-

dio meesterwerken alvorens de leden een eigen kant op gingen. Deze
heerlijke Engelse tribute-show van
The Beatles toont dé show die we eigenlijk allemaal hadden willen zien.
Het repertoire is veelomvattend.
Fotoactie
Kaarten à 23,50 zijn verkrijgbaar
via de website www.crowntheateraalsmeer.nl, telefonisch via 0900
1353 (45cpm) of bij de lokale verkooppunten Espago, Boekhuis, Primera in Aalsmeer. Ten Hoope in Uithoorn, Marskramer Kudelstaart en
Gemakswinkel Leimuiden. Wil je
kans maken op vrijkaarten? Maak
dan je eigen ‘Abbey Road’-foto en
post deze op onze Facebookpagina,
zoals de heren uit het marketingteam dit hebben gedaan. De winnaar
ontvangt uiterlijk 8 februari bericht.
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

bruiken is welkom. Om de mannen
en vrouwen zo goed mogelijk van
dienst te zijn, zijn wij op zoek naar
(extra) taalvrijwilligers voor deze
avond. Heeft u geen ervaring in het
onderwijs, maar vindt u het wel leuk
om als taalvrijwilliger aan de slag te
gaan? Het Taalhuis zal u klaarstomen en ondersteuning bieden, zodat u met vertrouwen met de groep
aan de slag kan gaan. Bent u enthousiast geworden om op woensdagavond als taalvrijwilliger aan
de slag te gaan? Neem dan contact op met Nassera Achahboun via
0652770494 of nachahboun@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Weekagenda
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297 567 209,
www.vitawelzijnenadvies.nl
Spellenmiddag en kleuren
Iedere maandag & dinsdag van
de maand kunt u tussen 13.3016.00 uur in de Bilderdijkhof terecht om met elkaar een spel te
spelen: rummikub, canasta, trio
Minos, sjoelen, etc. Kosten zijn
1 euro exclusief koffie of thee.
Ook kunt u komen kleuren bij
ons. Leeftijd maakt niet uit en
de kosten voor deze middag zijn
1 euro inclusief kleurmateriaal
en papier.
Ook dit bieden wij aan
op deze middag:
...d ? ...t ? ...of alle twee??
Bent u ook zo’n twijfelaar op dit
punt? Kunt u best een brief of
een artikel schrijven, maar nou
net niet zeker zijn van d’s en
t’s? wij helpen u op een simpele manier in een paar keer van
uw onzekerheid af. Een vrijwilliger kan u hierbij helpen!
Alzheimer café
Donderdag 4 Februari 2016
vindt het Alzheimer Café plaats.
Op deze avond gaan wij in gesprek met Notaris Marlies Akkermans. Zij geeft voorlichting
welke zaken je kunt regelen.
Wat is een levenstestament?
Wat kan je regelen en welke
rechtsbescherming kan je treffen als je vergeetachtig wordt.
Gastsprekers: Notaris Marlies
Akkermans van Notariskantoor Akkermans/Meuleman Uithoorn. Inloop vanaf 19.00 uur en
de toegang is gratis.
IPad inloop
Op de 1e en 3e dinsdagmiddag
van 13.30-16.00 uur kunt u naar
de iPad inloop in de Bilderdijkhof komen. Kosten bedragen 1
euro.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Is het Openbaar Ministerie
een ministerie?
De naam ‘Openbaar Ministerie’ is
eigenlijk gek gekozen: Het Openbaar Ministerie (OM) is namelijk geen ‘echt’ ministerie – zoals
het ministerie van Defensie of het
ministerie van Financiën – en de
werkzaamheden van het OM zijn
niet zo openbaar als de naam doet
vermoeden. Maar als het geen ministerie is, wat is het dan wel?
Om gelijk maar een antwoord te
geven: het OM is een onderdeel
van de rechterlijke macht, samen
met de rechtspraak. Het OM wordt
ook wel de ‘staande magistratuur’
genoemd, omdat de officier van
justitie letterlijk opstaat als hij tijdens de strafzitting spreekt. De
rechter blijft juist zitten. Daarom
wordt de rechtspraak de ‘zittende
magistratuur’ genoemd.

Taalvrijwilliger worden
in Uithoorn?
Uithoorn - Vanaf 16 december is
What’s Up in Uithoorn samen met
Stichting Pavones en het Taalhuis
gestart met avondlessen Nederlands. Elke woensdagavond van
19.00–20.30 uur zijn er lessen Nederlands voor mannen en vrouwen.
Op een leuke en begrijpelijke manier wordt er gewerkt aan de Nederlandse taal met als doel de taal
zo snel mogelijk eigen te maken. Op
dit moment zijn er 7 mannen en 2
vrouwen die wekelijks aanwezig
zijn bij deze lessen, maar iedereen
die een steuntje in de rug kan ge-

Column 2

Mantra zingen
en meditatie

Uithoorn - Op vrijdag 22 januari a.s. is er weer de maandelijkse mantra avond in Uithoorn. Locatie: Multatulilaan 7, 1422 BN Uithoorn.
Graag aanmelden op carladebrave@gmail.com of tel.nr: 0297-567
773. Tijd: inloop met thee vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur
en eindigen rond 21.30 uur. Kosten: 7,50 pp. Incl. tekst en thee e.d.
(gepast betalen). Ervaring is niet nodig, goede stem ook niet. Welkom!

Mijmeringen

FIT
Hoeveel mensen zullen nog bezig zijn met
hun goede voornemens? Daar ben ik wel
nieuwsgierig naar. Als ik naar mezelf kijk,
dan zit ik altijd vol met allerlei voornemens
en is dat niet specifiek voorbehouden aan
de start van een nieuw jaar.
Een onderwerp wat als een rode draad door mijn leven loopt is het fit
willen zijn. Als werkende moeder met 2 kinderen is het toch een kunst
om figuurlijk gesproken alle ballen in de lucht te houden. Om dit jongleren goed vol te houden is het dan ook handig om een beetje fit te zijn.
Rust nemen
Fit zijn is niet alleen een kwestie van gezond eten en bewegen. Als je
echt gezond wilt zijn is het noodzakelijk om ook voldoende te slapen
en op tijd je ontspanning te nemen. En dat kan natuurlijk per week verschillen. Soms vind ik het heerlijk om buiten hard te lopen en is dat de
manier om te ontspannen.
Maar een week later kan ik daar tegenop kijken en wil ik alleen maar
lekker in bad en vroeg naar bed. Fit zijn is nog niet zo gemakkelijk als
overal geschreven wordt. Fit zijn vraagt een stuk zelfkennis en de mogelijkheid om per week te kijken wat nu echt je behoeftes zijn en hoe je
die op een gezonde wijze kunt volgen. En soms kun je nog zo goed kijken en weten wat je nodig hebt maar komt het er simpelweg niet van.
Afgelopen week was daar een goed voorbeeld van.
Ziek
De maandag begon niet zoals ik gewend ben. Normaliter is de oudste
altijd als eerste zijn bed uit en is het zijn taak om de tafel te dekken.
Maar ik kwam mijn bed uit terwijl het huis nog angstvallig stil was. Ik
stond er niet bij stil en begon aan het dagelijkse ochtendritueel.
Totdat ik toch maar even boven ging kijken en de oudste huilend in bed
aantrof. Een zielig hoopje kind met een vervelende hoofdpijn was het.
Weg met de maandagplannen van thuiswerken en dergelijke, maar
even de knop omzetten.
Het werd een maandag waarin ik noodgedwongen ook ineens een
rustdag had van samen met de zieke kip even op de bank liggen, tussendoor aan een puzzel beginnen en later een middagdutje doen. Toen
ik me eenmaal kon overgeven aan het feit dat het een rustdag was, kon
ik er ook op een gekke manier van genieten.
Zorg
Een dagje ziek is tot daar aan toe. Maar de dag erna was hij nog steeds
ziek. Gelukkig kon oma een dagje komen oppassen zodat ik met een
gerust hart naar het werk kon.
Niet dat dit fijn is, uiteindelijk ben je liever thuis maar dat is niet altijd
een optie. Helaas werd dit een lang verhaal want voor het eerst in mijn
moederbestaan (van al ruim 10 jaar) had ik een week lang een ziek
kind thuis. En een week is dan ontzettend lang.
Lang voor de zieke die niet zoveel mag en zich verveelt, een week lang
van rekening houden met wie is er thuis en zorgen dat het niet te druk
is. Het is ongelofelijk hoe snel het hele gezinsleven wordt aangepast op
de situatie van de zieke. Hoe moet dat wel niet zijn in gezinnen waar iemand chronisch ziek is?
Mantelzorgers
Als moeder zijnde ben je in principe geen mantelzorger, of het zorgen
moet buiten proportioneel meer zijn. In mijn geval is dat gelukkig niet
zo, maar het blijft een feit dat er heel veel mensen mantelzorg verlenen
in onze maatschappij en zich daar geeneens bewust van zijn.
Dit is een natuurlijk en menselijk principe dat je elkaar helpt, maar als
de situatie heel lang duurt kan het ook ongezond zijn voor de mantelzorger. Ik zag het voor mijn neus gebeuren hoe de jongste al rekening
hield met zijn zieke broer.
Tegenwoordig komt er dan ook steeds meer aandacht voor de jonge
mantelzorgers, want ja die zijn er ook! Ik hoop komende week me weer
wat te kunnen richten op de eigen fitheid, maar we zullen zien wat de
week in petto heeft.

Foto: Loes van der Meer
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De reden dat dit zo georganiseerd
is, is dat het OM bij strafzaken het
algemeen belang beoogt te behartigen. Net zoals de rechter. Dat
betekent dat de officier van justitie de taak heeft om ervoor te zorgen dat er ook echt recht gedaan
wordt: zo mag hij geen gevangenisstraf eisen, als hij van mening
is dat het bewijs niet voldoende is.
De officier is ook geen ‘advocaat
van het slachtoffer’: als hij vindt
dat de verdenking bewezen is, eist
hij een straf waar de verdachte,
het slachtoffer én de samenleving
baat bij hebben.
De verschillen in de werkzaamheden van het OM en de rechtspraak
zijn groot. Een belangrijk verschil

is dat het OM bepaalt wie voor de
strafrechter moet verschijnen, en
voor welk strafbaar feit. Verder is
het OM verantwoordelijk voor de
opsporing van strafbare feiten en
voor het toezicht op de uitvoering
van strafvonnissen.
Daarnaast is het OM in zekere zin
afhankelijk van andere overheidsorganisaties; de rechter niet. De
landelijke leiding van het OM berust bij het College van Procureurs-Generaal. Dat maakt het OM
geen ‘normaal’ ministerie. Ook is
het geen onderdeel van een ander
ministerie.
Om het wat ingewikkelder te maken: de minister van Veiligheid en
Justitie is wel verantwoordelijk
voor het handelen van het OM. De
minister mag ook aanwijzingen geven over de uitoefening van taken
en bevoegdheden; zo kan hij het
OM de opdracht geven om meer
aandacht te besteden aan het terugdringen van fraude of de aanpak van high impact crimes (zoals
woningovervallen en inbraken).
Die aanwijzingen gaan vooral over
beleidskwesties. De minister mag
namelijk niet bepalen wie het OM
moet vervolgen; de rechter trouwens ook niet. Die bevoegdheid
heeft alleen het OM. Dat maakt
het OM een beetje een vreemde
eend in de bijt: het is onafhankelijk als het om het instellen van de
strafvervolging gaat, maar het beleid wordt (deels) bepaald door de
minister en het College van Procureurs-Generaal.

Nieuwe lichting leescoördinatoren in basisscholen
Amstelland - Veertien leerkrachten van negen basisscholen uit de
regio hebben woensdag 13 januari
2016 het certificaat Leescoördinator
van de landelijke cursus Open Boek
ontvangen uit handen van adjunct
directeur Daphne Janson van de Bibliotheek Amstelland.
Een leescoördinator draagt zorg
voor verschillende basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende
(voor)leestijd, een actuele boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten
en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
“In plaats van dat leerkrachten alles
zelf organiseren rondom boekenruil, kunnen kleuters ook zelf boeken uitzoeken, lenen op hun pas en
meenemen naar de klas. Zo ontstaat er eigenaarschap bij de kleuters. Was een eyeopener voor ons”,
aldus cursisten Tim Kroes en Sylvia
de Beer van OBS de Piet Hein.
Uit onderzoek is gebleken dat met
een gerichte inzet op leren lezen,

begrijpend lezen en leesbevordering zeker 95% van alle kinderen het
vereiste leesniveau kan behalen.
Voor een school die structureel aan
leesbevordering wil werken is de
leescoördinator onmisbaar. De leescoördinator vervult niet alleen uitvoerende taken op het gebied van
leesbevordering, maar heeft ook taken rond planning en beleid. Zonder een leescoördinator blijft leesbevordering op scholen vaak steken
op het niveau van leuke, maar incidentele activiteiten.
De bibliotheek ondersteunt de leescoördinator bij de uitvoering van het
leesplan, het opnieuw inrichten van
de schoolbibliotheek, het aanschaffen van een aantrekkelijke collectie of het ontwikkelen van passende leesbevorderingactiviteiten. Aankomend voorjaar wordt er weer een
cursus Open Boek georganiseerd
door de Bibliotheek Amstelland
voor geïnteresseerde leerkrachten
uit Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen en Uithoorn en de Kwakel.

