
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

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

AVIA Zijdelwaard

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

- Omgeving Boterdijk, Elzenlaan Uithoorn (150 kranten)
- Omgeving Thamerlaan, Julianalaan Uithoorn (150 kranten)
- Omgeving Boterdijk, Elzenlaan Uithoorn (150 kranten)

BEZORGERS/STERS
Wij zijn met spoed op zoek naar meerdere, serieuze

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn
TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 21 JANUARI 2015

Winkelcentrum
Amstelplein

GOUDSE 
EXTRA BELEGEN

vers van het mes
500 gram 

Alleen aan het stuk
van € 5.95 voor 3.95

Uithoorn - Het gaat goed met de 
woningmarkt, zeker in Uithoorn. 
Volgens Chris van Zantwijk van EKZ 
Makelaars krabbelt de sector dui-
delijk uit het dal. Mauurice Sterk 
van Koop Lenstra Makelaars on-
derschrijft dit. Dat is ook te merken 
aan de grote belangstelling voor 
de nieuw te bouwen woningen in 
Park Krayenhoff. Daar werd woens-
dagmiddag 14 januari onder het 
toeziend oog van tientallen nieu-
we bewoners de eerste paal gesla-
gen voor het eerste blok met in to-
taal twintig fraaie rijtjeswoningen in 
twee verschillende basistypen. Het 
heien van de eerste paal werd vak-

kundig uitgevoerd door mevrouw 
Bakker en de heer Eilander. Zij kre-
gen daarbij ondersteuning van me-
dewerkers van Kooyman heibedrijf 
uit Mijdrecht en bloemen na hun 
geslaagde actie. Beiden zijn de eer-
ste ondertekenaars van een koop-
woning in het bouwblok en waren 
door woningstichting Eigen Haard 
gevraagd dit symbolische karweitje 
op zich te nemen. Alvorens dit ge-
beurde hadden toekomstige bewo-
ners, vertegenwoordigers van de 
projectontwikkelaars en bouwbe-
drijf, wethouders van de gemeente, 
het architectenbureau, makelaars 
en verdere belangstellenden zich 

verzameld in een grote partytent op 
het bouwterrein dat overigens door 
de vele regenval zeer nat en mod-
derig was. Zij werden welkom gehe-
ten door de directeur van UBA Pro-
jectontwikkeling en Bouw, Jurgen 
de Reus. Hij noemde het moment 
een bijzondere dag voor de kopers 
van de nieuwe woningen waarvoor 
de eerste paal werd geslagen. De 
Reus was verheugd dat de crisis 
in de bouw nu eindelijk goeddeels 
voorbij is, althans wel voor Uithoorn, 
zo is gebleken en dat er weer nieu-
we woningen worden gebouwd. 

Vervolg elders in deze krant.

Voortzetting nieuwbouw in 
Park Krayenhoff

Uithoorn – De laatste weken is het 
ieder weekend raak in Uithoorn. Elk 
weekend, en dan vooral in de nacht 
van zaterdag op zondag, worden er 
aan de Wilhelminakade nodeloos 
vernielingen aangericht. Bouwhek-
ken worden omgegooid en ramen 

van bouwwerktuigen worden inge-
gooid. Tot op heden zijn de daders 
onbekend. Omwonenden hopen dat 
de politie de komende weekenden 
meer - ongezien - in de buurt zal 
zijn om deze raddraaiers op heter-
daad te betrappen.

Waar is dit nou toch goed voor?

De Kwakel - Vrijdag 16 januari 
vond bij KDO in De Kwakel voor de 
zesde keer het Open Kwakels ALS 
Rummikubtoernooi plaats. Het toer-
nooi is in 2009 aan het ziekbed van 
één van de organisatoren geboren. 
Tijdens haar chemobehandelingen 
speelde ze met vriendinnen rum-
mikub om de tijd te verdrijven. Na 
afl oop van de chemotherapie wil-
den ze eigenlijk wel weten wie van 
hen nu de beste rummikubber was. 

Een toernooi leek de dames wel wat, 
maar dan wilden ze het wel met-
een verbinden aan een goed doel. 
Eveneens in 2009 werd één van hun 
vrienden getroffen door de dodelij-
ke spierziekte ALS. De link was dan 
ook gauw gelegd. Het eerste toer-
nooi vond in 2010 plaats. De dames 
hoopten ongeveer � 1.000 met hun 
rummikubtoernooi op te halen, maar 
het werd meer dan � 4.000. Sinds die 
tijd wordt elk jaar het Open Kwakels 

ALS Rummikubtoernooi gespeeld 
waarvan de opbrengst naar het on-
derzoek tegen de spierziekte ALS 
gaat. De voorgaande vijf toernooien 
werd in totaal � 33.000 opgehaald. 
Een belangrijke bron van inkomsten 
is het Rad van Fortuin. Hiervoor zijn 
door ruim 60 winkeliers en bedrijven 
uit Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart 
en Aalsmeer belangeloos honder-
den prijzen beschikbaar gesteld. Dit 
jaar waren een kleine 90 inschrijvin-
gen voor het Rummikubtoernooi. De 
eerste ronde ging over drie spellen. 
De acht spelers met het minste aan-
tal punten speelden vervolgens een 
halve fi nale in 2 vierspannen. De 
beste vier van hen kwamen uit in de 
fi nale. Arnout van der Knaap bleek 
ook dit jaar de sterkste. De fi nanci-
ele klapper van de avond werd ge-
vormd door de loterij. In een achttal 
ronden werden de vele prijzen weg-
gespeeld. Er was werkelijk niemand 
die deze avond zonder prijs naar 
huis ging. De voorlopige opbrengst 
voor ALS van dit Rummikubtoernooi 
staat op 6.050 euro. Dit bedrag gaat 
nog wat groeien, omdat er een aan-
tal mensen al rechtstreeks op de si-
te van de actie www.alsacties.nl/
berry-groen gestort hebben. 

Open Kwakels als rummikub-
toernooi levert 6500 euro op

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond er weer een prijsuitreiking 
plaats van de zegelactie ‘Bouw mee 
aan het nieuwe Zijdelwaard’. 
Simone Jansen, bedrijfsleidster van 
Albert Heijn, reikte de prijzen uit. 
Mevrouw Piekaar won een mooi Zij-
delwaard-pakket met artikelen en 

waardebonnen van Zijdelwaard-on-
dernemers. Mevrouw van Mazijk-
Adelaar won 1 minuut gratis win-
kelen bij Albert Heijn. Deze prijs zal 
zo snel mogelijk uitgevoerd wor-
den. Volgende week is er weer een 
prijsuitreiking in Winkelcentrum Zij-
delwaard!

Weer prijswinnaars bij 
Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Op zondag 25 januari 
zijn Belle (Isabel Zoeteweij) en Ru-
dy Bennett (The Motions), te gast bij 
Jazz aan de Amstel. Onder leiding 
van singer/songwriter en presenta-
trice Shyla Zoet kunt u genieten van 
echte Jazz standards, eigen songs, 
maar ook evergreens en heden-
daagse liedjes. Na het enorme suc-
ces van 2 weken geleden kunt u de-
ze keer luisteren naar Rudy Bennett 
van The Motions. In de jaren 60 en 
70 scoorde hij samen met zijn band  
hits als Wasted Words en How can 
we hang on to a dream. Onlangs 

was hij te gast in het programma 
Derksen on the Road van Johan 
Derksen en De Wereld Draait Door. 
Ook te gast is de 22 jarige zange-
res Belle (Isabel Zoeteweij) die hard 
aan de weg timmert met haar eigen 
muziek. Zij is al van jongs af aan be-
zig met muziek van viool, piano tot 
uiteindelijk zang en studeert aan het 
Vocal Insitute in Copenhagen. Jazz 
aan de Amstel is een initiatief van 
Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. 
Een succesvolle formule waarbij er 
2 keer maand op zondagmiddag 
lustig wordt gemusiceerd op hoog-

staand niveau. Door de variatie van 
artiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. 25 januari zijn Rudy 
Bennett en Belle te gast als solisten. 
Zij worden begeleid door de topmu-
zikanten Joos van Leeuwen (toet-
sen), Bastiaan Mulder (gitaar), Olaf 
Keus (drums) en Ruud Baron (bas). 
U kunt elke 2e en 4e zondag genie-
ten van een heerlijke muzikale mix. 
Locatie Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis!

Jazz aan de Amstel met jong en oud talent

Uithoorn - Op maandag 19 janua-
ri rond vier uur in de middag is in 
de omgeving van de Faunalaan een 
kat door twee honden aangevallen. 
De honden hebben de kat gebeten 
en de sloot ingesleept. Het gaat om 
twee middelgrote honden, kruising 
tussen een Labrador en een Her-
dershond. 
Hun begeleidster, een ongeveer 40 
jarige blonde dame van 1.75 tot 1.80 
meter, gekleed in een halfl ange wit-

te jas, ging er volgens getuigen snel 
vandoor. Ze had een bruine hon-
denriem bij zich. De kat is gered 
door medewerkers van de Dieren-
ambulance. Hij is behoorlijk zwaar 
gewond geraakt. Het dier was on-
derkoeld, in shock en had een wond 
aan zijn buik. De kat is naar de die-
renarts gebracht. Mogelijk zijn er 
getuigen, zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Honden vallen kat aan

Uithoorn - Op woensdag 14 janu-
ari om tien voor zes in de middag 
heeft de politie een inval gedaan in 
een bedrijf aan de C. van Olmenlaan. 

Het vermoeden bestond dat hier een 
hennepkwekerij aanwezig was. Het 
vermoeden bleek juist, er zijn 113 
hennepplanten aangetroffen en alle 

Hennepkwekerij in bedrijf benodigde apparatuur, zoals kweek-
bakken, koolstoffi lters, 28 lampen en 
een afzuigsysteem. De stroom werd 
illegaal afgetapt. Er zijn aanwijzigin-
gen dat er al planten zijn geoogst. De 
politie doet verder onderzoek. Er zijn 
nog geen aanhoudingen verricht.



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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

 

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

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

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

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

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

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

Onderwijsinformatiemarkt 
2015

Op woensdag 14 januari 2015 is de jaarlijkse onderwijsmarkt 

van 18.15 tot 19.45 uur in de aula van de 

Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55 in Uithoorn.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al 
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet 
worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet 
u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december 

2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff 
(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 76, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een wo-

ning en het vernieuwen van de berging. Ontvangen 24 december 2014.
- Het Fort 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. 