Jazz aan de Amstel
Uithoorn - Zondag 24 januari wordt
een muzikale en gezellige middag
met fantastische gasten waaronder gitarist/zanger Bastiaan Mulder
en jazz zangeres Judith Beuse. Onder leiding van singer/songwriter en
presentatrice Shyla Zoet kunt u genieten van echte Jazz standards, eigen songs, maar ook evergreens en
bewerkingen van bestaande nummers. Samen met o.a. gitarist/zanger Bastiaan Mulder die reeds vele bekende artiesten heeft begeleid, waaronder Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Mathilde Santing,
zal zangeres Shyla Zoet wederom
voor een verrassende middag zorgen. U kunt genieten van verschillende muziekstijlen en mooie duetten. Daarnaast kunt u ook naar jazzy
songs van de lokale jazzdiva Judith
Beuse luisteren. Zij is in Uithoorn
op muzikaal gebied actief bezig en
treedt veel op met haar eigen bands
en is deze keer te gast bij Jazz aan

de Amstel. Zangeres Shyla Zoet, recentelijk te horen in de KPN commercial ‘Begin Gemist’ op radio en
televisie met de standard Dream a
little Dream, werkte reeds met vele
nationale en internationale artiesten samen. Onder de naam Sweet &
Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ uit
met daarop eigen songs in een easy
jazz/pop stijl en deze zomer nog het
liedje ‘Holland’ waarvan de videoclip
grotendeels opgenomen is in omgeving Uithoorn. Jazz aan de Amstel is
een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek
aan de Amstel. Door de variatie van
artiesten, muziekkeuze en prettige
sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een
breed publiek. 24 januari bestaat
de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Jai Jai
Vos (drums) en Bastiaan Mulder
(gitaar). Locatie Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.
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Méér dan alleen maar een bril of lens aanmeten

Nieuw: Eye Wish Opticiens Zijdelwaardplein

Uithoorn - Sinds vrijdag 15 januari is winkelcentrum Zijdelwaard een nieuwe –
en mooie - opticienzaak rijker. Eye Wish Opticiens
heeft zich gevestigd in het nieuwe gedeelte van
de winkelpassage aan de Zijdelrij. De nieuwe opticien blijkt een goede aanwinst te zijn voor brildragende mensen en gebruikers van contactlenzen,
want hier wordt méér geboden dan alleen maar
oogmeting en het samenstellen van brilmonturen
met glazen tegen een aantrekkelijke prijs. Kelvin
Luong is behalve beheerder van de nieuwe vestiging namelijk ook een specialist van de eerste orde op het gebied van optiek, oogmeting en oogzorg. Hij is al meer dan tien jaar actief in de optiek, optometrist en onder andere gespecialiseerd
in uitgebreide oogheelkundige onderzoeken, oogmetingen bij kinderen vanaf 6 jaar, fixatie disparatie/prisma meting, diabetes en glaucoom screening en visuele training. Bij Eye Wish
Opticiens kunnen ook mensen die
contactlenzen dragen volop terecht. Voor elke oog- en zichtafwijking krijgt u een gedegen en helder
advies. Met een totaalaanbod aan
eerstelijns oogzorg wil deze Eye Wish
Opticiens vestiging zich onderscheiden van anderen.

dan wordt dat met de cliënt besproken
en verwijzen wij hem of haar door naar
een specialist. Een erkend optometrist
is echter in staat om zodanige onderzoeken uit te voeren waardoor er al veel
aan het licht kan komen welke correcties nodig zijn om weer scherp te kunnen zien. Dat kunnen wij hier uitvoeren. Voor bezoek aan een optometrist is
geen verwijzing van de huisarts nodig. U
kunt vrij bij ons binnenlopen. Dat geldt
ook voor ook periodieke netvliescontrole bij diabetespatiënten. Verder is het
heel belangrijk om de ogen van een
kind regelmatig door een optometrist
te laten nakijken. Wij doen al oogmetingen bij kinderen vanaf 6 jaar met zo
nodig oogdruppeltjes in de ogen. Hiervoor hoeft u
dus niet meer met uw kind naar het ziekenhuis met
risico van lange wachttijden. Tevens zijn oogonderzoeken voor kinderen tot en met 17 jaar kosteloos.”
Eerstelijns oogzorg
Kelvin Luong heeft zich eveneens gespecialiseerd
in ‘functionele optometrie’, waaronder het opsporen van zogeheten ‘fixatie disparatie’. Te vergelijken met het uitlijnen van uw ogen om de brandpunten van de beelden precies over elkaar te laten vallen. Klachten bij fixatie disparatie kunnen
zijn hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht, nek- en
schouderklachten, vermoeidheid, dansende letters, concentratieproblemen, onzeker in het donker bijvoorbeeld met autorijden en dergelijke. Om
deze klachten te onderkennen wordt een prismameting uitgevoerd die 30 tot 45 minuten duurt en
waarvoor speciale apparatuur wordt gebruikt.

Cadeautje van 200 euro
Wie verder gezonde ogen heeft maar
enkel een correctie met een (merk)
bril of contactlenzen nodig heeft, kan
Eye Wish Opticiens daar vanzelfsprekend ook in voorzien. Men staat op
het standpunt dat iedereen er goed
moet kunnen uitzien met een bril. Er
is een mooie collectie brillen voor dames, heren en kinderen waaruit gekozen kan worden. Alles tegen aantrekkelijke prijzen. Dat geldt ook voor de diverse soorten merkglazen als bijvoorbeeld Hoya, Rodenstock enzovoort.
Het team bij Eye Wish Opticiens leeft
zich in waarbij niet alleen wordt gekeken of een montuur goed staat, maar
ook of deze past bij de levensstijl van

Vrij binnenlopen
Luong: “Voordat er sprake is van het
aanmeten van een bril of contactlenzen, gaan er bij ons vaak een of
meerdere onderzoeken aan vooraf. Daarvoor hoeft men niet altijd
eerst via een verwijzing van de huisarts naar de specialist, bijvoorbeeld
een oogarts. Tenzij sprake is van ernstige afwijkingen, zoals staar, macula degeneratie, diabetes of glaucoom. Wanneer er namelijk aanleiding is voor verder oogonderzoek

Eerste bouwhandeling
nieuwbouwwijk De Regentes
Uithoorn - Bijna vijf jaar na de ondertekening van de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Uit-

hoorn, BPD Ontwikkeling (het voormalige Bouwfonds) en Zeeman
Vastgoed in de Thamerkerk, werd

afgelopen maandag op dezelfde locatie samen met de bewoners van
de eerste koopwoningen het star-

SPUK brengt Uithoorn
positief in beeld
Vervolg van de voorpagina.

“Het is de eerste film, maar de bedoeling is dat er meerdere op de site worden geplaatst. Een tweede is
al bijna klaar met als titel ‘Zo leuk
is de horeca in Uithoorn’. Maar de
gedachte gaat verder. De stichting
wil ervoor zorgen dat mensen in Uithoorn, maar ook die van daarbuiten,
Uithoorn aan de Amstel meer gaan
waarderen vanwege de fraaie omgeving, goede woonmogelijkheden,
prettig winkelen, aantrekkelijke horeca, recreatie en watersport. Die

promotie willen wij in brede zin uitdragen waar iedereen aan kan meedoen. Ten slotte is de site van ons allemaal, ook van de inwoners,” aldus
Van Zantwijk.
Via de website www.uithoornaandeamstel.nl kan iedereen die dit jaar
op korte of lange termijn iets leuks
wil gaan organiseren en waarmee je
een brede groep mensen een plezier kan doen, dit kosteloos als een
evenement op de site in de agenda
zetten. Er zijn wel voorwaarden aan
verbonden. Voordat het op de site wordt geplaatst wordt eerst be-

Door het onderzoek bij Eye Wish Opticiens te laten uitvoeren biedt dat tal van voordelen. Zo zijn er
nauwelijks tot geen wachttijden en er kan snel tot
actie worden overgegaan. En bij alle oogmetingen
wordt kosteloos een netvliesfoto gemaakt. Door deze eerstelijns oogzorg kunnen oogproblemen in een eerder stadium worden
geconstateerd en is de kans op blijvende oogproblemen kleiner.

keken of het geschikt is. Het moet
in elk geval passen bij de doelstelling van de promotie voor Uithoorn
en voor veel mensen toegankelijk en
interessant zijn. Het evenement of
de activiteit dient een sportief, cultureel, culinair, kunstzinnig of bezienswaardig karakter te hebben.
Voorbeelden: American Sunday, Culinair Uithoorn aan de Amstel, Tropical Night, Kerstmarkt, maar ook
een happening wat door Buurtbeheer wordt verzorgd. Om maar wat
te noemen. Wie in staat is ergens
een leuke film van te maken waar-

de klant. Men weet daarnaast alles van de laatste
trends en u geniet persoonlijke aandacht. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe opticiensvestiging in het winkelcentrum Zijdelwaard krijgt elke nieuwe klant tot 31 januari een merkmontuur ter
waarde van 200 euro cadeau! “De kosten van onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar worden eerst verrekend via de eigen bijdrage. Dit geldt niet voor kinderen tot 17 jaar. Brillen
en contactlenzen worden vergoed via de aanvullende verzekering waarvoor jaarlijks of tweejaarlijks
een bepaald bedrag geldt. Eye Wish stuurt de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
Tevens geven wij extra zorgkorting bovenop de vergoedingen die u van de zorgverzekeraar krijgt. Dit
geldt voor brillen en contactlenzen, maar ook voor
zonnebrillen met glazen al dan niet op sterkte. U
bent echter altijd welkom om uw bril te laten nakijken, te stellen en te reinigen. Daarnaast kunt u
bij ons ook terecht met vragen over uw bril of over
oogzorg. Want als u langer plezier wilt hebben van
uw bril, dan is het belangrijk om uw bril op een juiste
manier te behandelen,” aldus Kelvin die is aangesloten bij de Optometristen Vereniging Nederland
(OVN). Eye Wish Opticiens, winkelcentrum, Zijdelwaardplein 59, 1422 DL Uithoorn. Tel. 0297-783000.
E-mail: info@oogzorguithoorn.nl.

sein gegeven voor de bouw van
de nieuwe woonwijk De Regentes
in de Vinckebuurt. De bijbehorende bouwhandeling vond plaats op
het naastgelegen (zompige) bouwterrein aan de Wilhelminakade. Onder het toeziend oog van de nieuwe bewoners werd daar door wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen) in samenwerking met medewerkers van woningbouwer UBA
Bouw uit Uithoorn het eerste beton
voor een werkvloer gestort. Daarna begaf het gezelschap zich naar
de Thamerkerk waar de start van
de bouw traditioneel feestelijk werd
beklonken met een drankje en een
hapje. Opdrachtgever voor de bouw
van de nieuwe woonwijk De Regentes is BPD Ontwikkeling uit Haarlem, Architectenbureau A&I uit Uithoorn ontwierp de woningen, UBA
Bouw Uithoorn voorziet in de bouw
en EKZ Makelaars draagt zorg voor
de verkoop van de woningen. “Allemaal lokale bedrijven uit Uithoorn
die zich voor een fantastisch resultaat inzetten,” merkte BPD manager regio Noord-West John van den
Heuvel tijdens zijn korte toespraak
op. Hij hoopte op een vlot verlopende bouw van de woningen en wenste de toekomstige bewoners veel
woonplezier op deze locatie. Wethouder Bouma was trots en blij dat
op het al jaren braakliggende terrein een transformatie heeft plaatsgevonden waarbij industrieel terrein is omgevormd tot een schoon
bouwterrein waar een nieuwbouwproject wordt gerealiseerd. “Als te

zijner tijd ook Zeeman Vastgoed
van start gaat met de woningbouw
langs de Petrus Steenkampweg
gaat het in de hele Vinckebuurt om
bijna 300 woningen, bestaande uit
grondgebonden woningen, appartementen en een paar vrijstaande
villa’s. Ongeveer 88 procent daarvan zijn koopwoningen en 12 procent is huur,” wist de wethouder te
vertellen. Ook zei hij dat de openbare ruimte langs de Amstel nog een
flinke opknapbeurt zal krijgen.

in Uithoorn positief tot uitdrukking
komt, is van harte welkom om ook
die aan te bieden. Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel (SPUK)
is een initiatief van Uithoornse ondernemers. Er gebeurt nu al veel in
Uithoorn en SPUK heeft in het afgelopen jaar al veel evenementen
ondersteund, zoals onder meer de
Kerstmarkt en Culinair Uithoorn aan
de Amstel. Uiteraard zijn er meer
initiatiefnemers in Uithoorn die goede acties ondernemen en ondersteunen om Uithoorn op de kaart te
zetten. Vanzelfsprekend worden die
door SPUK van harte toegejuicht en
omarmd. Hebt u (ook) belangstelling? Bezoekt u dan de site eens en
maar er gebruik van als u een bijzondere film over een onderwerp
in Uithoorn of De Kwakel heeft dan
wel een evenement wilt organiseren
en aankondigen.

Uithoorn - Maandag 18 januari
werd de derde zitting van de vierde parencompetitie gespeeld. Geen
al te hoge scores deze keer. De dagscore ging naar Tini Lotgering &
Marja Baris in de B- en in de C-lijn
naar Henny Crebolder & Rineke van
Pesch, gedeeld met Tineke de Roij &
Rob Fasten (58,85%). In die lijn werden Ploon & Fons Roelofsma derde
(54,17%) en op die plek staan ze ook
met een gemiddelde van 54,55%. Op
plaats 2 staan de vandaag afwezige
Nelly Jansen & Jaap Bark (54,72%)
en op 1 de eveneens afwezige Loes
Kroon & Hans Kas (57,01%). In de Blijn was de tweede plaats voor Helma Rapp-Jonkers & Theo Vermeij (56,77%) en op plaats3 eindigden
An & Bert (55,73%), waarmee ze fier
deze lijn leiden met 57,74%. Meteen door naar de A dan maar? Petje af. Cees Harte & Jos van Leeuwen

Snel verkocht
Het heeft een paar jaar geduurd,
maar eindelijk was het dan zover
dat de eerste woningen in de Vinckebuurt worden gebouwd. Het gaat
in dit geval om de eerste fase van 32
fraaie eengezinswoningen aan autoluwe hofjes die zullen worden gebouwd op het terrein tussen de Thamerweg, Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade. Als
alles meezit kunnen de eerste woningen in het laatste kwartaal van
dit jaar opgeleverd worden. BPD
heeft het project onder de naam ‘De
Regentes’ in uitvoering gebracht;
Het terrein, waar vroeger de Campina melkfabriek stond, is al geruime tijd geleden bouwrijp gemaakt
waarbij een grote hoeveelheid
grond is gesaneerd. Van de nieuwe woningen is de fundering - het

‘heiwerk’ - op een speciale manier
zo goed als trillingvrij uitgevoerd
om schade aan bestaande woningen te voorkomen. De eengezinswoningen worden gebouwd in de
vorm van hoek- en tussenwoningen met woonoppervlakten van 94
tot en met 151 m2, onderverdeeld in
acht verschillende woningtypen. De
woningen kenmerken zich door een
herkenbare architectuur en harmonieuze stijl. Ze zijn goed afgewerkt,
voldoen aan alle duurzaamheidseisen en worden vanaf 205.000 euro
compleet opgeleverd. Geen wonder
dat ze zo snel verkocht waren. En bij
die 32 woningen blijft het niet, want
het terrein van BPD is groot genoeg voor meer nieuwbouw. Daartoe behoren niet alleen koopwoningen, maar ook huur- en koopappartementen. Dat is een volgende fase
die in de loop van 2016 in verkoop
zal gaan. Daarbij worden eveneens
woningen overwogen die levensloopbestendig zijn, want ook ouderen blijken belangstelling te hebben voor woningen op deze locatie. Het hangt even van de vraag
af welke woningen daarvoor worden ingericht. De nieuwe woonwijk
verschijnt in een fraaie groene omgeving waarin zowel de bestaande woningen aan de Van Meetelenstraat als de Thamerkerk zullen
worden geïntegreerd.