Ontvangen 7 januari 2015
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Mol 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. 

Ontvangen 5 januari 2015.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Kerklaan 16. Vergunning aan de exploitant van Dorpshuis De Quakel voor het 

exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 19 fe-
bruari 2015.

- Noorddammerweg 30. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Monckey 
Town Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2015. Be-
zwaar t/m 19 februari 2015.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van café The 

River voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2015;
 - Drank- en horecavergunning t/m 8 april 2015. Bezwaar t/m 19 februari 2015.
 Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café The River voor het plaat-

sen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 19 februa-
ri 2015.

- Wilhelminakade 39 H. Vergunning aan de exploitant van restaurant La Muset-
te voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar 
t/m 26 februari 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café De Her-

bergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 
2015. Bezwaar t/m 19 februari 2015.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke 

reclameborden om kenbaarheid te geven de Algemene Verkiezingscampag-
ne Waterschap Gooi, Vecht, Amstel op 18 maart 2015. Bezwaar t/m 23 febru-
ari 2015.

- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 tijdelijke recla-
meborden om kenbaarheid te geven aan Uithoorns Mooiste - de loop op 25 ja-
nuari 2015. Bezwaar t/m 23 februari 2015.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Vergunning aan de exploitant van Grill Restaurant 

Los Argentinos voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 januari 2018;
 - Drank en horecavergunning.
Bezwaar t/m 19 februari 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan. Vergunning aan Van Baarsen Buisleidingen voor het 

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg t/m 11 januari 2015. Bezwaar t/m 
21 februari 2015.

 COLLEGE TREFT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DUO+ 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt 
bekend dat hij op donderdag 8 januari 2015 met toestemming van de gemeen-
teraad heeft besloten de gemeenschappelijke regeling DUO+ te treffen. Hiermee 
richten de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samen een openbaar li-
chaam op ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van 
uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen. 
De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 16 januari 2015.
De bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling heeft plaatsgevonden in 
de Staatscourant van 13 januari 2015, www.offi cielebekendmakingen.nl/staats-
courant. Daar treft u ook de volledige tekst van de regeling aan. De tekst van de 
gemeenschappelijke regeling ligt vanaf 16 januari 2015 gedurende zes weken ook 
ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Indienen bezwaarschrift
Tegen het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag 
na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college en de 
burgemeester van de gemeente Uithoorn. Ook kan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Amsterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 BEKENDMAKING VASTSTELLING ‘LEIDRAAD UITHOORN 
 BIJ GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET
Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Vereniging Stadswerk 
Nederland en VHG’.
Het college heeft in haar vergadering van 24 november 2014 de ‘Leidraad Uithoorn 
bij Gedragscode Flora- en faunawet; Bestendig beheer en onderhoud groenvoor-
zieningen van Vereniging Stadswerk Nederland en VHG’. vastgesteld.
Samengevat zijn in de Leidraad de volgende zaken opgenomen.
a.  Beschrijving Flora- en faunawet in relatie tot werkzaamheden beheer en onder-

houd
b.  Natuurwerkkalender beheer en onderhoud
De Leidraad treedt in werking op 26 november 2014.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2015 

komt in maand januari

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2015 valt net als in 2014 het eind van 
deze maand (januari) op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ont-
vangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2015 (onroerende zaakbelas-
ting (OZB), afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng) en de hondenbelasting. 
Rekening houdend met een woning met een gemiddelde woningwaarde van 
€ 223.250 stijgen de woonlasten 2015 voor de eigenaar van een woning met 
gemiddeld € 16,52 per jaar (€ 1,38 per maand). Dit betekent een procentue-
le stijging van 2,25% ten opzichte van de gemiddelde woonlasten van 2014. 
Onderstaand is dit nader uitgewerkt.

 2014 2015 mutatie mutatie
gemiddelde woningwaarde € 226.000 € 223.250 in € in %
(waarde 2015 = 2014 -/- 1,2% 
gemiddelde waardedaling woningen)
OZB tarief eigenaar woning 0,1117% 0,1241%

OZB eigenaar woning € 252,44 € 277,06 € 24,62 9,75%
Afvalstoffenheffi ng (*) € 267,96 € 250,28 € -17,68 -6,60%
Rioolheffi ng (*) € 213,85 € 223,43 € 9,58 4,48%
Totaal (gemiddelde) woonlasten € 734,25 € 750,77 € 16,52 2,25%
(*) De hoogte van de afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng zijn 
wettelijk gehouden aan de norm van 100% kostendekkend. 

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso betalen? Vult u dan het machtigingsfor-
mulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen 2015.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de bijsluiter bij 
uw aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl, de website van 
de gemeentebelastingen Amstelland .

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland: 
Gemeentebelastingen Amstelland, postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Bezoekadres: Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen 
tel. (020) 5404886, mail: belastingen@amstelveen.nl
www.gemeentebelastingenamstelland.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Betaling
Betaal bij voorkeur via automatische incasso, via internetbankieren of met uw 
eigen overschrijvingsformulieren. Als u op een andere manier betaalt, ver-
meld dan altijd het betalingskenmerk. Vanaf 2015 worden er geen acceptgi-
rokaarten meer meegestuurd bij uw aanslagbiljet. 

Kinderkoor Xing bestaat al 10 jaar
Uithoorn - Kinderkoor Xing heeft 
voor de allereerste keer opgetreden 
in december 2004, en dat is nu dus 
al weer 10 jaar geleden. In die 10 
jaar tijd hebben zo’n 160 kinderen 
korte of langere tijd bij het koor ge-
zeten! De kinderen van het huidige 
kinderkoor Xing hebben sinds sep-
tember weer heel hard iedere week 
geoefend op de liedjes voor het op-
treden dat ze op zondag 25 janua-
ri gaan verzorgen bij Danscentrum 
Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Onder leiding van Ireen van Bijnen 

is er flink gerepeteerd op alle me-
lodietjes, op de teksten, de dans-
jes en de solo’s! Dat was hard wer-
ken, maar daar is het resultaat dan 
ook naar. 
De liedjes gaan allemaal over ver-
liefd zijn. Hoe voelt het om ineens 
in vuur en vlam te staan voor ie-
mand? Durf je dat dan te vertel-
len? Hoe voelt het als je liefdesver-
driet hebt? En hoe is het om ver-
liefd te zijn op een onbereikbaar ie-
mand, iemand uit je dromen? Over 
dat laatste schreef de Uithoornse 

componist Henk van ’t Hoff speciaal 
voor Xing het liedje Mijn prins. Ook 
schreef hij een liedje over een kind 
van gescheiden ouders, van wie de 
moeder verliefd wordt: Hellup, mijn 
moeder is verliefd! Het is bijna een 
soort smartlap geworden, heel erg 
leuk!

Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om naar kinderkoor Xing te 
komen kijken en luisteren. Het op-
treden begint om 16.00u en de toe-
gang is gratis.

Kom gezellig zingen bij 
soulkoor D-F!NE
Aalsmeer - Uithoorn - Na een ge-
varieerd en geslaagd jaar in 2014, 
met o.a. een eigen concert in mei en 
de kerstoptredens, is soul- en mo-
townkoor D-F!NE dit jaar begonnen 
aan nieuwe nummers, om het re-
pertoire verder uit te breiden. Daar-
naast wordt het bestaande reper-
toire opgefrist. Een perfect moment 
om te starten dus voor nieuwe le-
den. D-F!NE kan nog nieuwe leden 
gebruiken en met name alten zijn 
zeer welkom. Dus voor alle meiden 
en dames tussen de 18 en 50 jaar: 
houd je van (samen) zingen en ge-
zelligheid, kom dan eens vrijblijvend 
een repetitie van D-F!NE bijwonen, 

op woensdagavond van 20:00 uur 
tot 22:30 uur in onze vaste repeti-
tieruimte “de Morgenster”, de Vis-
serlaan 6 in Uithoorn (tegenover de 
Mix en naast de Thamerkerk). Na 
zo’n avondje samen heerlijke num-
mers zingen onder de bezielende 
leiding van onze dirigente Julia Sce-
panovic ga je vol energie en inspira-
tie weer naar huis. 
Wil je meer informatie dan kun je 
een kijkje nemen op onze websi-
te: www.soulkoor.nl of een e-mail-
tje sturen aan info@soulkoor.nl. Je 
kunt ons ook volgen op Facebook 
en Twitter. Dus kom naar één van 
onze repetities en join us!

Date op 
Valentijnsdag

Uithoorn – Op zaterdag 14 febru-
ari – Valentijnsdag – wordt er in de 
ECG een huwelijksdag georgani-
seerd. De dag begint om 14.00 uur 
en duurt tot 19.00 uur. Als hoofd-
spreekster is Minella van Bergeijk 
uitgenodigd. Zij is landelijk coördi-
nator van de (Pre) Marriage Course 
en heeft twee boeken over rela-
ties geschreven. Ze komt vertellen 
over haar laatste boek ‘Ik wil je he-
lemaal’. In dit boek beschrijft ze op 
humoristische manier met een se-
rieuze ondertoon de overeenkomst 
tussen een pizza en een relatie. Een 
pizza bestaat uit de bodem, de saus 
en de topping. Deze elementen zijn 
de basis van elke pizza. Net als toe-
wijding, intimiteit en passie de ba-
sis vormen van elke relatie. Na de-
ze toespraak zijn er diverse work-
shops waaruit gekozen kan worden. 
Er zijn serieuze en creatieve work-
shops om zelf aan de slag te gaan. 
Als afsluiting van de dag wordt er 
een lekkere pizza gegeten en kan 
er over alles van de dag nog even 
worden nagepraat. Kosten voor de 
middag zijn 15,00 per echtpaar. Op-
geven of meer informatie inwin-
nen kan via telefoonnummer 0297-
530815. De huwelijksdag wordt ge-
houden in de ECG, Herman Gorter-
hof 3. 





Vervolg van de voorpagina.

Oud directeur van UBA Louis van 
Huik kreeg eveneens even het 
woord. Hij is een van de nestors 
van de woningontwikkeling in Park 
Krayenhoff, wat vanaf de jaren vijf-
tig tot 2004 de campus van elektro-
nicagigant IBM was. Hij memoreer-
de dat zo’n 12 jaar geleden het ter-
rein door UBA en Eigen Haard was 
gekocht waarna men samen met de 
gemeente voortvarend van start is 
gegaan met de opzet van de nieu-
we woonwijk die toen de naam Park 
Krayenhoff kreeg. Bedoeld voor de 
bouw van in totaal 300 woningen in 
gevarieerde stijlen, vrije sector wo-
ningen, huur en sociale woning-
bouw, duur en goedkoop door el-
kaar. Met als ‘icoon’ de voormalige 
IBM-toren in het midden met drie 
unieke verdiepingen (waarvan de 
middelste intussen is bewoond en 
de bovenste binnenkort wordt inge-
richt. De onderste verdieping staat 
nog te koop). “De toren gaat de-
ze maand dus echt bewoond wor-
den,” aldus Van Huik die zei trots te 

zijn op het resultaat en op zijn beurt 
de nieuwe bewoners veel woonge-
not toewenste. Dit contingent nieu-
we woningen is ontworpen door ar-
chitectenbureau Ibelings van Til-
burg uit Capelle a/d IJssel. Marc 
Ibelings was aanwezig om eventue-
le vragen van kopers te beantwoor-
den. Hij is al sinds 2003 betrokken 
bij het stedenbouwkundige plan in 
Park Krayenhoff. Met het realise-
ren van deze woningen wordt bijna 
de laatste fase van het plan Krayen-
hoff afgerond, op enkele woningen 
na aan het einde ter hoogte van het 
gezondheidscentrum en (mogelijk) 
een woontoren met 12 appartemen-
ten. Ook hij wenste alle bewoners 
een fijne woontoekomst toe. Danny 
Wijnbelt, directeur Ontwikkeling van 
Eigen Haard sloot zich hierbij aan 
en wees op de bijzondere woonsitu-
atie, want de bewoners hebben de 
eer te wonen naast een historische 
locatie, de Stelling van Amsterdam, 
die op de wereld erfgoedlijst van de 
Unesco is geplaatst. “Wie in de we-
reld kan vertellen dat je naast een 
unieke locatie woont wat wereld-

naam heeft. Daar mag u best trots 
op zijn. Op deze plek waren eerst 
veel duurdere woningen gepland, 
maar vanwege de crisis is een an-
dere weg gekozen om er meer be-
taalbare woningen neer te zetten en 
daardoor kunt u hier straks wonen,” 
aldus Wijnbelt.

Snel verkocht
In fasen worden na de bouw van het 
eerste blok (zie omcirkelde deel in 
bijgaande plattegrond) ernaast nog 
drie soortgelijke blokken gebouwd. 
Het gaat hierbij om in totaal 69 wo-
ningen die in een half jaar tijd alle-
maal zijn verkocht, c.q. in optie zijn 
genomen. De verkoop begon in ju-
ni vorig jaar en het ging heel snel. 
Sterker nog, na de verkoop is zelfs 
een wachtlijst ontstaan! De ver-
koop van de woningen is destijds 
ter hand genomen door EKZ Make-
laars en Koop Lenstra Makelaars in 
Uithoorn op last van projectontwik-
kelaar woningstichting Eigen Haard 
en UBA Projectontwikkeling. De 
bouw wordt uitgevoerd door UBA 
Bouw Uithoorn. De woningblokken 
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Midwinterconcert 
Muziekvereniging KnA

Uithoorn - De afgelopen weken 
hebben wij nu meegenomen tijdens 
de voorbereidingen op weg naar het 
midwinterconcert. Het concert zal 
plaatsvinden op zaterdag 31 janua-
ri om 20.00 uur in de Schutse (De 
Merodelaam 1, Uithoorn). Om 19.30 
uur gaat de zaal open. De entree be-
draagt 7,50, voor donateurs kost het 
concert 5,00. Zoals u de afgelopen 
weken al heeft kunnen lezen is zal 
niet alleen het orkest van Muziek-
vereniging KnA een muzikale toon 
laten horen maar ook Ireen van Bij-
nen en Kinderkoor Xing. Het KnA-
orkest zal samen met solist Ireen 
van Bijnen het prachtige ‘Je veux vi-
vre dans ce reve’ aan u laten horen. 
Kinderkoor Xing zal twee liedjes zin-
gen, gecomponeerd door Henk van 
t Hoff: ‘Mijn prins’ en ‘Hellup’, na-
tuurlijk begeleid door het orkest van 
KnA. Het KnA-orkest zal het thema 
‘Verhalen’ verder uitdragen in win-

terse sferen in de muziekstukken 
‘Gullivers Travels’ en ‘Loch Ness’. 
Welke stukken er verder gespeeld 
gaan worden houden wij graag voor 
u geheim. Wij willen u verrassen en 
u laten meeslepen met de prachti-
ge stukken die wij voor u gaan spe-
len. Kom gezellig luisteren en laat u 
verrassen door de muziek. Draagt 
u Muziekvereniging KnA een warm 
hart toe? Word dan donateur. U kunt 
onze vereniging steunen vanaf 15 
euro per maand en u heeft zelf vele 
voordelen! Bij onze concerten hoeft 
u niet de volle prijs te betalen, maar 
krijgt u korting.

Ook wordt u op de hoogte gehou-
den van de bezigheden binnen de 
vereniging. Wij hopen u te zien op 
31 januari bij ons jaarlijkse midwin-
terconcert. Wij gaan er een muzikale 
en gezellige avond van maken. Heel 
graag tot dan!

Voortzetting nieuwbouw 
in Park Krayenhoff

sluiten aan op de bestaande be-
bouwing langs de Koningin Máxi-
malaan (N196).
De woningen behoren tot het eerste 
deel (fase Deel B1) van het bouw-
plan. Vervolgens zullen de andere 
woningen fasegewijs worden ge-
bouwd op de strook grond tussen 
de Cartografielaan in Park Krayen-
hoff en de Koningin Máximalaan in 
de richting van het Gezondheids-
centrum. Ze worden gerealiseerd in 
U-vormige blokken met veel groen 
rondom en eigen tuinen. In het eer-
ste bouwblok gaat het om twee ba-
sistypen woningen die worden uit-
gevoerd in verschillende woonop-
pervlakken vanaf 95 tot 126 vier-
kante meter met vanaf prijzen van 
189.900 euro v.o.n. De tien wonin-
gen langs de Koningin Máxima-
laan hebben een andere platte-
grond en dieptemaat dan de ove-
rige 2 x 5. Binnen beide typen zijn 
er verschillende breedtematen die 
variëren van 4,8 tot 5,4 meter. Alle 
woningen zijn standaard groot ge-
noeg voor een meerpersoons huis-
houden, maar ze kunnen ook uitge-
bouwd of voorzien worden van een 
dakkapel voor nog meer leefruimte.
De woningen worden compleet met 
keuken, badkamer en verder sani-
tair opgeleverd. Omdat er tegen-
woordig consument gericht wordt 
gebouwd konden toekomstige eige-
naren inbrengen hoe zij de indeling 
van het huis willen. Tegen bijbeta-
ling zijn er ook verscheidene woon-
pakketten beschikbaar om de wo-
ning geheel naar wens in te richten, 
zoals een woonklaarpakket, maar er 
is ook een zolderpakket, een achter-
gevelpakket en een elektrapakket. 
Op die manier kan de eigenaar het 
nieuwe huis tegen in verhouding 
geringe meerkosten zijn huis com-
pleet woonklaar inrichten. Het ligt 
in de bedoeling om na de zomer de 
eerste woningen op te leveren. Park 
Krayenhoff is volgens insiders een 
toplocatie om te wonen. Geen won-
der dat er grote belangstelling be-
staat voor de diverse woningen. Na 
de voltooiing van de vier woonblok-
ken zijn aan de rand ter hoogte van 
het gezondheidscentrum nog enke-
le woningen gepland, evenals het 
appartementencomplex voor 12 ap-
partementen wat vanwege de crisis 
tijdelijk in de ijskast was geplaatst 
maar nu weer actueel wordt. Als lo-
catie is gekozen te midden van de 
huidige bebouwing tussen de Car-
tografielaan en de Vuurlijn.

Klaas Bijlsma in het College 
van Advies van de ORS
Uithoorn - Klaas Bijlsma, uit Uit-
hoorn, is donderdag 15 januari door 
de bewonersvertegenwoordigers uit 
het Regioforum, gekozen in de Colle-
ge van Advies van de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS). Bijlsma was al bewo-
nersvertegenwoordiger in het Regio-
forum . De nieuwe Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) bestaat uit een Re-
gioforum en een College van het Ad-
vies. Het College van Advies van de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) ad-
viseert de bewindslieden van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu 
en richt zich op vraagstukken van 
ruimtelijk beleid, infrastructuur en re-
gionaal economisch beleid, voor zo-
ver die betrekking hebben op de ont-
wikkeling van Schiphol en haar om-
geving. Er zijn drie bewonersverte-
genwoordigers in het College van 

Advies. Deze zijn gekozen door de 
10 ‘cluster vertegenwoordigers’ van 
de ORS, die op hun beurt gekozen 
zijn door de ca. 90 bewoners orga-
nisaties rondom Schiphol. Het Colle-
ge van Advies bestaat uit vertegen-
woordigers van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de luchtvaart-
sector, de regionale overheden en de 
bewoners. Ook een vertegenwoordi-
ger van het regionale bedrijfsleven 
en de regionale milieubeweging kun-
nen aanschuiven. Tijdens een bijeen-
komst op 29 januari zal, in het provin-
ciehuis van de provincie Noord-Hol-
land te Haarlem, in een gezamenlijke 
vergadering van het College van Ad-
vies en het Regioforum, in aanwezig-
heid van staatssecretaris Mansveld, 
het startsein gegeven worden voor 
de Omgevingsraad Schiphol.

De Openbare school heeft dienst gedaan tot 1913, in 1910 is de Rooms Katho-
lieke Heilig Hartschool geopend. De Kwakel was altijd al Rooms Katholiek ge-
weest en de pastoor wilde daarom ook rooms les laten geven. In 1913 kwam de 
Boerenleenbank in dit gebouw te zitten en de kassier G. van Staveren woonde 
er in de oude onderwijzerswoning. In 1958 verhuisde de bank naar de Kerklaan 
en werden er woningen van gemaakt. Het is nog steeds een heel mooi gebouw 
aan het begin van de Oker, alleen zijn de bomen nu verdwenen door ziekte.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1925 Boterdijk, …Toen

2009  Boterdijk, … Nu 

‘Kwakel’s Hulde aan onze Burgervader’ staat op de ereboog. De nieuwe bur-
gemeester van Uithoorn Du Pont, werd ingehaald door de Kwakelse inwoners 
te paard. Op de voorgrond de Kleine Drecht langs de Boterdijk en op de achter-
grond de Openbare School. De eerste steen voor deze school is gelegd op 31 
juli 1879, door de toenmalige burgemeester E.B. Fremery Kal�  en de wethou-
ders H. Beuk en C. van Dijk.