An & Bert Pronk op kop
in B-lijn BVU
staan hier 2 met 55,73% en Helma
& Theo zien we nu op plaats 3 met
53,78%. De eerste plaats in de Alijn werd ook gedeeld: 57,29% voor
zowel Leo Leenen & Henk van der
Schinkel als voor Ineke Hilliard & Elisabeth van den Berg. Greet & Henk
Stolwijk werden 3 met 55,73%. Tineke van der Sluijs & Anke Reems leiden hier met 57,03%, gevolgd door
Ineke & Elisabeth (56,39%) en Marineke & Martin (53,13%). De bridgeavonden van de BVU vinden plaats
op maandag (aanvang 19.45 u) in
Sporthal de Scheg in Uithoorn.
Aanmelden en/of informatie bij
de secretaris van de BVU Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00
uur), mail: bvu@telfort.nl. Voor informatie over bridgelessen kunt u
terecht bij Hans Wagenvoort wagenvoorthans@gmail.com, tel. 0653368948.
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Uithoorn - Scholengemeenschap
Thamen kan dit jaar tijdens de Open
Dag op 27 januari a.s. wel iets heel
bijzonders laten zien. Afgelopen
week is er in de landelijke media
al heel veel aandacht geweest voor
Zora, de onderwijsrobot, want daar
gaat het om. Als u weleens, rijdend
op de Zijdelweg, naar het schoolgebouw van Thamen heeft geke-

ken dan is daar op het billboard
heel duidelijk te lezen dat op deze
school leerlingen tijd en ruimte krijgen om te ontdekken. Deze slogan
wordt binnen ook echt in de praktijk gebracht. Donderdag 14 januari j.l. is de robot geïntroduceerd in
twee klassen Mavo van s.g. Thamen. Wordt Zora dan de vervanger
van de leerkracht? Het antwoord op

die vraag is heel nadrukkelijk ontkennend. Waar gaat het hier dan
om? Professor Elly Konijn (mediapsychologie) en medebedenker van
de zorgrobot Alice is een nieuw onderzoek gestart naar de meerwaarde van de inzet van robots in het onderwijs. Dat dit op s.g. Thamen gebeurt, heeft alles te maken met een
eerdere prettige samenwerking bij
een onderzoek naar gamegedrag
van tieners.
Vier weken
Het hele onderzoek zal ongeveer
vier weken in beslag nemen en
wordt uitgevoerd onder 60 leerlingen. Deze groep leerlingen krijgt
één onderdeel van een hoofdstuk
wiskunde niet door hun eigen docent wiskunde uitgelegd. Dat zal
gebeuren door robot Zora. Hij (of
zij, dat is nog niet bekend) gaat de
instructie voor dat onderdeel in een
één-op-één-situatie geven. Dat zal
een aantal keren gebeuren. Aan het
eind van de vier weken krijgen de
leerlingen gewoon een toets en met
de scores kunnen de onderzoekers
dan vaststellen wat het effect is geweest van deze manier van uitleggen. Natuurlijk is het zo dat als de
resultaten erg tegenvallen, de resultaten niet meetellen. Dat is de leerlingen in ieder geval beloofd.
MAVO klassen
De leerlingen van de MAVO-klassen hebben vorige week kennis kunnen maken met robot Zora.
We kunnen wel zeggen dat dit een
heel prettig welkom moet zijn geweest voor Zora. Na een voorzichtige start werd de robot binnen de
kortste keren opgenomen in de wereld van de leerlingen. Dat werd
heel goed geïllustreerd met het geven van een high-five en het maken
van een boks aan het eind van de

Gemeente Uithoorn viert
KnA verjaardag mee
ge oud leden, ereleden en oud voorzitters en bestuursleden van KnA.
“Dankzij jullie inspanning is de muziekvereniging waar ze nu staat. En
dankzij de inspanning van het huidige bestuur gaat de muziekvereniging een belangrijke plaats innemen in de regio Uithoorn.”. Lesmeister sprak verder de wens uit dat er
meer regionaal samengewerkt kan
worden tussen muziekverenigingen
omdat muzikanten nou eenmaal
verbonden zijn via de muziek en dat
is niet gebonden aan een gemeente.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
werd vanwege het 100 jarig bestaan
van Muziekvereniging KnA een reunie georganiseerd in het KnA Muziekgebouw op het Legmeerplein.
Met een dergelijke mijlpaal ontbreekt de officiële vertegenwoordiging vanuit de gemeente natuurlijk
niet en dus was wethouder Ria Zijlstra van Cultuur aanwezig om namens de gemeente KnA hartelijk te
feliciteren.
De wethouder haalde aan dat KnA
waarschijnlijk de oudste vereniging
van Uithoorn is en dat maar zelden
gebeurt dat een vereniging 100 jaar
bestaat. Ze sprak tevens de hoop uit
dat KnA in de regio Uithoorn haar
belangrijke rol voor de bevordering van de amateurmuziek zou blijven vervullen. “Ik ga ervan uit dat
er nog eens 100 jaar aan toe wordt

gevoegd.”, sprak ze hoopvol uit. Het
ziet er in ieder geval goed uit, want
KnA en de wethouder hebben gesprekken gehad over de manier
waarop muziek, jeugd en ouderen
aan elkaar verbonden kunnen worden. “Voor de ontwikkeling van de
hersenen is muziek maken erg belangrijk. Het brengt de linker en de
rechter hersenhelft met elkaar in
verbinding en dat stimuleert de ontwikkeling van de hersenen zowel bij
ouderen als bij kinderen.”, aldus de
wethouder.
Wethouder Zijlstra
Nadat wethouder Zijlstra het cadeau namens de gemeente had
overhandigd aan de voorzitter van
KnA, Marco Lesmeister, richtte Lesmeister het woord tot de aanwezigen. Hij haalde de rijke historie van
KnA aan en bedankte alle aanwezi-

Erelid
De voorzitter van KnA stond lang stil
bij de rol van vrijwilligers in een vereniging. “Zonder de inzet van vrijwilligers kan een vereniging niet
bestaan.” Hij sprak een speciaal
woord van dank uit aan Rebecca
van Doorn, die samen met een aantal anderen de organisatie van het
jubileumjaar op zich heeft genomen.
“Rebecca heeft de afgelopen weken
enorm veel werk verzet en onder
andere deze reunie en het jubileumconcert van aanstaande zaterdag
23 januari in de Schutse georganiseerd. Uiteraard niet alleen, maar
haar inspanning is zo bijzonder dat
ze daar best even een applaus voor
mag krijgen.”, hetgeen door de meer
dan 100 aanwezigen direct werd bevestigd met een applaus.
Aandacht
“Maar er is 1 iemand die namens het
bestuur van KnA vanavond speciaal aandacht krijgt.”, sprak Lesmeister verder. “Het gaat om iemand die
al tientallen jaren in vele verschil-

REACTIE VAN EEN LEZER

Onderwijsrobot te zien op
Open Dag van Thamen

les. Zora hoorde er meteen bij. Op
de vraag of deze manier van uitleg
krijgen ook iets zou opleveren hadden de leerlingen heldere antwoorden. Het leek hen niet voor iedereen
geschikt, maar bijvoorbeeld voor
hele drukke kinderen zou dit misschien wel een verbetering kunnen
zijn. Ook het feit dat Zora eindeloos geduld had was een aantrekkelijk vooruitzicht. Het feit dat Zora nooit boos werd stond voor anderen weer met stip bovenaan. Als
vervanger van de wiskundedocent,
de heer Hoogeveen, moesten de
meesten toch niet denken. En dat
gaat ook niet gebeuren. Dat er ook
nog wel wat te sleutelen valt aan de
programmering van Zora werd ook
nog op een leuke manier duidelijk.
De leerlingen zitten allemaal in klas
1M2 en de onderzoekers daagden
de leerlingen uit om met een originele vraag te komen voor Zora. Een
van de meisjes vroeg of Zora kon
zeggen: ‘Klas 1M2 is the best”. Hierop antwoordde Zora: “Klas is 1 vierkante meter de beste” Dat zorgde
voor een hilarische afsluiting van
deze bijzondere les.
Tijdens de Open Dag op 27 januari kunnen de bezoekende leerlingen
allemaal kennismaken met Zora. De
onderzoekers zijn s‘middags en ’s
avonds aanwezig. Zeker de moeite
waard. Voor meer informatie kunt u
naar www.thamen.nl.
lende hoedanigheden van enorme
waarde is geweest en nog steeds
is voor de vereniging.”. De persoon
die door het KnA bestuur is voorgedragen om te worden verkozen tot
erelid is Huub Rijnbeek. Hij is al lid
vanaf 1958 en heeft in elk denkbaar
muzikaal onderdeel van de vereniging gezeten (Orkest, boerenkapel,
drumfanfare, drumband, etc). Heeft
jarenlang in het bestuur van de vereniging gezeten en is nog steeds
zeer actief achter de schermen in de
organisatie van KnA. In Maart kiest
de algemene ledenvergadering van
Muziekvereniging van KnA over het
voorgedragen erelidmaatchap voor
Huub Rijnbeek, maar aan het applaus te merken zal die stemming
slechts een formaliteit zijn.
Jubileumconcert
De KnA voorzitter haalde nog twee
muzikale activiteiten aan die gaan
plaatsvinden in dit jubileumjaar. Ten
eerste het jubileumconcert waarin KnA de 100 jarige historie gaat
vertellen via muziekstukken die een
verbinding hebben met de verschillende decennia. Voor een muziekliefhebber zal dit een waar feest der
herkenning worden. Kaarten a 7,50
euro zijn te koop aan de deur bij de
Schutse aan de Merodelaan 1. De
voorstelling begint om 20:00 uur en
is voor iedereen toegankelijk.
Voor de muziekliefhebber die zelf
ook ooit een instrument bespeeld
heeft, heeft KnA ook iets in het verschiet. Het Music4All concert op 5
juli wordt speciaal georganiseerd
voor muzikanten die al jaren niet
meer gespeeld hebben, maar het
toch leuk zouden vinden om nog
eens 1 keer met een concert mee
te spelen. Uiteraard wordt rekening
gehouden met het niveau en daarmee is het concert voor iedereen
toegankelijk om mee te doen. Opgeven hiervoor kan via kna.secretariaat@gmail.com. Er wordt vanaf
begin mei op de dinsdagavond gerepeteerd voor dit concert.
Sterke band
Voor die tijd geeft KnA ook nog 2
concerten met Tavenu uit de Kwakel. Twee verenigingen die een dermate sterke band met elkaar hebben dat ze bijna zusterverenigingen
genoemd mogen worden. De twee
concerten worden in de Kwakel en
in Uithoorn georganiseerd. Meer
hierover later in deze krant.
Lesmeister sprak de wens uit dat
KnA een sterke vereniging blijft
waar muzikanten en vrijwilligers
zich thuis voelen en waar de muziek
de bindende factor is voor jong en
oud. KnA zoekt overigens nog een
goede penningmeester die als vrijwilliger graag zich inzet voor het
wel en wee van de amateurmuziek
in Uithoorn. Ben je goed met cijfers
en kan je 2-4 uur per maand besteden aan deze mooie vereniging, laat
dat dan weten aan het bestuur van
KnA via kna.voorzitter@gmail.com.

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

Getuigen gezocht
Help, ik ben op zoek naar getuigen die woensdagochtend ook
rond 10.15 uur ter hoogte van de
kruising “Pannenbar”-Bachlaan
in Kudelstaart/Aalsmeer waren.
Een auto vond het nodig om mij
kort op de hielen te zitten en op
het moment dat ik aangaf om
rechtsaf de Kudelstaartseweg op
te gaan mij een zetje van achter
te geven . Hierdoor ben ik onderuit ben gegleden, deze bestuurder/ster met een zwarte auto is
helaas doorgereden .Door de val
ben ik niet in staat geweest om
het kenteken te noteren, is er
misschien iemand die dit heeft

zien gebeuren? Er is wel 5 min.
later een jongen gestopt die me
op weg geholpen heeft, nog bedankt daarvoor! Ik heb zelf licht
letsel opgelopen maar mijn scooter is er slechter aan toe, daarom
deze noodkreet! Als je iets gezien
of gehoord heb graag reactie op
dit email adres, peterenhelga@
online.nl 06-22209348.
Alvast bedankt.
Voor de bestuurder/ster, ik hoop
dat je dit leest en dat je je verstand
even gebruikt om dit op te lossen!
Thamar van den Bergen

Shura Lipovsky brengt het
Jiddische lied met Schwung
Uithoorn - De zangeres Shura Lipovsky is internationaal bekend en
gewaardeerd als specialist op het
gebied van het Jiddische lied. Zondagmiddag was zij met haar ensemble Novaya Shira (“Nieuw Lied”) in
de Thamerkerk voor een optreden
bij de Stichting Culturele Activiteiten
Uithoorn (SCAU). Het publiek beleefde een mooie en meeslepende muzikale middag. Met haar prachtige
stem vertolkte Lipovsky een afwisselende reeks liedjes over het Joodse leven. Weemoed, droefenis, kleine
religieuze, vaak al heel oude, anekdotes, vreugde, humor, hoop en optimisme gaan daarin hand in hand.
De zangeres en artistiek leidster
van haar ensemble praatte de liedjes met Schwung aan elkaar. Daardoor maakte ze beeldend duidelijk

waar de Jiddische teksten over gingen. Violist Bert Vos, celliste Maaike Roelofs, blokfluitiste Marjolijn van
Roon en pianist-arrangeur Paul Prenen zorgden als Ensemble Novaya
Shira voor trefzekere instrumentale ondersteuning. Met Shura Lipovsky vormden zij als Klezmer-specialisten muzikaal een prima op elkaar ingespeelde eenheid. Toen de zangeres het publiek enkele keren enthousiast uitnodigde om vooral mee te
zingen en ritmisch mee te klappen,
haalde ze dan ook de mensen in de
goedbezette zaal makkelijk over de
streep. Op zondagmiddag 14 februari komen de pianisten Ivo Janssen en
Ariëlle Vernède voor de SCAU in de
Thamerkerk op twee vleugels werken van Bach en de Canto Ostinato
van Simeon ten Holt spelen.

Wegafsluitingen tijdens
‘Uithoorns Mooiste’
Regio - Tijdens het loopevenement
‘Uithoorns Mooiste’ zijn in overleg en met goedkeuring van de gemeente Uithoorn op zondag 31 januari een aantal wegen tijdelijk afgesloten i.v.m. de veiligheid van de
lopers en de omwonenden. Dat levert op bepaalde momenten enige
hinder op voor de omwonenden, in
de meeste gevallen zijn omleidingen
mogelijk en in noodgevallen kan in
overleg met de verkeersregelaars
een weggebruiker wel langs de afsluiting rijden. Er zijn op een aantal punten langs het parcours borden geplaatst met informatie over
de verkeershinder.
Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg
en parkeerplaatsen 10.00-13.00 u.
- Randweg tussen Randhoornweg
en Poelweg 11.08 tot 11.20 u.
- Poelweg tussen N196 en Poelweg
11.00 tot 11.35 u.
- Noorddammerweg van Randweg
richting Randhoornweg van 10.0014.00 u. afgesloten
- Noorddammerweg van Randhoornweg richting Randweg niet
afgesloten
- N196 kruising met Poelweg 11.1511.30 u.
- N196 kruising met Noorddammerweg 11.04-11.11 u.
- N196 rotonde Faunalaan 11.0911.30 u., na 11.20 u. sluizen mogelijk
- N196 kruising Zijdelweg richting
Mijdrecht 11.30-12.45u.
- N196 kruising Zijdelweg vanaf
Mijdrecht 11.30-12.45 u.
- Boterdijk tussen Laan van Meerwijk en Watsonweg 11.40-12.40 u.
- Boterdijk tussen Watsonweg en

Laan van Meerwijk 11.30-12.40 u.
- Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet 11.40-12.30 u.
geen afsluiting, wel verkeershinder
oversteek Klipper
- Klipper 11.40-12.30 u.
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar
Vrouwenakker 11.30-12.30 u.
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker
naar Uithoorn 11.30-12.30 u.
- Verkeer van Grevelingen/Grote
Wielen/Grift etc. kunnen alleen in
noodgeval in overleg de wijk verlaten.
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route
11.30-12.10 u. (sluizen mogelijk)
- Steenwijkerveld 11.28-12.08 u.
- Bezworenkerf 11.30-12.06 u.
- Halfweg 11.28-12.02 u.
- Hoofdweg tussen N-Z-route en
Vuurlijn 11.23-11.45 u.
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg
11.15-11.45 u.
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.2011.40 u.
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20 u.
11.40 u. tot parkeerplaats KDO vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.1511.40 u.
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn
11.15-11.35 u.
- Noorddammerweg bij Iepenlaan
11.20-11.40 u.
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg
en Watsonweg in beide richtingen
11.00-12.00 u.
- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg
11.30-12.45 u. (sluizen mogelijk)
- Aan de Zoom tussen Wikke en
Faunalaan in beide richtingen
11.30-12.50 u.
- Faunalaan tussen 11.00-13.00 u.
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00
u. alleen via Noorddammerweg
bereikbaar en te verlaten