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 32

Dag meester Barry
Uithoorn - Na de zomervakantie 
moest het team van basisschool De 
Springschans helaas verder zonder 
hun veel gewaardeerde collega Bar-
ry Visser. Het heeft even geduurd, 
maar zijn collega’s hebben afgelo-
pen vrijdag (16 januari) een verlaat 
afscheidsfeestje voor hem georga-
niseerd. Er werd een beachvolleybal 

wedstrijd georganiseerd waarbij een 
deel van de collega’s zich van hun 
sportieve kant liet zien en anderen de 
spelers vanaf de kant aanmoedigden. 
De leerkrachten van de Springschans 
wensen Barry ontzettend veel plezier 
in zijn nieuwe uitdaging op het Am-
stelveen College waar hij sinds au-
gustus 2014 werkzaam is.

De Ronde Venen - Vrijwel iedereen 
krijgt ooit in zijn leven te maken met 
een hersenaandoening. Door één 
keer per jaar een uurtje, of twee, te 
collecteren voor de Hersenstichting 
helpt u al die mensen die kampen 
met een hersenaandoening. Het 
opgehaalde geld gaat naar weten-
schappelijk hersenonderzoek, voor-

PPG en Multimate slaan 
handen ineen!
Regio - Op het terrein waar tot 1998 
het distributiecentrum van PPG 
(voorheen Sigma Coatings) stond 
staat nu onder andere een vesti-
ging van Multimate. Op deze plek 
hebben PPG en Multimate de han-
den ineen geslagen voor Stichting 
De Zonnebloem. De verffabriek van 
PPG in Uithoorn bestaat 60 jaar en 
dat wil het bedrijf niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. De medewerkers 
van de fabriek hebben het initiatief 
genomen om een actie-emmer met 
muurverf te verkopen voor een goed 
doel. Het goede doel was snel geko-
zen: Stichting De Zonnebloem Uit-
hoorn/Amstelhoek. Zij zetten zich 
in voor ouderen en proberen ieder 
jaar weer een leuk uitstapje te orga-

niseren. De volgende stap was het 
hebben van een verkooppunt. Mul-
timate Uithoorn werd benaderd en 
was direct bereid om aan deze actie 
mee te werken. Pieter Dungelmann 
van Multimate: “Toen ik van de ac-
tie hoorde was ik gelijk enthousi-
ast. De combinatie van twee be-
drijven in Uithoorn die zich inzetten 
voor een lokale instelling maakt de-
ze samenwerking uniek. Ik hoop dat 
we met de verkoop van deze em-
mer een mooi bedrag voor De Zon-
nebloem kunnen realiseren.” De ac-
tie-emmer is een aangepaste versie 
van de nieuwe verpakking Monodek 
van Histor. Histor is al jarenlang de 
nummer 1 in witte muurverven. Af-
gelopen jaar hebben de verpakkin-

gen van Histor een nieuwe uitstra-
ling gekregen die het de consument 
makkelijker maakt de juiste keuze 
te maken. De actie-emmer voor De 
Zonnebloem is vanaf nu verkrijg-

baar voor 34,95 in wit en RAL 9010 
bij Multimate in Uithoorn. Per ver-
kochte emmer komt 25,00 ten goe-
de aan De Zonnebloem. De actie 
loopt tot en met 28 februari.

Meer lachen goed voor je
Regio - ,,Door eenvoudig meer te la-
chen, word je intuïtie meer intuïtiever, 
krijg je betere leerprestaties en word 
je creatiever. Echt waar! Ja, ja, dat zal 
wel, zul je wel denken. Gelijk heb je, 
maar het blijkt echt waar te zijn.” Vol-
gens Laura Day, schrijfster van Prac-
tical Intuition, zijn we verleerd om te 

luisteren naar onze intuïtie. ,,We heb-
ben geleerd om naar onze logica te 
luisteren. Daar is niets mis mee, maar 
als we daarmee onze intuïtieve, eerste 
gedachten wegstoppen gaat het mis.”

Intuïtie voor je zesde zintuig
,,Als je lacht dan verhoog je je ener-

Regio - Makkelijker gezegd dan 
gedaan. Toch is het zo. Het begint 
allemaal met weten wat je moet 
doen. Net zoals met elk ander in-
strument. In deze 4- delige cursus 
zangtechniek legt zangdocente Ca-
rolien Goeman precies uit wat je 
moet doen en hoe je moet oefenen 
om je stem op een gezonde ma-
nier te gebruiken. Heesheid, krie-
bel in de keel, spanning bij het zin-
gen zijn dingen die niet nodig zijn 

.Mits je maar weet wat je dan wel 
moet doen. De zangmethode die 
gebruikt wordt is Complete Vocal 
Technique (CVT). CVT is ontwikkeld 
door de Deense Cathrine Sadolin en 
gebaseerd op anatomie. Als we al-
lemaal hetzelfde “instrument” heb-
ben zouden we er ook allemaal op 
moeten kunnen “spelen” toch? CVT 
is een heldere, positieve manier om 
elke zanger te helpen, ongeacht ni-
veau of stijl. Of je nu rock muziek 
zingt of klassiek. CVT werkt, dat is al 
vele malen bewezen. In deze avon-
den volgt een uitleg van de werking 
van de stem en is er gelegenheid 
om te oefenen/uitproberen. Dmv 
zangoefeningen en er worden en-
kele nummers uit de top 100 inge-
studeerd. De lessen worden gege-
ven in Aalsmeer vanaf donderdag 5 
Februari, aanvang 20:00 uur. caro-
lien.goeman@planet.nl, www.zang-
schoolcaroliengoeman.com

Iedereen kan zingen!

lichting en samenwerkingsprojec-
ten. Daar hebben mensen met een 
hersenaandoening baat bij - nu en 
in de toekomst. 
De volgende Hersenstichtingcollec-
te vindt plaats van 2 t/m 7 februa-
ri 2015. Geef u op bij Roswitha van 
Vliet 06-30343897, www.hersen-
stichting.nl

Collectanten gezocht

gieniveau, je bloed gaat sneller stro-
men, je neemt meer zuurstof op en je 
maakt endorfine aan. 

Je voelt je goed en als je je goed voelt 
dan ben je meer gevoelig voor de sig-
nalen uit je omgeving, zo simpel is 
het.” ,,Door te lachen gaan we ons 
veiliger en zekerder voelen. Dit maakt 
dat we ook meer geneigd zullen zijn 
om beter te luisteren naar onszelf, on-

ze intuïtie. En wat blijkt, de logica sluit 
er dan ook bij aan. 
   Intuïtie is voor de meeste mensen 
niet iets om dagelijks bij stil te staan, 
maar als je er even bij stilstaat, hoe 
is het dan met jouw intuïtie? Luister 
je er naar?” 

Leerprestaties naar de top? 
Lees verder op www.lijfengezond-
heid.nl.





Regio - Veel nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de pa-
tiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er 
is nu ook de mogelijkheid om met 
behulp van implantaten het kunst-
gebit goed vast te zetten, het zoge-

naamde “klikgebit”. De implantaten 
worden in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Als u meer wilt weten 
over een kunstgebit op implantaten 
kunt u een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis advies. 
U kunt natuurlijk ook terecht voor re-
paraties, aanpassingen aan de pro-
these of vervanging van uw bestaan-
de prothese. Tevens hebben wij een 
inloopdag op Woensdag 28 januari 
09.00 tot 14.00. U kunt dan gratis en 
vrijblijvend uw prothese laten con-
troleren. Tandprothetische praktijk 
den Hartog, Uiterweg 6, Aalsmeer
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
KLASSIEK
De voorleesdagen beginnen weer op 
school en dat is altijd het punt waarop ik 
als ouder me even achter mijn oren krab 
en mezelf afvraag, hoe doe ik dat? Als ik 
andere ouders moet geloven (of in ieder geval het beeld wat ik van an-
dere mensen binnen krijg) is dat iedereen ontzettend pedagogisch ver-
antwoord bezig is. Kinderen lezen zelf elke dag, er wordt iedere avond 
voor gelezen en ieder kind doet zijn of haar huiswerk. Nu zegt dat na-
tuurlijk iets over mijn onrealistische kijk op lezen en huiswerk maken 
, of over mijn eigen onvermogen om mijn kinderen van de tablet af te 
houden en de liefde voor boeken bij te brengen. Al van jongs of aan 
probeer ik het lezen een standaard onderdeel van de week te laten zijn, 
onder andere door elke avond voor te lezen. Soms lees ik apart met de 
jongens, maar soms lezen we met zijn allen een boek en wordt er in het 
bed van papa en mama voorgelezen. En ja, er zijn ook avonden dat het 
niet lukt omdat het dan al te laat is en ik wil dat ze genoeg uren slapen. 

De aanhouder wint
Al geruime tijd geleden had ik een speciaal boek uit de bibliotheek 
meegenomen. Het was een boek waaraan ik goede herinneringen be-
waarde vanuit mijn jeugd. Als kind vond ik het magisch, en kenne-
lijk had ik er enthousiast genoeg over verteld, want de jongens wilde 
het wel als voorleesverhaal voor het slapen gaan. Wat ik echter verge-
ten was, is dat het een wat ouderwets boek was wat niet snel gaat qua 
verhaallijn. Tegenwoordig moet er vooral veel gebeuren in een boek en 
komen er plaatjes, visuele trucjes en zelfs geurpagina’s voorbij om het 
kind van nu maar te blijven boeien. Dit verhaal kwam echter langzaam 
op gang, in 3 weken lestijd van de bibliotheek en nogmaals verlengen 
voor 3 weken gaf ons niet genoeg tijd om het uit te lezen. 

Tot mijn verbazing
Geruime tijd later bleek echter dat het begin van dit boek toch indruk 
had gemaakt, want de jongste wilde het weer lenen uit de bieb. Zo 
graag zelfs, dat hij durfde te gaan vragen aan iemand waar hij het boek 
kon vinden. En pakten we het verhaal weer op en ook dit keer had-
den we niet genoeg aan 6 weken om het verhaal uit te lezen. Waarom 
duurt het toch zo lang, hoor ik u al denken. Tsja, voorlezen gaat niet al-
tijd even snel omdat je tussendoor ook nog wel dingen uitlegt over een 
verhaal of de taal die is gebruikt. Dit verhaal komt ook nog eens uit het 
jaar 1912 dus er worden flink wat ouderwetse woorden gebruikt die 
uitleg behoeven. Maar de aanhouder wint, dus ik ben ervan overtuigd 
dat we het verhaal dit keer wel uit gaan krijgen. Het boek waarover ik 
het heb is “De geheime tuin” van Frances Hudson Brunet.. 

Andere tijden
Het is mooi om een verhaal te lezen uit zo’n andere tijd. Een tijd zon-
der alle elektronische zaken die mijn kinderen zo ontzettend vanzelf-
sprekend vinden. Het gaat over een weesmeisje wat in een ander land 
terecht komt en moet wonen bij haar oom. Daar wordt zij aan haar lot 
overgelaten en moet ze uitvinden wat ze met haar dagen kan doen. 
Uiteindelijk vindt ze een lotgenoot en een geheime tuin waardoor haar 
dagen invulling krijgen. De natuur en de seizoenen zijn prachtig be-
schreven en vanuit de ogen van een kind en kennelijk is dat dan toch 
tijdloos. En dat geeft deze moeder weer moed. Ondanks dat ik het spe-
len op een tablet soms compleet wil afschaffen (wat niet reëel is in de-
ze tijd) is er ook die andere kant. Die kant waarbij kinderen toch ook 
geïnteresseerd zijn in oude verhalen. Als je het maar samen doet, dus 
samen spelen en samen lezen!

Week agenda Vita Welzijn

Inloopspreekuur Ipad in wijksteunpunt Bilderdijkhof
Op dinsdagmiddag (behalve de 2e dinsdag van de maand) is er de 
mogelijkheid om hulp te krijgen bij het gebruik van uw Ipad. Naast de 
10 wekelijkse cursus zilver online, waar men leert wat een Ipad is en 
wat je hier allemaal mee kunt, biedt Vita welzijn en advies nu ook de-
ze dienst aan. Heeft u vragen of vindt u het leuk om eens met elkaar 
tips uit te wisselen over het gebruik van een Ipad of tablet, dan bent 
u deze middag tussen 13.30-16.00 uur, van harte welkom. De entree 
is 1 euro excl. koffie/thee. Mocht u vragen hebben of heeft u belang-
stelling om als vrijwilliger deze middag te ondersteunen, dan kunt u 
altijd even binnen lopen aan de Bilderdijkhof nr 1. Voor meer infor-
matie kunt ook het wijksteunpunt bellen: Tel: 567209 of mailen naar 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl 

Bingo buurtnest 
Op 28 januari is dan weer een gezellige bingo met leuke prijzen in 
het buurtnest! De kaartjes kosten 0,50 per stuk en de toegang is gra-
tis, iedereen is van harte welkom! De zaal gaat open om 13.00 uur en 
het begint om 13:30 uur.

Geheugenfitness 
Heeft u behoefte aan het opfrissen van uw geheugen, en vind u het 
belangrijk om uw geheugen actiever te blijven gebruiken? Kom ge-
heel vrijblijvend dan meedoen met onze geheugenfitness! Iedere 2e 
en 4e dinsdag van de maand van 10.30-11.30 uur hebben wij speci-
aal voor u een aantal oefeningetjes en onderwerpen om uw geheu-
gen weer lekker actief te gebruiken! Kosten 1 euro, koffie/thee. U 
bent van harte welkom! 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Het leukste van vogels is, dat ze 
altijd bezig zijn. Natuurlijk met 
eten, dat moet elke dag. Maar 
ook met lokken en regisseren: ik 
woon hier en blijf uit mijn buurt 
behalve als je een vrouwtje bent. 
Deze dagen doen ze dat al volop 
omdat het leven veel te warm is.
Maar in de winter gaat het toch 
vooral over eten. In het warme 
seizoen serveert mijn tuin alles 
wat ze kunnen wensen: krenten, 
lijsterbessen, bramen, vlierbes-
sen, rozenbottels. En tot en met 
begin december druiven. Maar 
als de merels al te dronken wor-
den van de gegiste druiven houdt 
het op. Dan moet ik de resteren-
de druiven weghalen. Ik haal de 
druiven weg en voel me verant-
woordelijk voor een alternatief. 

‘s Ochtends hang ik een pinda-
cake op. Mijn favoriet: vet met in-
secten. En als altijd zijn ze er bin-
nen een kwartier: de meesjes, 
de vinken, later de roodborst, de 
groenling, een puttertje. En even 
later de grote bonte specht. Ik 
ben blij dat het weer werkt: bij mij 
hoeft geen vogel honger te heb-
ben de komende twee weken. 
‘s Middags hoor ik opeens spek-
takel. Op mijn pindacake zitten 10 
spreeuwen en 10 andere hangen 
vlakbij rond. Ze happen fanatiek 

in het vet. Een koolmees die zich 
in de buurt waagt krijgt een for-
se pik van een spreeuwensnavel. 
De kleine vogels hippen wat rond 
op de grond om gevallen vetbrok-
jes te stelen. Want de spreeuwen 
zijn slordige eters. De volgen-
de dag is mijn pindacake op. De 
spreeuwen hebben in een halve 
dag €9 weggegeten. En dat gaat 
te ver: de pindacake is bedoeld 
voor vogels die er dankbaar voor 
zijn en er zuinig mee omgaan. Al-
le andere vogels doen dat net-
jes. Wat nu? De vogels moeten 
toch gevoerd. Dus ik zet de vol-
gende pindacake met insecten 
onder een “beschermingskooi”, 
een soort omgekeerd mandje dat 
voorkomt dat poezen en roofvo-
gels de etende kleine vogels kun-
nen storen. En haal me het ver-
driet van de specht op de hals: 
die past niet door de mazen.  In-
tussen bedenk ik mij dat 2014 het 
Jaar van de Spreeuw was. Omdat 
er steeds minder zijn. Omdat nie-
mand weet hoe het komt dat ze 
met steeds minder zijn. Maar toch 
heb ik een hekel aan hun “met 
zijn allen kapen we gewoon alles 
weg” mentaliteit. Zouden ze nu 
echt niet een beetje beleefdheid 
en dankbaarheid kunnen leren? 

Catherine

Haat en liefde in de 
polder: spreeuwen

Inloopdag bij de specialist 
voor kunstgebit

André Kuipers, De astronaut 
live in Crown Theater 
Regio - Crown Theater Aalsmeer 
presenteert in samenwerking 
met Rabobank Regio Schiphol op 
woensdag 18 februari aanstaande 
een unieke theater college voor lief-
hebbers van bijzondere verhalen en 
beelden. 
Op deze avond is er een fantasti-
sche gast in het Crown Theater. Hij 
heeft onze planeet vanuit de ruim-
te kunnen bewonderen. Wie anders 
kan deze bijzondere beleving beter 
vertellen dan onze eigen André Kui-
pers.
In een speciaal theatercollege ver-
telt hij het verhaal van zijn ongelo-
felijke reis naar en door de ruimte. 
In dit unieke college voor jong en 
oud neemt Kuipers u mee aan de 
hand van vele video’s en foto’s op 
een magische reis door de ruimte, 
het internationale ruimtestation ISS 
en de wetenschap. Niets blijft onbe-
handeld en u krijgt precies te zien 

hoe het is om astronaut te worden 
en te zijn! De voorbereidingen en 
trainingen, de lancering, het wonen 
en werken in de ruimte, het adem-
benemende uitzicht, de risico’s van 
het vak, de landing en de revalida-
tie na de missie. André Kuipers, re-
cordhouder van de langste Europe-
se ruimtevlucht (193 dagen in de 
ruimte!) nodigt u uit om samen zijn 
reis nog eens te beleven. Het the-
atercollege duurt ruim tweeënhalf 
uur met een pauze en zit vol humor, 
verbazing en interessante feiten, die 
u aan het denken zullen zetten. 
Gezien de enorme belangstelling is 
het verstandig snel kaarten te boe-
ken via 0900 -1353, of via de web-
site www.crowntheateraalsmeer.
nl. Kaartprijzen 1e rang 29,50; 2e 
rang 27,50 ; CJP en andere kortings-
kaarten 24,00. Locatie: Crown The-
ater Aalsmeer, Van Cleeffkade 15 
Aalsmeer. Aanvang 20.00 uur.

Then There Were Voices viert de liefde
Uithoorn - Op zaterdagavond 14 
februari geeft de Vocal Group “Then 
There Were Voices” (TTWV) een Va-
lentijnsconcert in De Schutse aan 

De Mérodelaan 1 in Uithoorn. De 
aanvangstijd is 20.00 uur. De Vo-
calgroup bestaat uit 11 leden die al-
len actief zijn in diverse koren, mu-

EHBO
Uithoorn - Het onderwerp van de 
les was kleine letsels. Daar kun je 
alles onder verstaan. Alle aanwe-
zige EHBO’ers bij Camillus bogen 
zich over verschillende verwon-
dingen of andersoortige letsels die 
klein te noemen zijn. Een splinter in 
je vinger, een insect dat in een oor 
is gekropen, kraaltje in de neus van 
je kind. Ga je zonder meer pulken 
of weet je al wat je beter niet kunt 
doen? Uitgeslagen tand, tand door 
de lip? Wat doe je met de tand? En 
met de bloedende lip? Is een bloed-
neus altijd zo onschuldig als ie lijkt? 
Kwallensteek, tekenbeet, instekten-
steek, slangenbeet (adders hebben 
we ook in ons landje). Wat doe je 
wel of absoluut niet bij welke soort 
beet of steek? EHBO staat voor Eer-
ste Hulp Bij Ongelukken. Bij grote én 
kleine ongelukken. Wil je ook EHBO 
leren? In maart dit wordt er weer 
een beginnerscursus EHBO geor-
ganiseerd door Camillus. Bij vol-
doende belangstelling kan in over-
leg de cursus op andere tijden/da-
gen gegeven worden. De cursus be-
staat uit 12 lessen op de maandag-
avond in Wijkcentrum het Buurtnest 
in Uithoorn. Na een cursus weet je 
wat je kunt doen en wat je beter niet 
kunt doen in geval van nood.
Let op: de website geeft meer in-
formatie maar het contact formulier 
werkt nog niet goed. Aanmelden 
dus niet via de website maar via 
dit mailadres: info@ehbo-camillus.nl

sical gezelschappen en bands uit de 
omgeving Uithoorn en Amsterdam. 
The Voices worden op piano bege-
leid door pianist/arrangeur Carwin 
Gijsing. De begeleidingsband be-
staat uit: Gerhard Jeltes op drums 
en François van Bemmel op basgi-
taar. De Vocal Group zingt popre-
pertoire in een eigen jasje van een 
diversiteit aan artiesten zoals Adè-
le, The beatles en Anouk maar ook 
bijzondere versies van nummers 
van Boudewijn de Groot. Daar-
naast brengt Then There Were Voi-
ces ook zelfgeschreven nummers 
en is het repertoire internationaal: 
Nederlands, Fries, Engels en Frans. 
Het concert is tegen 22:00 uur af-
gelopen en tijdens de pauze is er 
gelegenheid voor een hapje en een 
drankje.
Kaarten (Volwassenen 10,-, kinde-
ren t/m 12 jaar 5,-) zijn te reserve-
ren per email op: ttwvoices@gmail.
com of te koop aan de zaal.

Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
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Informatie voor omwonenden 
‘Uithoorns Mooiste’- de loop
Regio -Zondag 25 januari organiseert atletiekvereniging AKU voor de 31e 
keer de jaarlijkse loop door Uithoorn en omstreken.  Het parcours over de 
langere afstanden is dit jaar grondig gewijzigd, aangezien de lopers dit jaar 
voor de eerste keer de N196 kunnen oversteken. Dat is prettig voor AKU en 
zeker voor de deelnemende lopers, omdat de parcoursen door Uithoorn en 
De Kwakel heel aantrekkelijk zijn geworden. De consequentie hiervan is wel 
dat een aantal wegen op de route voor korte of soms wat langere tijd af-
gesloten is, waardoor autobezitters soms omgeleid worden of korte tijd een 
weg niet op kunnen komen. Er zijn borden langs de weg geplaatst waarop 
informatie over de afsluitingen is aangegeven en via flyers wordt een aantal 
omwonenden geïnformeerd. Hieronder volgt een overzicht van de afsluitin-
gen en belemmeringen tijdens de loop.

Afsluitingen en belemmeringen op 25 januari
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaats sportpark afgesloten 
 van 10.00-13.00 u.
-  Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg afgesloten van 11.08–11.2u.
-  Poelweg tussen N196 en Randweg afgesloten van 11.00-11.35 u.
-  Noorddammerweg vanaf Randweg tot de Randhoornweg afgesloten 
 van 10.00–14.00 u.
-  De Noorddammerweg vanaf de Randhoornweg naar de Randweg is vrij. 
 Legmeer-West is tussen 10.00-13.00 u. via de Noorddammerweg bereikbaar 

en te verlaten.
-  N196 bij de kruising met de Poelweg afgesloten van 11.15–11.30 u.
-  N196 bij de kruising met de Noorddammerweg afgesloten van 11.04–11.11 u.
- N196 bij de rotonde bij de Faunalaan afgesloten van 11.09–11.30 u., 
 sluizen is mogelijk
- N196 bij de kruising Zijdelweg richting Mijdrecht afgesloten van 11.30–12.45 u.
- N196 bij de kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht afgesloten van 11.30–12.45 u.
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk v.v. afgesloten van 11.30–12.40 u.
 Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet tussen 11.40–12.30 u. 
 geen afsluiting maar wel verkeershinder bij oversteek Klipper.
- Klipper afgesloten van 11.40– 12.30 u.
- Amsteldijk-Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker geen afsluiting maar wel verkeers-

hinder van 11.30-12.30u. Verkeer van Grevelingen en Grote Wielen kunnen 
 tussen 11.30-12.30u. alleen via de Vrouwenakker de wijk verlaten.
- Amsteldijk-Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn afgesloten van 11.30-12.30 u.
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route verkeershinder van 11.30–12.10 u., 
 sluizen mogelijk
- Doorgang Steenwijkerveld naar N-Z-route afgesloten van 11.28–12.08 u.
- Doorgang Bezworenkerf naar N-Z-route afgesloten van 11.30-12.06
- N-Z-route niet te bereiken via Halfweg van 11.28-12.02 u.
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn afgesloten van 11.23–11.45 u.
- Vuurlijn van Mijnsherenweg naar Poelweg afgesloten van 11.15– 11.40 u.
- Vuurlijn van Poelweg naar Ringdijk v.v. afgesloten van 11.20– 11.40 u.
- Vuurlijn van Noorddammerweg naar Ringdijk v.v. afgesloten van 11.18–11.40 u.
- Noorddammerweg tussen Iepenlaan en Vuurlijn afgesloten van 11.18-11.40 u.
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg v.v. afgesloten van 11.00u–12.00 u.
-  Kruispunt Christinalaan Zijdelweg verkeershinder van 11.30–12.45 u., 
 sluizen wel mogelijk
 Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan v.v. afgesloten van 11.30–12.50 u.
 Faunalaan afgesloten van 11.00-13.00 u.

Nieuwveen Voetjes en Code 
Rood naar finale-avond dames
De Kwakel - Zaterdag 17 Januari 
is de tweede voorronde van de Da-
mes onder leiding van scheidsrech-
ters Ton en Ton. De eerste wedstrijd 
komt Code Rood met een coun-
ter op 0-1. Halverwege de wedstrijd 
komt Family uit een corner op 1-1. 
Na een splijtende dieptebal van Co-
de Rood klutst de bal via de kee-
per en verdediger in het eigen doel. 
Eindstand: 2-1 voor Code Rood. In 
de tweede wedstrijd komt Dames E1 
binnen de minuut al op 1-0. Dames 
E1 heeft het betere van het spel. 
Ondanks de vele reddingen van de 
keeper van Drama 3 wordt het toch 
nog 4-0. In de derde wedstrijd ma-
ken de Nieuwveen Voetjes hun fa-
vorietenrol waar en winnen eenvou-
dig met 3-0 van de Voetbalvrouwen. 
De tweede ronde begint met twee 
teams die allebei met een overwin-
ning gestart zijn: Code Rood – Da-
mes E1. Beide teams zijn aan elkaar 
gewaagd. De grootste kans is voor 
Code Rood, maar deze inzet ein-
digt op de paal. In de slotsecon-
des maakt Code Rood toch nog de 
winnende treffer: 1-0. In de volgen-
de wedstrijd heeft Nieuwveen Voet-
jes moeite om tot scoren te komen. 
Maar na de derde treffer gaat het 
hard. Eindstand: 0-7. De wedstrijd 
Voetbalvrouwen – Family lijkt span-
nend te worden, want Voetbalvrou-
wen komt na een 3-0 achterstand 
nog terug tot 3-2, maar daarna loopt 
Family snel uit naar 7-2. Code Rood 
weet in hun derde wedstrijd ein-
delijk het doelsaldo op te krikken. 
Drama 3 probeert het wel, maar is 
een maatje te klein: 7-0. De volgen-

de wedstrijd is voor Family belang-
rijk om uitzicht te houden op de vol-
gende ronde. Nieuwveen Voetjes 
wil in het kielzog blijven van Code 
Rood. Family begint goed, ze verzil-
veren echter maar 1 kans. Met nog 
vijf minuten op de klok komt Nieuw-
veen Voetjes op gelijke hoogte. En 
met een knappe schuiver in de ver-
re hoek wordt het zelfs 1-2. Fami-
ly geeft niet op en komt vlak voor 
tijd op de verdiende 2-2. Dames 
E1 en Voetbalvrouwen maken er 
een spannende wedstrijd van. Het 
wordt uiteindelijk 2-0 voor Dames 
E1.Nieuwveen Voetjes komt tegen 
Code Rood al snel op een 1-0 voor-
sprong. Code Rood krijgt geen grip 
op de wedstrijd en verliest zelfs met 
0-3. Het blijft spannend, want door 
deze uitslag zijn er nog 4 teams die 
uitzicht hebben op de finale avond. 
De wedstrijd om des keizers baard 
tussen Drama 3 en Voetbalvrouwen 
eindigt in 0-0. In de laatste wedstrijd 
van deze ronde wordt Dames E1 uit-
geschakeld en Family behoudt nog 
een theoretische kans op de finale 
avond.
Code Rood maakt in de laatste wed-
strijd tegen Voetbalvrouwen geen 
fout (4-1) en plaatst zich voor de fi-
nale. Nieuwveen Voetjes heeft aan 
een overwinning genoeg voor de 
eerste plaats. Ze winnen eenvoudig 
met 0-3 van Dames E1 en zijn daar-
mee de terechte winnaar van de 
avond. De laatste wedstrijd tussen 
Family en Drama 3 eindigt in 11-2.
De eindstand is: 1. Nieuwveen Voet-
jes – 13 pnt (+16), 2. Code Rood – 
12 pnt (+9), 3. Family – 10 pnt (+14)

‘t Startnest winnaar schaak-
toernooi voor basisscholen
Uithoorn - Op zondag 18 januari 
werd in het wijkcentrum aan de Bil-
derdijkhof het schoolschaak kam-
pioenschap voor de regio Amstel-
veen-Uithoorn en omstreken ge-
houden. Maar liefst 13 teams van 8 
verschillende scholen deden hier-
aan mee. De teams bestonden uit 
vier of vijf spelers, zodat het gezel-
lig druk was in het wijkcentrum met 
bijna 60 kinderen en vele ouders die 
vol belangstelling de verrichtingen 
van hun kinderen volgden.
Er kwamen dit jaar slechts twee 
teams uit Amstelveen (De Cirkel en 
Michiel de Ruyter), maar daar stond 
tegenover dat Badhoevedorp met 
twee teams van de Burgemeester 
Amersfoordt school en Kudelstaart 
met een team van de Antonius-
school voor het eerst meededen. 
Uithoorn was hofleverancier met 
drie teams van ‘t Startnest en even-
veel teams van Het Duet en daar-
naast nog teams van De Kwikstaart 
en De Springschans. Een flink aan-
tal deelnemers schaakt bij de jeugd-
afdeling van SV de Amstel, maar er 
waren dit jaar ook opvallend veel 
kinderen die niet bij een club scha-
ken en wel eens aan een schaak-
toernooi wilden meedoen.