Uitreiking Qui Vive jaarprijzen
Uithoorn - Op 15 januari jl. werden tijdens de gezellige en zeer
goed bezochte nieuwjaars-receptie van hockeyvereniging Qui Vive de traditionele jaarprijzen, namens het hoofdbestuur, uitgereikt
door voorzitter Rob Das. Hij startte met de puppybak die is bedoeld
om een of een groep actieve jeugdige vrijwilliger(s) door toekenning
van deze prijs te bedanken en vooral
ook te stimuleren om het vele goede
werk voort te zetten en verder uit te
bouwen. Dit jaar krijgt Megan Swart
(speelster meisjes A1) deze prijs.
Rob Das lichtte de motivatie toe: “
Jij bent in 2006 gestart in de 6-tallen
en jij speelt vanaf 2013 al in prestatieteams. Toen ben je ook gestart
met het trainen/coachen van diverse teams en het helpen bij het organiseren/begeleiden van toernooien
en andere evenementen. En dat doe
je nog steeds. Altijd met een vriendelijke glimlach, rustig maar wel
met een enorme bevlogenheid en
de wil om het goed te doen. Op jou
kan eigenlijk altijd wel een beroep
worden gedaan. Ongeacht wat er
moet gebeuren, jij bent van de partij. Daarnaast train je thans ook nog
5 zaalteams en 3 teams op het veld.
Je bent voor het hoofdbestuur een
goed voorbeeld voor vele jeugd- en
juniorenleden. Wij hopen dat je jouw
inspanningen nog vele jaren voortzet”.
Onderscheiding
De tweede jaarlijkse onderscheiding

die werd uitgereikt is de hondenbak die bedoeld is voor een vrijwilliger die zich, vaak achter de schermen, enorm inzet om allerlei zo vanzelfsprekend lijkende zaken te regelen, te organiseren en te begeleiden.
Rob Das: “Dit jaar wordt deze prijs
toegekend aan twee vrijwilligers namelijk Anjo v.d. Made en Floor Booter omdat zij zeer actief zijn. Om te
beginnen zijn beiden erg betrokken bij het hockeyen van hun kinderen (Floor een dochter en Anjo 3
zoons). Anjo is ook teammanager
van jongens C1. Zij zetten zich ook
in voor de belangrijke werkzaamheden binnen de horeca maar het toppunt is dat zij de afgelopen seizoenen de organisatie van het zaalhockey voor hun rekening hebben genomen. Neemt u van mij aan dat dit
erg veel tijd en energie kost. Het is
niet alleen operationeel zijn binnen
een netwerk van de KNHB, zaalverhuurders en andere verenigingen
maar intern heb je te maken met
de teams, trainers, ouders, besturen en commissies. Zij managen dit
naar grote tevredenheid: de organisatie loopt, de financiën zijn op orde
en de communicatie is goed. Veel
spelers/speelsters kunnen hierdoor
van het zaalhockey genieten. Laat
ik de supporters niet vergeten. Anjo en Floor hebben de afgelopen 3
seizoenen gezorgd dat er een progressie is van 34 naar ruim 50 zaalteams. Het optreden van hen getuigt
van doorzettingsvermogen, passie
en het kunnen incasseren. Ik ga dit

Op de groepsfoto staan van links naar rechts Erik Otto, Anjo v.d. Made,, voorzitter Rob Das, Floor Booter en Megan Swart. (Foto van Jip v.d. Valk)

gouden duo het komende jaar bij
elke gelegenheid steeds als voorbeeld noemen. Wij respecteren dat
jullie gaan stoppen met het zaalhockey maar hopen wel dat jullie nog
lang aan de club verbonden blijven.
Enorm bedankt”.
Vrijwilliger
De laatste onderscheiding welke werd uitgereikt is de Rob Posthumus 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 verbonden aan onze club. De bokaal
is bedoeld voor een nog actief hockeyend lid, die daarnaast een zeer
grote betekenis heeft voor onze
club door zijn/haar fantastische vrijwilligerswerk. Rob Das: “Wij hebben
dit jaar gekozen voor Erik Otto. Hij
heeft eerder, omringd door zijn familie, deze prijs in ontvangst mogen
nemen maar nu krijgt hij hem alleen. Erik is sinds 1990 lid en speelt
al 15 jaar in heren 1 waarvan hij
sinds 2013 ook nog aanvoerder is.
Hij is voor mij de personificatie van
tophockey en emotie door zijn fantastische acties en het maken van
onnavolgbare doelpunten waarbij
de tranen soms in je ogen schieten. Daarnaast heeft hij een enorme
passie voor hockey, een wil om te
winnen en de juiste vechtersmentaliteit waar soms de emotionele reacties vanaf vliegen. Heerlijk.
Horeca
Verder heeft Erik enkele seizoenen
de jongens B 1 en jongens A 1 begeleid, is sinds 2014 betrokken bij
dames 1 en maakt thans onderdeel
uit van het horecateam dat intensief
bezig is om een aantal zaken m.b.t.
de organisatie, het assortiment en
de uitstraling van de bar te verbeteren. Hierbij heeft hij ook een goede bijdrage. Hij kenmerkt zich door
altijd zichzelf te blijven en heeft dus
allerminst de behoefte om op de
voorgrond te treden. Deze bescheidenheid siert hem. Ik ken hem verder als zeer beschaafd en vriendelijk mens.
Er heeft bij ons geen enkele twijfel bestaan om jou deze prijs toe te
kennen. Erik enorm bedankt en wij
hopen dat wij nog erg lang van jou
mogen genieten”.

Open Dag Atelier de
Kromme Mijdrecht
Mijdrecht – Op zaterdag 23 januari
organiseert kunstenaarsvereniging
Atelier de Kromme Mijdrecht een
Open Dag. Deze informatiedag vindt
plaats in het atelier van de vereniging, dat is gevestigd in het gebouw
van de voormalige basisschool
De Hoeksteen, Eendracht 6 in
Mijdrecht. U bent welkom van 13 tot
16 uur. U kunt werk van leden bekijken en informatie inwinnen over de
diverse teken- en schildercursussen
die het AKM organiseert voor zowel jongeren als volwassenen. De

dag wordt om 13 uur geopend door
AKM-voorzitter Nico van Oosten.
Van 13.15 tot 14.00 uur geeft Maja
Roeleveld een workshop voor kinderen. Van 14.00 tot 14.45 uur kunt
u bij Gabry de Veld leren hoe je een
marmer-imitatie schildert. Nico van
Oosten geeft van 14.45 tot 15.30 uur
een demonstratie intuïtief schilderen. Tijdens de middag kunt u rekenen op een gastvrij onthaal met koffie, thee of een drankje. Atelier de
Kromme Mijdrecht bestaat inmiddels 35 jaar en heeft in die tijd ve-

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Hoe houd je een gezin gezond in een snoep en snack omgeving? Hoe leg je kinderen uit dat
niet alles wat ze op de televisiereclame zien, even gezond is? Hoe
krijg je een gezin in beweging als er
zoveel op internet of televisie te zien
is, als alles een afstandsbediening
heeft of een motor lijkt te hebben?
Ouders willen hun kinderen gezond
en gelukkig zien en voeding en beweging zijn daarin belangrijk.
De ouders dragen hierin een grote
verantwoordelijkheid. Als ouder ben
je een voorbeeld voor je kind. Kinderen kijken hoe jij het doet. Weinig
mensen zijn dol op verandering. Het
liefst blijven we doen wat we altijd
deden, want dat voelt veilig, huiselijk, gemakkelijk en vertrouwd. Toch
is het af en toe nodig om veranderingen door te voeren, zowel in je eigen leven als dat van je gezin. Gezonde voeding, meer bewegen, een
gezond zelfbeeld... dat heeft niets te

maken met verbieden of verplichten.
Integendeel; als ouders goede gidsen zijn en hun kinderen laten zien
hoe je met een minimum aan inspanning alle leden van het gezin de
weg wijst naar een gezonde leefstijl.
Docente Natasja Huisman verzorgt
deze cursus gedurende 2 dagdelen
op de woensdagen 3 en 10 februari a.s. van 09.30-11.00 uur. Kosten
12,00.
Proeven aan Meditatie
Niets doen levert je veel op! Als je
eraan begint, kun je je niet voorstellen dat het iets brengt. Zitten en verder niets! Zou zoiets eenvoudigs wat
op kunnen leveren? Dan hadden ze
dat jaren geleden al bedacht! En dat
is ook zo, Meditatie is waarschijnlijk zo oud als de mens. Het heeft alles overleefd. Nog steeds mediteren mensen omdat het iets oplevert
voor je gezondheid, voor je relaties,
voor je werk, voor je vrije tijd voor al-

le honderden amateur-kunstenaars
de nodige vaardigheden op het gebied van tekenen en schilderen bijgebracht. Veel leden uit de beginjaren zijn nog steeds lid en ontwikkelen zich, ondersteund door ervaren en bevoegde docenten, steeds
verder. Alleen de cursus modeltekenen wordt zonder docent gegeven en is gericht op cursisten met
enige tekenervaring. Het is mogelijk om u tijdens de Open Dag in te
schrijven voor cursussen of workshops die nog vrije plaatsen bieden.
Voor meer informatie over het AKM
kunt u bellen met 0297-283917 of
de website, www.atelierdekrommemijdrecht.nl of de pagina Facebook/Atelier de Kromme Mijdrecht
raadplegen.
les wat je lief is. In deze cursus leer
je, proef je en ervaar je wat meditatie is. In 4 avonden, elk met een eigen thema kun je kijken welke meditatievorm het beste bij je past. De
thema’s zijn: introductie, Zen-meditatie, begeleide meditatie, geluidsmeditatie en chakrameditatie. Wees
welkom! Trekt u makkelijk zittende
kleding aan. Eventueel kunt u bij de
docent in de eerste les een meditatie-kussen aanschaffen ad. 25,00 en
een kleedje ad. 3,00.
De cursus wordt verzorgt door Leen
van Rij gedurende 4 dagdelen op
woensdag van 19.30-21.30 uur, te
beginnen op 3 februari a.s. Kosten
29,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl

Eendracht krijgt judolessen van Rens Holleman!
Mijdrecht - In samenwerking met
Sportservice Midden Nederland
geeft Rens Holleman een aantal judolessen aan de leerlingen van OBS
de Eendracht. Het is bijzonder inspirerend om deze lessen bij te wonen.
Met groot enthousiasme geeft Rens
zijn judolessen en de leerlingen genieten van zijn aanstekelijke manier
van lesgeven. Hier werkt iemand die
hart heeft voor zijn sport, het vak
van lesgeven verstaat en veel begrip
heeft voor kinderen in ‘alle soorten
en maten’. Bij aanvang van de les
krijgen de kinderen allemaal een judojasje aan en leren binnen de kortste keren de do’s en don’ts van het
judoën!

www.designbril.nl

Begin
het jaar
goed!

HOYA Lens is wereldwijd één van de toonaangevende
en grootste producenten in brillenglazen. HOYA Lens
Nederland produceert voor Nederlandse opticiens.
Het succes komt voort uit het continu toepassen van
baanbrekende innovaties.

… Met 3 super scherpe aanBiedingen:

Hoya Indoorglas Workstyle, het ideale
computerbrilglas. nú 1 glas gratis!
Upgrade multifocale glazen. € 100,00 korting bij aanschaf
van de allerbeste Hoya multifocale glazen.
Compleet op maat gemaakte trendy (lees)bril met geharde
en ontspiegelde glazen vanaf € 149,00
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

Tafeltennis afdelingskampioenschappen 2016
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De Ronde Venen - De junioren en
senioren van tafeltennisvereniging
Veenland uit Wilnis hebben de afgelopen weekenden weer hun uiterste best gedaan op de afdelingskampioenschappen van rayon Midden in Hilversum. De jeugdspelers
Benjamin en Valentino uitkomend
in de 6e klasse mochten de spits
afbijten op 9 januari. Tijdens deze
dag werden 3 toernooien door elkaar gespeeld. Om 9.00 werd begonnen met het dubbelspel. Ondanks dat ze als 3e waren geplaatst
en daarmee tabel leider waren van
poule C lukte het hun niet om van
Bijmaat (Huizen) en Hilversum te
winnen. Het tweede toernooi werd
gespeeld in leeftijd klassen. Hierbij
had Valentino helaas niks te zoeken. Zijn tegenstanders spelen zelf
allen in hogere klassen. Ook Benjamin lukte het niet om in zijn groep
naar de vervolgrondes te bemachtigen. Als laatste werd er nog toernooi gespeeld naar speelsterkte.
Hierbij lukte het Benjamin om de
poulefase te overleven, maar in de
daarop volgende ronde trok hij helaas, ondanks de aanwijzingen van
zijn coach, aan het kortste eind.
Vijfde klasse
Zondag 10 januari traden de 5e
klasse spelers aan in Hilversum. Dit
jaar was het gehele 5e klasse team

van Veenland aanwezig, bestaande
uit Bob, Denise en Martijn. Voor Denise was het de eerste keer dat zij
bij de senioren mee deed. Bob en
Martijn hadden al vaker op dit niveau gespeeld. De heren vormden
een duo bij het dubbeltoernooi. Denise vormde samen met een dame
van een andere vereniging een gelegenheidsduo. Bob en Martijn waren als 2e ingedeeld in een poule van 3 teams. Zij wisten beide
wedstrijden te winnen en behaalden daarmee direct de kwartfinale. De tegenstanders waren in deze
wedstrijd helaas te sterk, waardoor
zij kansloos waren. Denise en haar
partner konden ook geen stempel drukken op hun wedstrijden. Zij
verloren alle wedstrijden in de poulefase en waren hierdoor direct uitgeschakeld.
Enkels
Bij de enkelwedstrijden wisten Denise en Bob beide 2 van de 3 wedstrijden te winnen en gingen als 2e
door naar de winnaarsronde. Martijn wist slechts 1 partij te winnen en
eindigde daarmee als 3e en speelde vervolgens de verliezersronde. Helaas verloren alle Veenlanders hun vervolgwedstrijden, waardoor het toernooi voor hun voorbij
was. Zaterdag 16 januari gingen de
laatste jeugdspelers Martijn en Vic-

volg ons op:

04/01/16 23:07

tor uitkomende in de 2e klasse met
coach naar Hilversum. Door uitvallers werden zij opnieuw ingedeeld,
waardoor zij het als koploper van
hun poule klaarspeelden om deze
fase te overleven. Later in de middag versloegen zij in de halve finale
een 1e klasse duo, maar in de finale moesten ze helaas hun meerdere kennen tegen de kampioenen. En
het toernooi naar sterkte lukte het
Martijn niet om de door te komen in
de poulefase, maar Victor mocht na
enig rekenwerk wel door, maar in de
8e finale lukte het hem helaas niet
om van de snel en scherp spelende
Iris (Hilversum) te winnen. Het laatste toernooi (naar leeftijd) was voor
zowel Martijn als Victor te moeilijk
om als 1e uit de poulefase te komen.

Revanche van KDO DS1
op WeHaVe DS1

een pijnlijke pot. Met 14-10 gingen
beide ploegen de rust in. De trainer
was tevreden en had hier en daar
wat opmerkingen maar was vooral
erg blij met hoe de wedstrijd verliep.

De Kwakel - Wehave. De nummer
2 waar de dames van KDO al langere tijd voor vreesden. Tijdens de buitencompetitie wist KDO een winst
mee naar huis te nemen waardoor
WeHave geen kampioen kon worden. Helaas werd de vorige wedstrijd in de zaal toch weggegeven
en won WeHave met een eindstand
van 24-15. Tijd voor revanche. Met
twee super gezellige dames van de
jeugd van de week (Suus en Lika)
werd er warm gelopen en werd de
keepster ingegooid. Het fluitsignaal
klonk al snel. Een bekende scheidsrechter die bij KDO een positieve indruk heeft achtergelaten. Het begroeten blijft lastig voor KDO. Onze aanvoerster Jessica vind het nog
steeds lastig om de nieuwe yell te
onthouden.
Vandaar de lachbuien aan het begin
van bijna elke wedstrijd waardoor
de sfeer en meteen goed in zit. Natuurlijk vergeven we dat Jessica en

Tweede ronde
De tweede ronde. In de tweede helft
opende WeHave de score en werd
KDO wat nerveus. Hierdoor werd
de aanval wat slordig en eindigde
schoten op doel op de handen van
de keeper of zelfs naast het doel. De
dekking stond daarentegen als een
muur. Niemand kwam meer door de
kdo’ers heen en ze wisten zich geen
kant meer op te krijgen. De doelpunten werden vooral gemaakt door penalty’s die soms terecht waren, maar
meestal ook niet. Op het moment dat
KDO een twee minuten straf kreeg,
werd het spannend. WeHave kwam
steeds dichterbij en het werd stiller
op de tribune. Zo’n mooie pot gaan
we toch niet zomaar weggeven?
Nee, dat doen de dames van KDO
inderdaad niet! Door mooie breaks
en toch ook nog mooie wissels wist
KDO de punten te pakken en WeHave met lege handen naar huis te
sturen. Eindstand: 23-21

zal het de volgende wedstrijd hopelijk goed gaan.
Gejuich
Met zwetende handjes en kriebels
in de buik werd de wedstrijd gestart. Al snel opende KDO de score
en klonk er luid gejuich vanaf de zijlijn. Positiviteit is een groot pluspunt
die de dames van KDO bezitten. De
dames in het rood hebben al vaak
meegemaakt dat de tegenstander
hier vaak niet al te blij mee is, waardoor zij chaotischer gaan handballen. Dat was ook te zien. Niet wetende dat de dames van WeHave dezelfde trekjes als de dames van Monickendam hanteerden, verslechterde de sfeer van de wedstrijd. Haren
trekken, duwen, aan armen hangen
en elleboogjes leken de oplossingen
van WeHave. Volgens hun was dat
juist andersom. Een wedstrijd waar
wij met veel enthousiasme aan begonnen, veranderde al snel naar

20 januari 2016

• Nieuwe Meerbode

BANKROET OP THAMEN SPETTERT DE PAN UIT

<kop 36>MUSICAL BANKROET OP THAMEN SPETTERT DE PAN UIT
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Uithoorn - De jaarlijkse musical op
RKSG Thamen was weer een groot
succes. Het verhaal van Bankroet was
erg herkenbaar en sprak de leerlingen
dan ook erg aan.
Stel: je bent 14. Je hebt echt alles wat
je wil: een pinpas en een vette rekening, vriendinnen om geld mee uit te
geven, vrienden om mee uit te gaan
en een mooi rapport. Je hebt je hele
leven nog niks gehad om over te klagen, eigenlijk. Jouw leven is één feestje! Maar dan gaat het fout. Je vaders
goedlopende zaak gaat failliet. Weg
pinpas. Weg luxe. Weg vrijheid. Hoe
lang kun je doen alsof er niks aan de
hand is? Kun je dat geheim houden?
Wil je dat? Is je leven helemaal naar de
knoppen of zijn er ook nieuwe kansen
en uitdagingen? Fleur en haar broer
Casper gaan er verschillend mee om.
En ook hun vrienden reageren allemaal anders. We leerden ze allemaal
goed kennen: Fleur, haar broertje Casper en hun ouders. De populaire hockeymeisjes en de no-nonsense vrienden van Casper. En o ja, natuurlijk ook
Victor, die een oogje heeft op Fleur. Zij
vindt hem stiekem ook wel leuk, maar
ja, hij is toch eigenlijk niet echt van
haar ‘stand’. En zit bij de Scouting. Dat
is heel wat anders dan hockey...
Alles in de musical Bankroet klopte.
De acteurs speelden hun rol vol overgave, de zang en dans was heel goed
en de jongens van het back stage, licht
& geluid zorgden voor een prachtig decor en geweldig licht en geluid. Veel
bezoekers vonden het Thamens beste
musical ooit.
Na de laatste voorstelling verzuchtten
veel leerlingen dat het jammer was dat
het weer voorbij was. Niets is leuker
dan met een hechte groep leerlingen
vier maanden samen ergens naar toe
te werken!
Gelukkig is in maart weer de Thamen
Talenten Tank, wanneer het podium
weer van de leerlingen is.

09

10 Nieuwe Meerbode

• 20 januari 2016

Scores bij BVK onvoorspelbaar

Bridgeclub de Legmeer

Tweede ronde 4 tallen van start
Uithoorn - De start van deze tweede ronde leverde gelijk drie top scores van twintig punten op. In zowel
de B, D en E- lijn smaakten de overwinnaars dit genoegen en vroegen
de verliezers zich vertwijfeld af hoe
het allemaal zo kon gebeuren! Zo
niet in het top segment van de A- lijn.
De teams de Vroom en Timmer hielden de schade voor de verliezers nog
enigszins beperkt door met 15 punten gedeeld eerste te worden en ze
zo nog 5 punten te gunnen. In de Blijn was men dus niet zo coulant en
scoorde team Quelle twintig tegen
nul! De nummer twee, team Bruine de Bruin, had wat meer mededogen en liet door 13 punten te verzamelen er 7 voor de anderen over. In
de C- lijn ging het nog vriendelijker
toe doordat de teams van Schaick
en Steegstra genoegen namen met
11 punten en zo de verliezers met 9
punten nog alle kans gaven voor een
herstel van vertrouwen in zich zelf.

In de D- lijn ging het mes op tafel
en pakte team Selman de volle winst
van twintig ten koste van! Team van
Praag deed daar met een score van
18 nauwelijks voor onder en de overgebleven kruimeltjes bleven dus beperkt tot twee. De E- lijn werd het toneel van een zege tocht van team
Verrips, dat met 20 punten de tegenstrevers stilletjes liet afdruipen. De
teams van Maarseveen en Jonkers
pakten met respectievelijk 17 en 16
punten de plaatsen twee en drie, zodat de strijd om de top nog geheel
open is. Volgende keer weer gewoon
parenbridge en het viertallen wordt
op 3 februari vervolgd. Wilt u dit in
het vervolg ook meemaken, kom dan
spelen bij Bridgeclub de Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Dans & Party Centrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
verdere inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 0297-567458.

Driebandentoernooi 2016
Regio - Biljartclub D.I.O. en Cafe “De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet
van het toernooi is ongewijzigd.
Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste
twee van elke kwartfinale-pool
plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er met 8
finalisten over 2 dagen gespeeld
voor de eindoverwinning. De bedoeling is om de kampioen van
vorig jaar Maarten Dulmus te verslaan, wat echt niet mee zal vallen.
Dit toernooi zal mede gesponsord
worden door Restaurant De Haven herenweg 276 3645DX Vinkeveen tel. 0297-265308. Heeft u
een voorkeur voor bepaalde data,
maak dit dan telefonisch kenbaar,
zie onder. Voorronden; zondag 31
januari, zaterdagen 6-20-27 en de
zondagen 14-21- 28 februari aanvang14.00 uur.

Zaterdag 5 maart en zondag 6
maart aanvang 14.00 uur. Indien
u bij de eerste twee van de pool
eindigt, dan dient u er rekening
mee te houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag
2 april, zondag 3 april, zaterdag 9
april en zondag 10 april de aanvang is om 14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 16 april en zondag 17 april
aanvang 14.00 uur. En de finale
vindt plaats op zaterdag 23 april
en zondag 24 april, aanvang 14.00
uur direct gevolgd door de prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen 15,00 per persoon. Daarvoor speelt u minimaal
3 partijen in elke ronde. Heeft u
nog vragen, neem dan kontakt op
met Café “De Merel”. Arkenpark
Mur 43 te Vinkeveen Tel. 0297263562 of 0297-264159 mailen
kan ook cafè de merel thcw@
xs4all. Tot slot wensen wij u een
gezellig en sportief toernooi.

FC Ik kap er mee en de
Beunies naar Grote Finale
De Kwakel - Zaterdag 16 januari is de eerste en laatste damesavond van deze editie van het Quakeltoernooi gespeeld. De avond bestond uit 2 poules van 4 teams die
strijden in hun poule om een plaats
in de kruisfinale om zo de finale op
6 februari te halen. Poule A bestaat
uit Il pappagallo, Fc Koprol, Banaan,
Voetbalvrouwen. Poule B bestaat uit
Futsalmutsen, Van der Voortjes, FC
ik kap er mee, Beunies. In poule A
word er afgetrapt door Il Pappagallo
tegen FC Koprol. Il Pappagallo heeft
in de openingswedstrijd het betere van het spel en neemt al snel de
leiding. Il Pappagallo houd vrij eenvoudig stand, en wint met 2-0. Banaan neemt het daarna op tegen de
Voetbalvrouwen. Dit is een wedstrijd
tussen de jeugdige veld dames, tegen de vrouwen waarvan hun mannen in de veldselectie spelen. Team
Banaan zijn de betere voetbalsters
en komen op 1-0. Drie minuten voor
tijd maken ze de verlossende 2-0.
Uiteindelijk winnen ze hun eerste
wedstrijd vrij gemakkelijk met 3-0.
Poule B
In Poule B komen De Futsalmutsen
in hun eerste wedstrijd op 1-0 tegen
de Van der Voortjes. Van der Voortjes, bestaande uit 11 familieleden,
spelen voor het eerst met elkaar.
Met een gelukkige bal onderkant lat
komen de van der Voortjes terug tot
1-1. Met 2 mooie counters beslissen de Futsalmutsen de wedstrijd in
hun voordeel met 3-1. Fc ik kap er
mee komt in hun wedstrijd tegen de
Beunies al snel op voorsprong. Zij
hebben ook het betere van het spel.
De Beunies komen voetballend net
iets te kort. Fc ik kap er mee wint
daarom ook met 2-0.
Poule A
In poule A daarna een wedstrijd tussen 2 teams met 3 punten. Il Pappagallo neemt het op tegen Banaan. De jonge meiden van Banaan
moeten het opnemen tegen de ervaring van Il Pappagallo. Ervaring
wint het van de jeugd. Il Pappagallo
wint met 2-0 en neemt de leiding in
poule A. Fc Koprol speelt in dezelfde poule hun tweede wedstrijd tegen de Voetbalvrouwen. De grootste kansen zijn voor Fc Koprol, maar
de Voetbalvrouwen weten hun eerste wedstrijd te winnen met 1-0. In
de tweede ronde in Poule B spelen
de Futsalmutsen tegen Fc ik kap er
mee. Fc ik kap er mee bestaat voornamelijk uit dames die bij CSW
voetballen. Ze weten elkaar goed

te vinden en winnen verdiend met
1-0. In de volgende wedstrijd nemen
de Beunies het op tegen de van der
Voortjes. De Beunies komen snel
1-0 voor en breiden de voorsprong
zelfs uit naar 2-0. Binnen 1 minuut
weten de van der Voortjes een 2-0
achterstand om te zetten in een gelijkspel, dit is ook de einduitslag.
Voetbalvrouwen
Il Pappagallo kan zich als eerste verzekeren van een plek in de kruisfinale door te winnen van de Voetbalvrouwen. Zonder zich te veel in te
spannen winnen ze eenvoudig van
de Voetbalvrouwen met 3-0. Banaan
kan daarna tegen Fc Koprol goede
zaken doen om een plek in de finale
te bemachtigen. Ze komen vroeg op
voorsprong maar missen veel kansen om de bevrijdende 2-0 te maken. Twee minuten voor tijd maken
ze toch de 2-0 en beslissen ze definitief de wedstrijd. In poule B komen
De Beunies in de volgende wedstrijd met 2-0 achter en een finaleplaats lijkt ver weg. Maar toen ze
eenmaal op gang kwamen stonden
ze binnen no-time 3-2 voor en wonnen ze hun laatste poule wedstrijd.
In de laatste wedstrijd van poule B
spelen Fc Ik kap er mee tegen de
van der Voortjes. In een spannende
wedstrijd word het uiteindelijk 2-2.
In de kruisfinales winnen de Futsalmutsen de strijd om de 7e plek door
met ruime cijfers van FC Koprol te
winnen, 5 – 1. De Van der Voortjes
winnen met penalties van de Voetbalvrouwen nadat de reguliere wedstrijd in een 2 – 2 gelijkspel is geeindigd, zij worden daarmee knap 5e.
Banaan en FC Ik kap er mee spelen tegen elkaar om uit te maken
wie op de finale-avond van 6 februari in de grote finale speelt. De andere wedstrijd gaat tussen Il Pappagallo en Beunies. FC Ik kap er mee
verslaat Banaan met 2 – 0 en in een
spannende wedstrijd tussen Il Pappagallo en Beunies die eindigt in 1 –
1 moet de winnaar na penalties komen, en dat doen de Beunies iets
beter. Dat betekent dat we op de finaleavond Fc Ik kap er mee terugzien in de grote finale tegen de Beunies. In de kleine finale spelen dus
Banaan en Il Pappagallo.
Zaterdag 23 januari hebben we
weer een herenavond met teams
uit de buurt. Familie Verbruggen,
Jet Set, Hartogh Timmerwerken, De
Toekomst, Skills United en Koekoek
in de linker bovenhoek. De wedstrijden beginnen om 18:00 in de sporthal van KDO.

Listige Leo schrijft
damgeschiedenis
De Kwakel - De teamgenoten van
Leo Hoogervorst waren amper aan
hun partij begonnen of Leo kon de
punten al bijschrijven bij zijn team.
Leo hanteerde de van der Poelopening, daarin zit een listige combinatie verborgen, zijn tegenstander
tuinde erin en gaf binnen vijf zetten op. Hierdoor kwam K&G op een
0-2 voorsprong tegen de dammers
van Purmerend die op de tweede
plaats stonden. Een goede opsteker voor de koplopers uit De Kwakel, of beter gezegd Nieuwveen. Invaller Henk Springintveld ondervond de sterke van deze eerste klasse, in de hoofdklasse kon Henk zijn
invalbeurt nog met een overwinning
bekronen maar nu moest hij in het
stof bijten,2-2. Vervolgens deed de
in topvorm verkerende Jos Harte
een belangrijke duit in de zak, met
een combinatie brak hij door naar
een beslissende dam, 2-4. De overwinning hing in de lucht, maar daar
moest kopman Wim Konst nog flink

voor zweten. Dat was het waard, remise werd het resultaat en daarmee
de 3-5 zege een feit. Een concurrent
voor de titel is daarmee uitgeschakeld, het lijkt erop dat de laatste
wedstrijd tegen Andijk de beslissing
om het kampioenschap gaat brengen. Eerst moeten de listige dammers uit Nieuwveen nog afrekenen
met Zaandam, deze wedstrijd is pas
in februari.
In de onderlinge competitie nam
Wim Keessen de leiding over middels een zege op de gebruinde Jan
Bartels. De concurrentie van Wim
lieten punten liggen. Wim Konst
zelfs twee tegen de herstelde Piet
van der Poel en Adrie Voorn kwam
niet verder dan een zwaar bevochten remise tegen Kees Harte. Nog
groter was de verrassing van Bert
van Wermeskerken, Bert snoepte
Piet Terlouw een verdiend punt af.
Damliefhebbers kunnen elke maandagavond vanaf 19.30 uur terecht in
’t Fort De Kwakel.