Vorig jaar
Van de kampioen van vorig jaar 
(toen nog onder de naam De Re-
genboog) zijn drie spelers van het 
kampioensteam inmiddels naar het 
voortgezet onderwijs gegaan, dus 
zij kwamen (onder de nieuwe naam 
Het Duet) met een bijna geheel 
nieuw eerste team aan de start. Een 
duidelijke favoriet was op voorhand 
niet aan te wijzen, dus het beloofde 
een spannend toernooi te worden. 
Toch stak er één team boven de rest 
uit en dat was het eerste team van 

‘t Startnest. Kopman en eerste-bord 
speler bij dit team was Puck van 
Thienen, één van de grote talenten 
van SV de Amstel, die zijn team het 
goede voorbeeld gaf met een reeks 
knappe overwinningen. 

De overige spelers van dit team, 
Bjorn en Kjeld Losekoot, Ashwa-
ni Sethi en Pelle van Sijll bleken 
ook uitstekend in vorm te zijn en 
de eerste vijf wedstrijden werden 
dan ook allemaal overtuigend ge-
wonnen. Een gelijkspel in de zesde 
ronde was al genoeg voor de eer-
ste plaats, zodat de nederlaag in de 
laatste ronde tegen De Kwikstaart 
geen gevolgen meer had en ‘t Start-
nest zich het komende jaar de sterk-
ste schaakschool van Uithoorn en 
omstreken mag noemen!

Kwikstaart
De Kwikstaart kende een mati-
ge start, maar het team bestaan-
de uit Sem van de Ridder, Stijn Al-
kemade, Julius van den Eijnde en 
Jesper van Duuren moest kenne-
lijk even op gang komen want naar-
mate het toernooi vorderde gingen 
ze steeds beter spelen. De overwin-
ning op kampioen ‘t Startnest in de 
laatste ronde was goed voor een 
fraaie tweede plaats voor De Kwik-
staart. De derde plaats was voor het 
tweede team van de Burgemeester 
Amersfoordt school uit Badhoeve-
dorp waarin Amstel jeugdlid Wil-
helm Burger meespeelde. Zij bleven 
het team van De Springschans net 
een puntje voor. Het was al met al 
een gezellige schaakmiddag in Uit-
hoorn en de teams van ´t Startnest, 
de Kwikstaart en de Burgemeester 
Amersfoordt school mogen in maart 
om het kampioenschap van Amster-
dam en omstreken gaan spelen.

NK veldrijden Veldhoven
Uithoorn - Lorena Wiebes beet 
voor de UWTC de spits af op zater-
dag 10 januari tijdens het NK veld-
rijden in Veldhoven. Het parcours 
was zeer zwaar, modderig en de 
harde wind maakt het er ook niet 
gemakkelijk op. Lorena zette een 
goede prestatie neer op het NK. Ze 
lag tot halverwege de wedstrijd op 
een 3e plaats. Door een paar klei-
ne foutjes viel ze een paar plaatsen 
terug. Toch een mooie 5e plaats be-
haald!  Bij de masters 50+ behaal-
de Sjon vd Berg het beste resultaat 
voor UWTC. Sjon 29e en Rene Wie-
bes 41e. Het parcours werd gedu-
rende de wedstrijden zwaarder en 
zwaarder (lees modderiger) en het 
veldrijden werd steeds meer veldlo-
pen. De amateurs/sportklasse had-
den een immens deelnemersveld 
van bijna honderd veldrijders en 
het was ook buffelen voor de hel-
pers. Door de overvloedige mod-
der was het noodzakelijk om iedere 
ronde van fiets te wisselen. Bas de 
Bruin reed net buiten de top-10 met 
de 12e plaats, Luuk van Vliet 43e en 
Dennis Moolhuijsen 48e . Op zon-
dag waren de omstandigheden re-
delijk gelijk aan de vorige dag, al-
leen was het een paar graden fris-
ser. Bart de Veer had een matige 
start bij de junioren. Maar ronde na 
ronde werden er alleen maar ren-
ners ingehaald. Dit resulteerde in 
een 24e plaats voor Bart bij de ju-
nioren. Hierna was het de beurt aan 
de winnaar van de ACC, Tommy Ou-
de Elferink. Dan blijkt het niveau-
verschil tussen de ACC en de be-
loften renners bij het NK toch wel 
heel groot te zijn. Tommy reed voor 
wat hij waard was. Na ruim 20 mi-
nuten werd Tommy door de jury uit 
de wedstrijd gehaald omdat uitein-
delijke winnaar Stan Godrie bij hem 
in de buurt kwam. Voor Tommy een 
19e plaats. Joost SpringintVeld was 
de laatste UWTC renner die aan 
start kwam bij het NK. Joost ging 
van start tussen alle grote namen bij 
de elite renners. Op de broers Ma-
thieu en David van de Poel stond 
geen maat. En toen de achterstand 
van Joost op de broers van de Poel 
te groot werd haalde de jury hem uit 
de wedstrijd, maar Joost kan wel de 
14e plaats op zijn conto bijschrij-

ven. En voor de oplettende kijker 
was Joost even zichtbaar bij de kor-
te uitzending van Studio Sport over 
het NK veldrijden. Zaterdag 10 ja-
nuari was de laatste veldrit voor 
het komende NK voor de jeugd in 
Oosterhout. Als eerste was UWTC 
lid Siem van Smoorenburg aan de 
beurt in cat.1. Siem was goed ver-
trokken en zat in een groepje van 
drie achtervolgers op een koplo-
per. Al gauw schudde Siem zijn me-
devluchters af en ging alleen in de 
achtervolging. De koploper was niet 
meer te achterhalen, dus een twee-
de plaats was het hoogst haalbare. 
Een goede prestatie van Siem in een 
twaalfkoppig deelnemersveld. Daar-
na was het de beurt aan Mees van 
Smoorenburg in cat.4. Mees reed 
na een voorzichtige start een goe-
de wedstrijd en is op plaats 16 ge-
eindigd in een veld van 32 deelne-
mers die elkaar ook volgende week 
weer treffen bij het NK voor jeugd 
in Hapert. 

Uitslag De laatste wedstrijd van de 
clubcross competitie van UWTC is 
verreden op het fort van de Kwakel. 
40-: 1 Jeroen Breewel, 2 Menno van 
Capel, 3 Bart van Montfoort
40+: 1 Frans van Heeteren, 2 Maar-
ten de Jong, 3 Marcel Versteeg
8-9 jr: 1 Siem van Smoorenburg, 2 
Alec vd Mast, 3 Bo Versteeg
10-11 jr: 1 Mees van Smoorenburg, 
2 Joyce de Rijk
12-14 jr: 1 Flip van Walraven, 2 
Maarten vd Mast, 3 Sven Busker-
molen
De eindwinnaars van de clubcross-
competitie zijn geworden: Michael 
van Meerland, Marcel Versteeg, Es-
mee de Rijk, Joyce de Rijk en Flip 
van Walraven.

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

Jongste UWTC lid doet 
het goed bij NK veldrijden
Uithoorn - Voor UWTC deden de 
broers Siem en Mees van Smooren-
burg uit Leimuiden mee aan het NK 
veldrijden voor jeugd in Bladel. De 
7-jarige Siem had een rommelige 
start, maar wist dit later weer goed 
te maken. 
Met een klein verschil op zijn mede-
strijder pakte Siem de laatste podi-
umplaats in cat 1. Op je derde na-

tionale wedstrijd een derde plaats 
bij het NK pakken....dat is natuurlijk 
super knap! Bij Mees in cat 4 ston-
den 42 renners aan start. Mees had 
een goede start en wist nog een 
flink aantal plaatsen naar voren te 
schuiven. Resultaat voor Mees een 
mooie 16e plaats. De trotse ouders 
Smoorenburg hadden een zo een 
super weekend!

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-
ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voor-
komen dient uw ski- of snowboard-
uitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor u klaar om 
de technische staat van uw mate-
riaal vrijblijvend te beoordelen. Van 
donderdag 29 januari t/m zaterdag 
7 februari a.s. organiseert Intersport 
DUO een ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-
rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-
nen te koop aangeboden. Om al-

vast in de juiste stemming te komen 
staat er natuurlijk voor u een glaasje 
Glühwein of Prosecco klaar!

Particulieren
Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd
Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in 
Uithoorn. (0297-560329) 
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen.

Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Taijiles in het KnA -Muziekgebouw
Uithoorn - De kunst van bewegen 
is Taiji, het is een traditionele Chi-
nese gezondheidssport en wordt te-
genwoordig overal ter wereld beoe-
fend. Het verbeterd de stabiliteit, de 
conditie en de mentale aspecten. 
De oefeningen worden rustig aan-
geleerd en iedereen kan de bewe-
geningen op zijn of haar niveau be-
oefenen. Ook voor mensen met een 
reumatische of andere chronische 
aandoening, is Taiji op een veilige 
en effectieve manier te leren. 
Tijdens de (gratis) proefles wordt 

meer informatie verstrekt en zal een 
demonstratie worden gegeven. Ge-
zamenlijk gaan we oefenen zodat 
u kunt ervaren hoe Taiji voelt en of 
het iets voor u is. Ontspanning, con-
centratie en een goed gevoel staan 
centraal bij Taiji, vooral ook het ple-
zier en de voldoening wanneer men 
de bewegingen onder de knie krijgt! 
Een prettige bijkomstigheid: er is 
weinig kans op blessures! Nieuws-
gierig geworden? Nadere informatie 
bij de docente: Rieke van de Plasse 
, tel. 0297 546188 of 06. 2290 5603

Uithoorn - Vanaf het terrein bij de 
Shumanflat is in de nacht van woens-
dag 14 op donderdag 15 januari 
een brommobiel gestolen. Het voer-
tuig is rood van kleur, van het merk 
Aixam en het kenteken is 10-DHJ-6. 
De brommobiel was goed afgesloten 

en door de eigenaar in het licht van 
een lantaarnpaal geparkeerd. Moge-
lijk zijn er inwoners die iets gezien of 
gehoord hebben. De uitlaat van de 
brommobiel is namelijk lek waardoor 
het voertuig veel herrie maakt. De po-
litie hoort het graag: 0900-8844.