Open Kwakels
Dartkampioenschap
De Kwakel -Zaterdag 23 januari 2016 is het dorpshuis in De Kwakel het strijdtoneel voor de 14e Open
kampioenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het een
gemengde wedstrijd. Dus heren en
dames strijden om dezelfde titel.
Deelname kost 5 euro. De inschrijving start om 12.00 uur en de wedstrijd begint om 13.30 uur.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Pieter Langelaan:
06-11434716 Er kan ook weer gestreden worden om de TRIPLEPOT.
Hoe werkt dit? Deelnemers en bezoekers kunnen een gooi doen naar
de Triplepot. Een lot met kans op

deelname kost 1 euro. Dit geld gaat
in de Triplepot. Door middel van loting onder de verkochte lootjes
wordt bepaald wie er met drie pijlen
op een bepaalde Triple mag gooien.
Een 20-zijdige dobbelsteen bepaalt
welke Triple geraakt moet worden.
Per juiste Triple krijgt de gooier één
derde van de Triplepot, met een minimum van 50 euro. Kortom de pot
groeit per verkocht lootje en krimpt
per juist gegooide Triple. De ActiviteitenCommissie van het dorpshuis
hoopt 23 januari vele darters en
bezoekers te begroeten. Het adres
is: Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan
16 te De Kwakel. 0297-531528

Fortcross De Kwakel
Uithoorn - Onder heerlijke winterse omstandigheden is de Fortcross
de Kwakel verreden. Het had in de
nacht licht gevroren en een ietsepietsie sneeuw was er gevallen. Tijdens de races werd het parcours
wel weer wat modderiger en gladder. Voor het publiek was het goed
toeven rondom het fort, want de zon
scheen in overvloed. En met alle
klimmen en afdalingen ook genoeg
spektakel. Bij de jeugd waren er leuke startvelden en werd er hard gestreden om de fortcross titel! Bij de
jongste jeugd ging nieuw lid Duuk
van de Haagen er als een speer
vandoor en dit hield hij tot de finish
vol! Hierachter werd Mike Derogee
tweede. Knap werk, want beide jongens hadden op zaterdagavond nog
een nationale cross in Helmond gereden en ook daar reden ze met een
16e en 17e plaats een goede koers.
Bij de oudste jeugd ging de zege
naar de sterke Danny Plasmeijer
voor Mees van Smoorenburg.
Uitslag
Jeugd 8-11 jaar: 1 Duuk vd Haagen, 2 Mike Derogee, 3 Jarno Weltman, 4 Siem v Smoorenburg, 5 Bo

Versteeg, 6 Teun Wahlen, 7 Jesse de
Vries, 8 Jasmijn Wiegmans, 9 Davey
Monsuurs, 10 Sen Haasbroek, 11
Mees van Duren (met pech)
Jeugd 12-14 jaar: 1 Danny Plasmeijer, 2 Mees v Smoorenburg, 3
Chris Oosenbrug, 4 Flip v Walraven,
5 Sven Buskermolen, 6 Raoul v Zijl,
7 Kiki Jansen, 8 Tonko Klein Gunnewiek.
Na de jeugd mochten de recreanten/nieuwelingen en dames hun

De Kwakel - De uitslagen van de
2 eerste speelavonden in de 3e parencyclus van de BVK vertonen een
grillig beeld. Zo kon ik vorige week
melding maken van 3 uitschieters in
de 3 lijnen, 3 paren die 66% of meer
scoorden. Diezelfde paren scoorde deze week allemaal (zeer) ruim
onder de 50%. Daar staan paren tegenover die vorige week een matige
score noteerden en deze week juist
topscores. Beste voorbeeld van dat
laatste zien we in de A lijn. Je hoeft
als simpele verslaggever Nelly Vork
en Andre Verhoef maar even ‘op
scherp te zetten’ en de reactie laat
niet lang op zich wachten. Vorige
week een zeldzame laatste plaats in
de A lijn, deze week een veel vaker
voorkomende 1e plaats met 66,32%,
maar liefst 25% meer dus dan vorige week. Ria en Wim Ritzen werden met 60,76% 2e, ook met een
aanzienlijk hogere score dan vorige week. Wat stabieler was de score van de als 3e eindigende Geke en
Jaap Ludwig met 58,68% (na bijna
54% vorige week). Zij voeren na 2
speelavonden de totaalranglijst aan
(56,25% gemiddeld) Riet Doeswijk
en Joop den Blanken sloten deze
week de rij.
In de B lijn waren Greet de Jong en
Jan van der Knaap te sterk voor de

rest van het veld. Met 58,93% werden zij 1e. De 2e en 3e plaats lagen
dicht bij elkaar, want Leny Heemskerk en Agnes de Kuijer werden hier
met 56,85% 2e en Eefke Backers
met Marianne Kamp 3e met 56,13%.
Zij benaderden daarmee hun score
van vorige week het dichtst van alle paren en voeren de totaalstand in
deze lijn aan met 55,15% gemiddeld.
Hans Elias had met partner Ben
Terra grootse plannen voor deze
avond, maar zij moesten aan het
eind van de rit vaststellen dat daar
geen spaan van terecht was gekomen, want zij eindigden als laatsten. Hans beloofde na afloop direct
‘volgende week te gaan vlammen’.
Maar afwachten of dat zo is of dat
het met een sisser afloopt.
In de C lijn was de hoofdprijs voor
good old (met alle respect!) Tiny en
Han Mann met 61,11%. Susan Ambagtsheer en Riet Wesselingh werden met 58,75% sterk 2e en de 3e
plaats met 57,99% was een prooi
voor Marjo en Gerrit van Zijtveld.
De totaalranglijst wordt hier aangevoerd door Atie en Wan Overwater
met 57,64% gemiddeld.
Er zijn nog 3 avonden te gaan, dus
totaalstanden na 2 avonden zeggen nog niet zoveel. Het kan nog alle kanten op.

Drie keer zes sans atout
geboden
Uithoorn - Donderdagochtend 14
januari werd door de leden van de
Amstel Bridgeclub de 2e zitting van
de 3e competitieronde gespeeld.
Gezellig keuvelende leden die elkaar in het Buurtnest met een kopje koffie een goedemorgen wensen
en de laatste nieuwtjes toespelen,
werden door Lucas, onze spelleider,
tot de orde geroepen om, gezien de
tijd, eens te gaan spelen. Dus snel
geschud en de klok op 30 minuten
gezet en het bridgen weer gestart.
In de A-lijn werd drie keer klein
slem geboden en gehaald bij spel
14 door respectievelijk Wim & Ria,
Aja & John en Els & Alice. Jammer
dat Addie & Jeannet stopten bij 5
sans. Tja er bleek bij het azen vragen een heer en een aas buitenboord te zijn. Zij durfden dit risico dus niet te nemen. Twee andere paren hebben geen poging gedaan dit slemcontract te bieden en
scoorden 3 sans + 3. Helaas hadden Ciny & Netty bij dit spel een 0
score, omdat zij een 5 klaveren contract + 1 speelden hetgeen minder
punten opleverde. Spel 4 is ook het
noemen waard deze morgen. Jan &
Leny haalden, helaas niet uitgeboden, bij dit spel een groot slem (7
harten) binnen, wat een 100% score
opleverde. Onbegrijpelijk eigenlijk,
want andere paren behaalden respectievelijk slechts 1 harten + 2, 4
harten +1, 3 sans + 1, 4 harten +2
en 3 sans -1! Geweldig gedaan Jan
& Leny.
In de B-lijn waren twee spellen erg
opvallend. Vooral spel 21 waarin de
meeste oost/west paren 4 of 3 harten boden (niet kwetsbaar kun je
wat brutaler zijn!). Dit contract werd
door noord/zuid gedoubleerd en
ging respectievelijk 3 en 4 down.

Alleen Greet & Hanny, kwetsbaar
in noord/zuid, durfden met 5 ruiten daar overheen te gaan en gingen maar één down. Dat leverde dit
moedige paar een 100% score op.
In spel 14 behaalden Arna & Gerda
en Henny & Lucas een 4 schoppen
contract +2. De andere paren behaalden maar net 4 schoppen of 4
schoppen +1. Goed tegengespeeld,
juiste uitkomst of gewoon goed gespeeld? Het leverde beide paren
een leuke 80% score op. Voor Bert &
Wim was tafel 5 een ramptafel. Het
gebeurt niet vaak, maar de gemiddelde score aan die tafel was voor
hen slecht 2,5%. Zeker een dipje
tegen Corry & Netty die dus 97,5%
scoorden aan die tafel? De uitslag
voor de vijf beste paren is als volgt:

kunsten laten zien. Het hele veld
werd tegelijk weggeschoten. De recreanten Ruben Pepping en Guido
Coers namen de leiding maar moest
later toch toelaten dat zij door een
aantal dames en nieuwelingen werden bijgehaald. Nieuweling Ian van
de Berg startte ook sterk, maar helaas zorgde een afgelopen ketting ervoor dat hij wat terug viel.
De wedstrijd werd gewonnen door
de sterke Anne Huinen voor kersvers Nederlands kampioen veldrijden (bij de nieuweling meisjes) Eva
Bijwaard.
Dames: 1 Anne Huinen, 2 Eva Bijwaard, 3 Rosan Koper, 4 Diana Kuipers.
Nieuwelingen: 1 Bob Gerritsen, 2
Ian van de Berg.

Recreanten: 1 Guido Coers, 2 Ruben Pepping, 3 Dennis Verlaan, 4
Bart van Montvoort, 5 Paul Volgering, 6 Bas Verbree.
Het grootste startveld was er bij de
40+ groep, waar 24 renners acte de
presence gaven. Brian Burggraaf
nam vanaf de start de leiding. Frans
van Heteren had pech bij het inrijden met een lekke band en een kapotte schoen, maar wist zich tijdens
de wedstrijd langzaam maar zeker
naar voren te rijden.
40+: 1 Brian Burggraaf, 2 Frans van
Heteren, 3 Walter Wahle, 4 Wilfred
Zeijerveld, 5 Frank Nijsen, 6 Bart
van Kesteren, 7 Sjon vd Berg, 8
Maarten de Jong, 9 Paul van de Aar,
10 Cock Fangmann.
Bij de 40- ging Jeroen Breewel net
even brutaler van start dan ACC
winnaar Bart de Veer. Jeroen wist
zijn voorsprong goed vast te houden en Bart maakte iets teveel fouten om het Jeroen lastig te maken.
Menno van Capel kon soms aanpikken bij Bart en moest soms een
gaatje laten vallen, maar de strijd
tussen deze jongens was leuk om
te zien.
40-: 1 Jeroen Breewel, 2 Bart de
Veer, 3 Menno van Capel, 4 Dennis
Moolhuijsen, 5 Joost SpringintVeld,
6 Kenny Nijssen, 7 Thijs Leijgraaf, 8
Robin Leijgraaf, 9 Koen de Best, 10
Jeroen v Pierre, 11 Lars Wiebes, 12
Sven Wiebes.
De organisatie, Peter Wiebes en
Berto Blom, maakte deze wedstrijd
mogelijk. Wim Veenboer had Peter
geholpen om weer een leuk parcours uit te zetten. En ook zonder
het jurycorps en de Erna bij de inschrijftafel was de wedstrijd niet
mogelijk geweest.

In de A-lijn:
1 Wim & Ria
2 Ciny & Hetty
3 Ria & Joop
4 Greet & Nel
5 Wies & Marthe

0,87%
58,58%
55,83%
53,83%
51,30%

In de B-lijn
Lyda & Jan
59,58%
CorryH & Netty
57,92%
Corry & Bibet
57,50%
Joke & Gerard
55,00%
Nel & Jos
52,92%
Hoewel Ciny & Hetty vandaag niet
op de 1e plaatst eindigden, blijven
ze op de 1e plaats staan na de 2e
zitting van de 3e competitieronde
met een gemiddelde van 62,63%,
snel gevolgd door Corrie & Leny
met 61,50%.
Het belooft toch weer een spannende 3e ronde te worden. De verschillen zijn niet groot dus... Ook meespelen bij deze bridgeclub? Bel onze secretaris telefoon 0297-564729.
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CSW-dames reünie
Regio - Vrouwenvoetbal is al geruime tijd een begrip bij CSW in Wilnis; al decennia lang wordt er door
vrouwen en meisjes gevoetbald
en is menig kampioenschap in de
wacht gesleept. Tegenwoordig is
het vrouwenvoetbal niet meer weg
te denken uit de sportwereld, dat
was vroeger wel anders. CSW was
een voorloper met 1 van de grootste meisjes-/vrouwenafdelingen in
de regio; tevens was/is CSW een
groot leverancier aan de districtsteams. Al die jaren hebben er heel
wat vrouwen het CSW-shirt om hun
schouders gedragen en zijn er vele
vriendschappen ontstaan. Om deze vrouwen de gelegenheid te geven om herinneringen op te halen, anekdotes te delen, de behaalde prestaties de revue weer eens te
laten passeren is er een reünie georganiseerd. En wel op zaterdag 30
januari, vanaf 19:30 uur in Eetcafé
De Buurvrouw, Dorpsstraat 54-56
Wilnis. Zie Facebook-pagina; Reunie CSW dames

Duo Schuurman-Vrielink
kampioen in koppeldriebanden
Regio - Het Hans van Eijk koppeldriebanden toernooi in gemeenschapshuis De Springbok te De
Hoef is zeer geanimeerd en succesvol verlopen. Dit toernooi werd
op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari voor de 8e maal in successie gehouden en beide dagen kwamen 12
koppels aan de start, waarmee het
toernooi wederom volledig was volgeboekt. Er werd op drie tafels gespeeld in een poule van vier koppels, waarvan de indeling vooraf
bij loting werd vastgesteld. De zes
poulewinnaars plaatsten zich voor
de kwartfinale, die op zaterdag later in de middag werd gespeeld.
Vrijdagavond vochten de koppels
John van Dam/Hennie van Doorn,
Paul Schuurman/John Vrielink en
Hans Brozius/Nico de Boer op tafel
1 een verbeten strijd uit. Alle koppels behaalden vier wedstrijdpunten, waarbij het onderlinge percentage de doorslag gaf, zodat Paul en
John zich voor de kwartfinale wisten te kwalificeren. Op tafel 2 had
het koppel Jos Springintveld/Marco
van Kessel geen enkele moeite om
zich via drie overwinningen te plaatsen. Ook op tafel 3 was sprake van

een narrow escape. De combinaties
Frans van Doorn/Peter Maijenburg
en Peter Stam/Michel Bak sleepten
ieder twee overwinningen uit het
vuur en ook het percentage van de
behaalde caramboles was exact gelijk. Het onderlinge resultaat moest
uitkomst bieden en dat viel uit in het
voordeel van Frans en Peter.
Voorronde
Op zaterdagmorgen werd de voorronde vervolgd met opnieuw een
close finish op tafel 1. De duo’s
Wery Koeleman/Plat Voorn en Theo
Valentijn/Henk Doornekamp hielden elkaar zowel qua wedstrijdpunten (4) als scoringspercentage
(93,94%) in evenwicht, zodat wederom het onderlinge resultaat beslissend was ten faveure van Theo
en Henk. Op tafel 2 gaven de duo’s
Bert Loogman/Jacques de Leeuw
en Harry Koperberg/Tino van Bemmelen elkaar nauwelijks iets toe. Ieder koppel boekte twee overwinningen, doch het scorepercentage van
laatstgenoemd koppel was net iets
beter. De Kwakelse formatie Kees
van der Meer/Cees Smit was op tafel 3 veruit superieur met twee over-

winningen en een remise, waardoor
zij onbereikbaar waren voor de rest
van het veld.
Finalewedstrijden
Aansluitend vonden op zaterdag
de finalewedstrijden plaats. In de
kwartfinale kwamen via loting de
volgende ontmoetingen tot stand:
Koperberg/Van Bemmelen tegen
Valentijn/Doornekamp;
Schuurman/Vrielink tegen Van Doorn/Maijenburg en Van der Meer/Smit tegen
Springintveld/Van
Kessel.
Eerstgenoemde koppels hadden
relatief weinig moeite om zich te
klasseren voor de halve finale. Het
duo Van Doorn/Maijenburg maakte als beste verliezer eveneens zijn
opwachting in de halve finale. Het
lot wees uit dat de sterke formaties Schuurman/Vrielink en Koperberg/Van Bemmelen het tegen elkaar moesten opnemen. Dit potje
gaf veel vuurwerk te zien met mooie
staaltjes techniek en precisie. Het
talrijke publiek kon hiervan met volle teugen genieten. Uiteindelijk wist
eerstgenoemd duo het hoogstaande duel in zijn voordeel te beslissen.
In de andere halve finale moest het

koppel Van Doorn/Maijenburg uiteindelijk het onderspit delven tegen
hun club- en dorpsgenoten Van der
Meer/Smit.
Jammer
Jammer genoeg was de finale ontbloot van enige spanning. Het duo
Kees van der Meer/Cees Smit kon
zijn goede spel van eerder op de
dag helaas geen vervolg geven,
waardoor de geroutineerde Vinkeveense combinatie Paul Schuurman/John Vrielink freewheelend
de eindoverwinning behaalde. Bij
de prijsuitreiking waren er herinneringsmedailles voor de twee verliezers in de kwartfinale. De verliezers
in de halve finale kwamen beiden in
aanmerking voor de 3e plaats. De
wisselbeker alsmede de bekers en
de bloemen werden overhandigd
door Claudia en Dave van Eijk. Zij
vervingen hun moeder, die momenteel in Kenia verblijft bij de andere
Van Eijk-telg Sabine en haar gezin.
Tijdens dit toernooi werd een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van het door Sabine gerunde weeshuis in haar woonplaats Timau. Deze actie heeft ruim 200 Euro opgebracht. Hulde aan de gulle
gevers! Dit koppeldriebanden toernooi werd mede mogelijk gemaakte
door sponsoring van Dé Biljartmakers Portengensebrug, Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.

Kom jij ook ballen?
Uithoorn - De honkbal en softbalvereniging Thamen is net weer aan
het nieuwe seizoen begonnen. Lijkt
het je ook leuk om te honkballen,
softballen of beeballen dan hebben
wij binnen onze vereniging diverse
mogelijkheden. Honkbal en softbal
zijn beide ontzettend leuke teamsporten, waarbij de teamspirit bovenaan staat. Het is een sport waarbij ontzettend veel plezier wordt gemaakt. Waar respect voor elkaar, of
dit nu het eigen team of de tegenstander is, een belangrijk onderdeel
vormt. De sport is een mix van veel
techniek, tactiek en motivatie. Het
gooien, vangen en slaan staat natuurlijk bovenaan het trainingsprogramma. Vanaf 10 jaar tot de senioren leeftijd hebben wij mogelijkheden om kennis te maken met deze
sporten. Voor kinderen van 5 tot en
met 8 jaar is er beeball, een speelsere vorm van honk- en softbal. Spel-

plezier en veel balcontact zijn daar
de belangrijkste onderdelen. Deze
teams spelen in veel gevallen nog
gemengd, jongens en meisjes samen. Er zijn twee spelvormen bij de
beeball, de rookies zijn de allerjongste kinderen en spelen op een kleiner veld met twee honken. De iets
oudere (of meer ervaren) kinderen
spelen op een veld met drie honken
in de Major competitie.
Mixed
Komend seizoen zullen wij ook
aan de competitie deelnemen met
een mixed slowpitch team. Slowpitch spelen kan vanaf 18 jaar oud
en ook hier spelen heren en dames
gemengd. Spelplezier staat voorop
en dit kan zelfs zonder aanwezige
scheidsrechters. Je speelt tot en met
de zomervakantie op zes avonden
een wedstrijd. Ervaring is niet nodig,
balgevoel is fijn. Op dit moment trai-

Sas Power komt goed
voor de dag!
Uithoorn - Zaterdag 16 januari
werden de meiden van SAS Power
verwacht in de FBK-hal in Hoofddorp. Zij komen uit in de hoogste
poule van niveau 4 van het CMV
volleybal. De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen VCH. De tegenstander ging voortvarend van start.
De meiden van SAS haalden alles
uit de kast, maar konden een nederlaag niet voorkomen. Vol goede
moed begonnen de meiden aan de
2e wedstrijd tegen Amstelveen. En
die positieve instelling had resultaat.
De stabiele services van Esmee en
mooie passes van Maaike zorgden
voor een overwinning in de 1e set.

In de 2e set kwamen de meiden net
iets tekort. Een gelijkspel in de 2e
wedstrijd. De 3e en laatste wedstrijd
was tegen Atalante. Eveline scoorde punt na punt. Femke en Nassima
zorgden voor goed samenspel. Dit
alles maakte dat de punten van de
laatste wedstrijd naar SAS toe gingen. Kortom een heel goede competitiedag voor SAS Power.
De meiden trainen nog lekker door
op de dinsdagavonden in de Scheg
van 18.00-19.30 uur. Mocht je het
ook leuk vinden om een keer mee te
komen trainen, kom dan met zaalschoenen naar de Scheg en ervaar
hoe leuk volleybal is!

Derde ronde Hartenvrouw
Regio - Op 12 januari werd de eerste zitting van de derde ronde gespeeld bij de dames van Hartenvrouw. 15 Paren in de A en 16 paren
in de B waardoor weer een stilzitronde was in de A. Die werd wederom goed gebruikt om bij te praten of
biedingen te oefenen bij de gezellige open haard. De top 3 in de A op 1
Guus Pielage & Renske Visser 65,97,
net gepromoveerd naar de A en een
mooie tweede plaats voor Marja van
Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders 64,58, en op drie Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar 63,19.
Het zit de dames Ploon Roelofsma
& Marja Slinger (58,63%) en Son-

ja Reeders & Ank Reems (58,04%)
niet lekker dat ze naar de B zijn gegaan, ze legden met de eerste en
tweede plaats vandaag de basis
voor hun terugkeer naar de A. Op
de derde plaats vinden we het nieuwe paar Josephine Krugers & Bets
van de Berg met 56,55%. Dit duo
lijkt een goede combinatie. Hopelijk
blijft het zo goed gaan dames. Na
deze eerste zitting zullen de messen
weer geslepen worden en start de
strijd om de hoogste eer. Wilt u ook
meestrijden? Informeer eens bij onze secretaresse Sandra 0297569910
of mail voor informatie naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Eerste plaats meiden
Springschans!
nen bijna alle teams nog in diverse
gymzalen in Uithoorn. Echter vanaf
half maart gaan het buitenseizoen
weer van start en gaan de teams
weer trainen en spelen op ons complex aan de Vuurlijn 24 te Uithoorn.
Dit is dus een hartstikke goed mo-

ment om honkbal, softbal, beeball
en slowpitch uit te proberen! Heb
je interesse of wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar: nieuweleden@thamen.info met daarin je
leeftijd en je telefoonnummer en wij
nemen snel contact met je op.

Streetdance groep KDO D.A.G.
danst voor goede doel
De Kwakel - Zondag 17 januari heeft KDO Dance weer meegedaan met de wedstrijd Dance For
Live De wedstrijd wordt georganiseerd door onze streetdance docente Samantha Bon die een eigen dansschool heeft in Alphen
ad Rijn. De opbrengst van de wedstrijd is voor het goede doel. Dit jaar
voor de straatkinderen van Durban
in Zuid-Afrika. Alle meisjes deden
ontzettend hun best we vielen dan
ook in de prijzen, bij de mini´s hadden Larissa en Naomi de 2e prijs en
de groep The Bullets kreeg de 3e
prijs voor hun dance uitvoering. Ze
straalden veel plezier uit en konden
terug kijken op een geslaagde wedstrijd. In de streetdance /hip-hop
groep is op dinsdagmiddag nog wat
ruimte voor nieuwe leden. Kinderen
kunnen vrijblijvend beginnen met
workshop van 4 achtereenvolgende lessen voor 10,00 Voor meer informatie kijk op www.kdo.nl of mail
naar Dance@kdo.nl

Uithoorn - waren de finales van
het schooltafeltennis. Vele jongens
en meisjes teams van de Zon, De
Kajuit en de Springschans hadden
op 19 december in de voorronde
al gestreden voor een plek in de finale. Helaas waren er bij de voorrondes een paar teams die hadden afgezegd, waardoor op 1 na alle teams door konden naar de finale. Elk team bestond uit 3 jongens
of 3 meisjes. Enkele teams hadden
zowel jongens als meisjes. Er werden in totaal 4 wedstrijden per kind
gespeeld. Er stonden 5 tafeltennistafels klaar, dus de wedstrijden konden vlot na elkaar gespeeld worden.
Bij elke wedstrijd was er een kind of
een ouder als scheidsrechter.
Het beloofde een spannende dag te
worden bij de jongens. In de voorronde wist het team van de Zon met
1 punt verschil te winnen. Het team
van de Kajuit was er dus op gebrand om dit verschil weg te werken. Er werd sportief gestreden en
er waren mooie partijen te zien. Uit-

eindelijk wist de Zon te winnen en
moest de Kajuit 1 genoegen nemen met de 2e plaats. De Kajuit 4
wist een mooie 3e plaats te veroveren ten koste van de Springschans
meisjes van groep 8.
Groep 8
De meisjes van groep 8 van de
Springschans deden zowel voor het
algemeen klassement mee als voor
hun eigen klassement. De andere
meisjesteam die zich hadden aangemeld waren nl. niet komen opdagen. De meiden wisten dus aan
het begin van de dag al dat ze op
de 1e plaats zouden eindigen en
dat ze met een mooie beker naar
huis konden. Het was ook voor het
eerst dat de Springschans met zoveel teams meedeed. De groepen 6
waren met maar liefst 3 teams vertegenwoordigd. Super leuk dat Tijn,
Gayath, Lucas, Amelie, Fleur, Quinten, Robbin, Melle en Timo dit jaar
ook meededen. VDO tafeltennis
bedankt voor 2 leuke middagen
schooltafeltennis!

Links naar rechts: Jasmijn van Tooren, Julia Meering en Eline Rompelberg
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Jumbo Vinkenveen sponsor A1 De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
17 januari behaalde De Vinken A1
een overwinning op laagvlieger Pernix A2 uit Leiden. Na een 9-4 ruststand kwam de ploeg uit Leiden
nog sterk terug uit een zeker lijkende verslagen positie en maakte de einduitslag nog flink draaglijker: 11-8. Onder leiding van beide coaches/trainers Joyce van Wijk
en Kelvin Hoogeboom startten Lotte Bouwman, Lilian Prins, aanvoerder Dylan Bras en Timo Pronk in
de aanval. Aan verdedigende zij-

de stonden Shannon Pothuizen, Lisa van Diemen en de broers Bart
en Daan van Eenennaam. De Vinken A1 moet het helaas langdurig
zonder Menno de Graaff doen. Hij
kampt met een vervelende kuitblessure, die nogal blijft opspelen. Afgelopen weken heeft het team veel getraind op het afmaken van de doelpogingen. Deze inspanningen waren niet aan dovemans oren gericht, want Lotte begon zeer sterk
met twee afstandsschoten, die de
gele mand doorboorden: 2-0. IJzer-

sterk zette Lisa haar dame opzij en
wist zo een doorloopbal te scoren.
Pernix kreeg veel kansen om iets terug te doen, maar het vizier stond
niet echt op scherp. Een afstandsschot van een heer van Pernix was
hun enige doelpunt in de eerste
15 minuten. Het door Jumbo Vinkeveen gesponsorde team zette de
sterke werklust om in doelpunten.
Een wegtrekbal van Dylan, een derde treffer van Lotte en een kansje
in de korfzone van Shannon zorgde
voor een florissante 6-1 voorsprong.

Pernix promoveerde tweemaal een
afstandsschot tot een score, maar
kon de doelpuntenmachine van de
Vinkenjunioren niet stoppen. Na het
overpakken van de bal van de ene
hand naar de andere hand liet Timo zijn tegenstander de hielen zien:
7-3. Lilian verzilverde een strafworp
en door een afstandsschot van Bart
trok de tussenstand naar 9-3. Nog
voor rust wist wederom een heer
van Pernix de korf te vinden 9-4.
Geprezen maar niet doorgezet
Spelers en trainers waren verheugd
om de goede prestaties van de eerste helft. De A1 kreeg de complimenten en had zichtbaar schik in de
kleedkamer. Er werden aanwijzingen gegeven om het team nog beter
te laten functioneren en geen onnodig balverlies te lijden. Een wegtrekbal van Lilian bewees dat de lijn
werd doorgezet 10-4. Helaas zakte het team toch door het ijs en wist
het de verwoede pogingen om tot
nieuwe scores te komen niet om te
zetten in een monsterzege. Het speltempo ging naar beneden, de strijdlust bleef, maar het was Pernix dat
zich niet liet kleineren. Via kansjes,
doorloopballen en afstandsschoten
kwam de ploeg uit Leiden terug naar
10-6. Na sterk afvangen van Daan,
gunde de jongere broer de bal voor
het afmaken aan de oudere broer
Bart: 11-6. De wissels Deena Dankelman en Jerom Stokhof zorgden
niet voor meer doelpunten. Er werden zelfs doelpunten doorgelaten
door De Vinken om het andere vak
te laten aanvallen, maar ook deze
tactiek werkte niet. Pernix wist nog
wel tweemaal te scoren en zo een
11-8 eindstand neer te zetten.

Sterke start 2016 voor
Dames 3
Vinkeveen - In de eerste weken
van 2016 gaat de competitie voor
Atalante Dames 3, gesponsord door
GT Bunck, weer in volle vaart verder. Helaas zijn 3 belangrijke spelers
voor een langere tijd geblesseerd en
is het team daardoor afhankelijk van
invallers maar de resultaten laten
zien dat dit gemotiveerde team gewoon door kan stomen.
Op 6 januari speelden de dames tegen vv Ouderkerk a/d Amstel dames 1 in Ouderkerk. Marion en Kathy van dames 4 waren gelukkig bereid het team te helpen omdat door
de blessures en de afwezigheid van
Agnes het team maar uit 5 dames
bestond hun hulp hard nodig was.
Het eerste damesteam van Ouderkerk stond ook in de top 5 van de
competitie en verwacht werd dan
ook dat het een leuke maar ook pittige pot zou worden. En dat werd
het ook. Er werd van beide kanten
hard geknokt en de dames van Atalante vochten met zijn zevenen om
er alles uit te halen wat er in zat.
Het team was alert, de passes waren goed, de aanvallen liepen goed
en met een enthousiaste coach Hetty en Fenny aan de kant werd alles
geprobeerd om de tegenstander te
verslaan. Maar ook de tegenstanders deden alles om het solide spel
van Atalante dames 3 te doorbreken en dat lukte dan ook. Ze wonnen uiteindelijk met 3-2 (25-21, 2516, 26-24, 13-25, 15-12). Ondanks
dit verlies, hielden de dames er een
goed gevoel aan over en afgesproken werd de returnwedstrijd weer
vol te gaan voor de winst.

Vrijdag 15 januari moest het team,
gesponsord door GT Bunck, weer
aantreden, nu tegen Odis D1
dat een stukje lager op de ranglijst staat. Agnes kon ook met deze wedstrijd niet meedoen en met
3 geblesseerden moest er ook nu
een beroep worden gedaan op invallers. Met coach Hettie en Fenny en Brenda als supporters op de
bank en Nancy en weer Marion die
gelukkig bereid waren om mee te
doen, stortten de dames zich weer
supergemotiveerd op de wedstrijd.
Dit bleek alleen een hele andere tegenstander dan vv-Ouderkerk a/d
Amstel. De meiden van Odis deden
hun uiterste best om het de dames
van Atalante zo moeilijk mogelijk te
maken maar Atalante was duidelijk
een maatje te groot. Nu was het dus
de kunst niet te verslappen en tot
het eind vol door te gaan. De eerste 3 sets gingen dan ook met ruime cijfers naar Atalante (25-10, 2511, 25-14). De concentratie verslapte iets, meer services gingen fout
maar ook Odis ging beter spelen.
Gelukkig was Atalante op tijd bij de
les en werd de set toch gewonnen
met 25-22. Atalante dames 3 staat
nu op een solide vijfde plek en hopelijk knappen de geblesseerden
snel weer op. Het eind van de competitie duurt nog wel even en er komen nog leuke wedstrijden aan. Op
21 januari is de tegenstander SAS
D1 uit en in Uithoorn, de huidige nr.
2 van de competitie. Atalante dames
3 gaat er dan weer alles aan doen
om er een mooie wedstrijd van te
maken.

Hertha 2(zondag) is blij
met OVM-Vinkeveen
Vinkeveren - Het zondag team van
voetbalvereniging Hertha uit het
mooie Vinkeveen is apetrots dat
men nog altijd met OVM-Vinkeveen
op de borst speelt. Dit seizoen komt
het zondagse vlaggenschip van de
Vinkeveense voetbal vereniging uit
in de sterke 7e klasse. Dat het dit

seizoen niet zo makkelijk gaat is eigenlijk maar bijzaak. De kansen niet
benutten, buitenspeldoelpunten een
scheids die niet meeloopt, tja soms
zit het mee en soms zit het tegen.
Dit alles neemt niet weg dat Hertha zondag 2 blij is met OVM-Vinkeveen op de bor.

Op de foto staand vlnr Ruud(Leider), Bart, Xander, Bart, Jeff, Robbert, Wouter,
Ben en Rigo(Vlagger) Zittend vlnr René, Jos, Ron, Gunter, Matthijs. Niet op de
foto met uiteenlopende redenen: Jeroen, Carlos en Erik.

Nooit Gedacht

Jeugdschaatsers trainen
mee met de STG

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdagavonden hebben de oudste kinderen van het jeugdschaatsen van IJsclub Nooit Gedacht mee
gedaan met een training van de
schaatstrainingsgroep (STG). Op
deze wijze hebben zij kunnen ‘proeven’ hoe het is om op een hoger niveau te schaatsen. Bij het jeugdschaatsen leren de kinderen alle beginselen van de schaatstechniek, zoals het recht op de schaatsen staan, zijwaarts afzetten en de
schaatshouding. Dit begint voor de
jongste kinderen op de krabbelbaan.
De oudere kinderen schaatsen op
de 400 meterbaan, maar hierbij krijgen zij ook nog les op afgezette delen van de ijsbaan. Het plezier staat
bij het jeugdschaatsen voorop. Bij
de schaatstrainingsgroep wordt het
schaatsen al een stuk serieuzer genomen. Er wordt nog steeds gesleuteld aan de schaatstechniek, maar
daarnaast wordt er ook op snelheid
getraind. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan wedstrij-

den. Zoals gezegd konden de kinderen van de hoogste groepen van
het jeugdschaatsen een keer meedoen aan deze training. In totaal
hadden 16 kinderen, variërend in de
leeftijd van 9 tot 11 jaar opgegeven.
Manja Bunschoten was de trainster
deze avond en zij heeft de nadruk
gelegd op het diep zitten. Daarbij moesten de jeugdige schaatsers
een aantal keer een 100 meter, een
200 meter en een 300 meter afleggen. De start- en de bochttechniek
kwam ook aan de orde. De oefeningen werden de ene keer met de hele groep gedaan en de andere keer
weer in tweetallen of individueel.
Het meetrainen met de schaatstrainingsgroep vond overigens direct
plaats na het jeugdschaatsen zodat
er bij elkaar wel meer dan twee uur
geschaatst is. Na afloop was de warme chocolademelk met slagroom
dan ook meer dan verdiend. Uiteindelijk keerden allen huiswaarts met
een mooie medaille als herinnering
aan een geslaagde avond!

Badhoevedorp C1 te sterk
voor Atlantis C1
Succes voor Judoschool
Blaauw
Wilnis – Voor Judoschool Blaauw
hebben zondag 17 januari 22 deelnemers meegedaan met een judotoernooi in Almere en hebben er 3
deelnemers meegedaan met de distrcitskampioenschappen voor pupA. In Almere deden er 22 judoka’s
van Judoschool Blaauw mee en
hadden er aan het eind van de dag
4 een eerste plaats en 8 een tweede plaats. Naast een prijs voor de
eerste en tweede plaats kregen ook
de overige deelnemers in de poule een prijs voor de derde plaats.
In een aantal poules was het zeer
spannend en moest de winnaar op
judopunten bepaald worden. Voor
Judoschool Blaauw overkwam dit
Joep Haarman. Gelukkig had hij
de meeste judopunten in zijn poule waardoor hij op de eerste plaats
in zijn poule eindigden.
Senioren
Ook bij de senioren was Judoschool
Blaauw vertegenwoordigt. Martijn
de Jong werd 2e in zijn poule. In de
partij tegen de kampioen stond hij
bijna de gehele wedstrijd voor. Door
een onoplettendheid verloor hij zijn
partij.

De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Amber de Groot, Evi Millenaar, Joep
Haarman, Luuk Haarman. De volgende deelnemers van Judoschool
Blaauw werden tweede: Alexandros
Tsamitros, Dylan Koeleman ,Justin Geerts, Kyan vd Toorren, Martijn
de Jong, Romano Vermeulen, Tobias van Bruggen, Verena Ratterman
Pup A
Vorige week bij de rayonkampioenschappen hadden Amy Dekkers,
Kyan van den Toorren en Tijn Haarman zich geplaatst voor de districtkampioenschappen voor Pup-A. Tijn
Haarman en Kyan van der Toorren
begonnen beide sterk in de klasse tot 24 kg. Kyan wist zijn eerste
2 wedstrijden achter elkaar te winnen. Hierna verloor Kyan en werd
later uitgeschakeld door de latere
kampioen. Ook Tijn deed het goed
en wist zich via de herkansing terug
te knokken tot een gedeelde derde plaats. Amy Dekkers -34kg begon ook sterk door een wedstrijd op
ippon te winnen. Helaas verloor zij
daarna twee keer waardoor ze was
uitgeschakeld.

Biljarten de Merel
Vinkeveen - In het zes ballen toernooi van biljartclub de Merel zijn
er in het afgelopen weekend meer
spelers doorgedrongen tot de finale en wel in de c poule Hans Levy,
Jeroen van Rijn en Gijs v.d.Neut. In
de b poule speelden Dennis Kraak
en Coen Stevens zich in de finale.Spelers als Martien Heijman,Ton
Driehuis,Paul van Rijn en Caty Jansen konden hun draai nog niet vinden met al die ballen. Maar er komen nog meer dagen. Er kunnen

nog pogingen gedaan worden om
zich in de finales te spelen op de
volgende dagen; zaterdag 23 januari
van 14.00 uur tot 18.00 uur, zondag
24 januari van 14.00 uur tot 17.00
uur, vrijdag 29 januari van 20.00 uur
tot 23.00 uur, zaterdag 30 januari
van 14.00 uur tot 18.00 uur. Waarna
om plus-minus 19.30 uur de finales
zullen starten. Daarna is er de prijsuitreiking. Dit alles in café de Merel,
Arkenpark “Mur” 43, Vinkeveen, tel.
0297-263562

Atlantis B1 op titelkoers
Mijdrecht - De door TTC Projecten
gesponsorde Atlantis B1 moest zaterdag 16 januari aantreden tegen
DTS B1 uit Enkhuizen.
De ploeg uit Mijdrecht had de uitwedstrijd tegen DTS verloren, waardoor Atlantis iets had recht te zetten. Daarbij heeft Atlantis de ambitie om kampioen te worden. Dus het
was aan Atlantis de taak om dit keer
te winnen.

Atlantis B1 begon scherp aan de
wedstrijd. Er werden mooie aanvallen neergezet en al snel stond het
2-0 voor de ploeg uit Mijdrecht. Deze snelle voorsprong heeft Atlantis
de hele wedstrijd nooit meer weggegeven. De voorsprong werd zelfs
uitgebreid naar vier of vijf doelpunten verschil. Uiteindelijk was de
ruststand 9-5 in het voordeel van
Atlantis.

Mijdrecht - Zaterdag 16 januari
speelde het door Mollers Waterwerken gesponsorde team van Atlantis
C1 tegen Badhoevedorp C1 in Badhoevedorp. Het beloofde een zware wedstrijd te worden. In de aanval begonnen Ruben Gortenmulder,
Max Nobel, Anouk Mollers en Tessa Verweij; in de verdediging Olav
Kuppens, Lars van der Sluijs, Jennifer Veenboer en Fay Trompert.
Met de benodigde informatie van
de coaches in het achterhoofd, begon de C1 vol goede moed aan de
eerste helft. Snel kreeg Atlantis C1
twee vrije ballen tegen, waardoor
de stand op 2-0 kwam te staan. Ondanks de tips van coaches Joyce en
Jelle over de snelle acties van Badhoevedorp C1 met hun doorloop-

ballen, lukte het niet om de tegenstander bij te benen, waardoor het
4-0 werd. Atlantis C1 bleef ervoor
gaan en dat werd beloond met een
mooi schot van Anouk. Snel daarna kwam er voor Badhoevedorp C1
weer ruimte om te scoren, waardoor
er met een 5-1 stand de rust in werd
gegaan. Na de rust kwam Marc de
Waal in het veld voor Lars van der
Sluijs. Ondanks de achterstand wilde Atlantis C1 laten zien dat zij zich
niet zomaar gewonnen gaven, maar
jammer genoeg werd de terugreis
uiteindelijk met de definitieve eindstand van 9-1 aanvaard. Volgende
week zaterdag 23 januari gaat Atlantis C1 natuurlijk proberen dit resultaat te verbeteren, om 14:10 uur
in sporthal De Phoenix in Mijdrecht.

Atalante heren 1 weer
terug bij af
Vinkeveen - Atalante heren kon de
eerste winst in het nieuwe jaar geen
goed vervolg geven. De nederlaag
tegen kampioenskandidaat US4 was
ingecalculeerd, maar het verlies tegen Zaanstad was teleurstellend.
Met als gevolg dat Atalante weer
onderaan de ranglijst bungelt. Elk
puntje tegen het uit de derde divisie
gedegradeerde US4 zou meegenomen zijn, dat was vooraf de doelstelling. En Atalante kwam daar dicht
bij, want de thuisploeg speelde een
goede eerste set, nam een 19-17 en
23-22 voorsprong maar kon de trekker niet overhalen, 27-29. In de drie
daaropvolgende sets was het vlammetje gedoofd en werd Atalante
door een sterke tegenstander naar
een redelijk kansloze 0-4 nederlaag
gespeeld. Het is een beetje het verhaal van dit seizoen. Sterk openen,
maar dat niveau niet lang kunnen
vasthouden. De tweede midweekse wedstrijd was tegen Zaanstad, de
koploper van het rechterrijtje op de
ranglijst. Winst zou aansluiting betekenen. Maar ditmaal begon Atalante
uitermate slap. Zaanstad startte wel
scherp, de Vinkeveense heren gelaten en zonder enig vertrouwen. Met
name op de service van de thuisploeg kon Atalante geen grip krij-

gen, 25-17. Maar bij vlagen speelde
Atalante goed, en dat wisten ze in
de tweede set ook langer vol te houden. Een vroege voorsprong werd
niet meer weggegeven en met name de jongelingen Yorick en Remco hadden daar een belangrijke bijdrage aan. Het zou de omkeer in de
wedstrijd moeten betekenen, maar
helaas, de foutenlast in service en
passing nam weer de overhand en
de gasten wisten dat niet meer om
te draaien. Er waren genoeg fraaie
aanvallen, en sterke verdedigende
acties, maar die werden te vaak gevolgd door slordige missers. Zaanstad bleef scherp, had een sterke service en kon de wedstrijd probleemloos naar zich toetrekken, 2515 en 25-17. Omdat de concurrenten
Prima Donna en Keistad hun wedstrijden wonnen, staat Atalante weer
onderaan, en het gat met de mede
degradatiekandidaten is gegroeid.
Dat wordt dus een zware dobber de
komende weken. Vrijdag komt Prima
Donna naar Vinkeveen, en winst is
eigenlijk noodzakelijk om nog zicht
te blijven houden op behoud in de
promotieklasse. Alle support is dus
welkom om de heren weer op weg te
helpen, vrijdagavond 22 januari om
21.15 uur in De Boei.

Plaatsfouten
Ondanks dat er mooie aanvallen
werden neergezet, werden er af
en toe plaatsfouten gemaakt. Deze
fouten werden ook afgestraft door
de ploeg uit Enkhuizen. Dus Atlantis B1 werd in de rust er op geattendeerd deze fouten te minimaliseren. Maar tegelijkertijd moest Atlantis de mooie aanvallen koesteren
en opnieuw opzetten in de tweede
helft. In de tweede helft werden opnieuw mooie aanvallen opgezet. De
fouten werden er echter niet uitge-

haald, er kwamen zelfs een paar bij.
Hierdoor kon DTS terugkomen naar
12-10. Toen gaf Atlantis weer gas en
hebben zij de voorsprong weten uit
te breiden naar 14-10 wat uiteindelijk de eindstand werd. De coaches
waren erg trots op de prestatie van
de ploeg uit Mijdrecht. Er werd gestreden, mooie aanvallen neergezet en de ploeg heeft zich weten te
revancheren. Een mooie prestatie.
Hierdoor blijft Atlantis op titelkoers
en zullen zij er alles aan doen om
deze koers voort te zetten.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 21 JANUARI T/M ZONDAG 24 JANUARI.
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Val de Uga Syrah
Reserva de Familia
Spaanse wijn
2 flessen à 75 cl.

DEEN biefstuk

2 voor

12.

00

Actieprijs per liter 8.00

250 gram

Hertog Jan Karakter, Bockbier of
Grand Prestige 30 cl.
4-pack of 6-pack

3.

50

3.

50

Vers
uit onze

DEEN slagroomschnitt

Beemster vers plakken kaas
jong, jong belegen, belegen, extra belegen of oud
pak

Ananas of
eetrijpe mango

per stuk

2 stuks naar keuze

2 voor

3.

2.

2.

00

00

Hak appelmoes, rode kool, bruine bonen,
sperziebonen, wortelen of rode bieten
675 - 720 ml.

Actieprijs per kilo 14.00

250 gram

50

Struik soep in blik 400 ml.

Ola Viennetta

tomaat of erwten
2 blikken

vanille, double chocolat of biscuit caramel
pak 650 ml.

1.

00

e

2

gratis

Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op www.deen.nl

DEEN Uithoorn: Legmeerplein 18

1.

00

Actieprijs per liter 1.54

pot