Laptop uit auto gegrist
Uithoorn - Op donderdag 15 ja-
nuari is tussen tien voor twaalf en 
twaalf uur in de middag een com-
putertas met een laptop en een 
iPad uit een auto gegrist. De bewo-
ner van Zegge had zijn auto voor de 
deur van zijn huis geparkeerd. Op 
het moment van de diefstal was hij 
de boodschappen naar binnen aan 

het brengen. De bewoner heeft nog 
gezocht in de omgeving, maar de 
zwarte computertas met inhoud is 
niet meer aangetroffen. Ook is geen 
signalement bekend van de dader. 
Mogelijk zijn er bewoners die de-
ze snelle diefstal hebben gezien, zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Naar ziekenhuis na valpartij
Uithoorn - Op zondag 18 januari 
rond één uur in de middag is een 
75 jarige inwoonster ten val geko-
men in de Admiraal Tromplaan. Ge-
tuigen hebben de vrouw zien vallen, 
waarna ze hard begon te schreeu-

wen. De Uithoornse liep verwon-
dingen op aan haar gezicht en han-
den. Omdat ze verward overkwam, 
is de 75 jarige per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis voor na-
der onderzoek.

Buitenlands geld uit huis weg
Uithoorn - In de avond van woens-
dag 14 op donderdag 15 januari is 
ingebroken in een woning aan de 
Wieger Bruinlaan. De dieven heb-
ben om binnen te komen het cilin-
derslot van de voordeur afgebroken. 

Het hele huis is doorzocht. De in-
brekers zijn er vandoor gegaan met 
een laptop en buitenlandse valuta. 
De inbraak heeft tussen half drie in 
de middag en half een in de nacht 
plaatsgevonden.

Playstation en televisie weg
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
ingebroken in een woning aan de Jo-
han van Oldenbarneveldlaan. De in-
braak werd door de bewoner maan-
dagmorgen 19 januari ontdekt. Er 
zijn door de politie geen sporen van 

braak aangetroffen. Het hele huis is 
door de inbrekers overhoop gehaald. 
Er is kleding uit kasten getrokken en 
onder andere zijn de matrassen van 
de bedden gehaald. Gestolen zijn 
een televisie en een playstation.

Brommobiel gestolen
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Driebandentoernooi 2015
Regio - Biljartclub D.I.O. en Cafe 
“De Merel” uit Vinkeveen, organise-
ren wederom het bekende De Ron-
de Venen - Driebandentoernooi. De 
opzet van het toernooi is ongewij-
zigd. Dus de nummers 1 en 2 van el-
ke pool (van 4) plaatsen zich direct 
voor de kwartfinale, de eerste twee 
van elke kwartfinale-pool plaatsen 
zich voor de halve finale en uitein-
delijk wordt er met 8 finalisten over 
2 dagen gespeeld voor de eind-
overwinning. De bedoeling is om de 
kampioen van vorig jaar Jan Eijs-
ker te verslaan , wat echt niet mee 
zal vallen Heeft u een voorkeur voor 
bepaalde data, maak dit dan telefo-
nisch kenbaar. Voorronden; zaterda-
gen 7-14-21-28-en de zondagen 1 

en 8-15-22- februari aanvang14.00 
uur en zondag 1 maart aanvang 
14.00 uur
Indien u bij de eerste twee van de 
pool eindigt, dan dient u er reke-
ning mee te houden, dat de kwart-
finales worden gespeeld op zater-
dag 14 maart, zondag 15 maart, za-
terdag 21 maart en zondag 22 maart 
de aanvang is om 14.00 uur.
De halve finales worden gespeeld 
op zaterdag 28 en zondag 29 aan-
vang 14.00 uur. En de finale vindt 
plaats op zaterdag 11 april en zon-
dag 12 april, aanvang 14.00 uur di-
rect gevolgd door de prijsuitreiking. 
De kosten van deelname bedragen 
15,00 per persoon. Daarvoor speelt 
u minimaal 3 partijen in elke ronde.

Open Dart Kampioenschappen
De Kwakel - Zaterdag 24 janua-
ri  2015 is het dorpshuis in De Kwa-
kel het strijdtoneel voor de 13e 
Open kampioenschap Darten De 
Kwakel. Net als voorgaande jaren 
is het een gemengde wedstrijd. Dus 
heren en dames strijden om dezelf-
de 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 Lan-
gelaan: 06-11434716. Er kan ook 
weer gestreden worden om de Tri-
plepot. 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 loot-
jes wordt bepaald wie er met drie 
pijlen op een bepaalde Triple mag 
gooien.
Een 20-zijdige dobbelsteen bepaalt 
welke Triple geraakt moet wor-
den. Per juiste Triple krijgt de gooi-
er één derde van de Triplepot, met 
een minimum van 50 euro. Kort-
om de pot groeit per verkocht loot-
je en krimpt per juist gegooide Tri-
ple.  De ActiviteitenCommissie van 
het dorpshuis hoopt  24 januari ve-
le darters en bezoekers te begroe-
ten. Het adres is:  Dorpshuis ‘De 
Quakel’, Kerklaan 16  te De Kwakel. 
0297-531528

‘Japen’ in vorm bij B.V.K.
Uithoorn - Een opvallende uitslag 
in de A lijn deze week bij de BVK, 
want bij de 3 hoogst geëindigde pa-
ren treffen we maar liefst 3x een 
‘Jaap’ aan, terwijl bij het paar dat 
als 4e eindigde ook nog eens een 
‘Joop’ deel van dat paar uitmaak-
te. De BVK beschikt dus over 4 J’s 
in de hoogste regionen. De hoogst 
eindigende Jaap was Jaap Ludwig 
die samen met wederhelft Geke de 
hoogste score van de avond liet op-
tekenen en wel 69,58%. Jaap van 
Nieuwkoop en wederhelft Elly eis-
ten met exact 60% de 2e plaats op 
en Jaap Verhoef tenslotte wist met 
partner Anneke Karlas het drietal 
Japen op het erepodium te comple-
teren met 58,33%. Vermeldenswaar-
dig  is bovendien nog dat Geke en 
Jaap als enige paar een potdichte 
7 SA boden en maakten aan tafel 5 
en dat ging ook nog eens ten kos-
te van Anneke en Jaap, die echter 
niet treurden om de 0 die zij daar-
door opliepen, maar alleen maar ap-
plaus voor de tegenstander hier-
voor konden geven! In de totaal-
stand gaan Rita en Wim Ritzen nog 
aan kop met 56,5% gemiddeld. Het 
verschil met de huidige nummer 2 is 
1,8% en die met nummer 3 2,18%, 
maar er vindt nog een aftrekscore 
plaats en die is bij de huidige num-
mer 3 een score van 44,1% en bij 
Rita en Wim 51,67%. Dat kan dus 
nog een ‘close finish’ worden. Aan 
de onderkant van de ranglijst is met 
nog slechts 1 ronde te gaan eigen-
lijk al wel zo goed als zeker welke 
paren een stapje terug zullen moe-
ten doen, al is er met die vermaledij-
de aftrekscores misschien toch nog 
een ontsnapping mogelijk.

B lijn
In de B lijn vindt na volgende week 
een uittocht van paren plaats. 3 

gaan er naar de A lijn, 3 naar de C 
lijn. Ria Broers en Loes Schijf kun-
nen de koffers richting A lijn gerust 
pakken. Mede door hun 1e plaats 
deze week met 58,93% zijn zij op de 
totaalranglijst niet meer in te halen.
Daarachter wordt het wel spannend, 
want het verschil tussen de huidige 
nummers 2 en 5 is slechts 1,17%. 
Leny Heemskerk en Agnes de Kuij-
er zitten in dat achtervolgende vier-
tal, o.a. door hun 2e plaats deze 
avond met 58,33%. Ineke Hilliard en 
Huib van Geffen zijn wat te laat op 
stoom gekomen om voor promotie 
in aanmerking te komen, maar hun 
3e plaats  deze week met 56,25% 
biedt wel perspectief voor de vol-
gende cyclus. In deze lijn is het on-
derin heel wat spannender dan in 
de A lijn. 1 paar zal de dans zeker 
niet ontspringen, maar voor de res-
terende 2 plaatsen komen nog 5 pa-
ren in aanmerking waarbij het ver-
schil tussen de hoogste en de laag-
ste van die 5 paren slechts 0,74% is!

C lijn
In de C lijn is 1 paar superieur aan 
de rest. Atie en Wan Overwater wer-
den niet alleen deze week 1e met 
60,94%, ook in de totaalstand ste-
ken zij ver boven de rest uit met een 
gemiddelde dat maar liefst 4,27% 
gemiddeld hoger is dan die van de 
huidige nummer 2 na 6 speelavon-
den. Elisabeth en Nan v.d. Berg hiel-
den hun promotiekansen intact 
door met 58,33% 2e te worden de-
ze avond. Zij zullen dan op de slot-
avond van deze cyclus nog wel een 
knappe score moeten halen en ho-
pen op een uitglijder van een van de 
3 paren die nu nog boven hen staan.
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk de-
den deze week weer eens van zich 
spreken door met 57,81% een keuri-
ge 3e plaats te veroveren.

Fortcross De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 18 janua-
ri tijdens de Fortcross de hele dag 
druilerige regen. Dit maakte het 
parcours goed glad op een aan-
tal punten en gedurende de wed-
strijden werden vooral de hellingen 
steeds moeilijker te nemen. 
De jeugd had leuke startvelden en 
met Mees van Smoorenburg en Ro-
sanne Koper waren er sterke win-
naars bij de jongste en oudste jeugd. 
Ook veel bmx-leden lieten zich van-
daag weer zien. Siem van Smooren-
burg werd natuurlijk uitgebreid ge-
feliciteerd met zijn mooie uitslag tij-
dens het NK en ook de gewonnen 
medaille was mee en werd natuur-
lijk geshowd! Hierna gingen de re-
creanten en nieuwelingen en dames 
van start. Bij de recreanten reed Ro-
berto Blom een sterke wedstrijd en 
pakte onbedreigd de winst. Bij de 
dames kon Mariska Jetten in eer-
ste instantie nog redelijk in de buurt 
blijven van Lorena Wiebes. Maar di-
verse slippartijen van Mariska en 
zelfs nog een salto voorover maakte 
dat Lorena heel ruim naar de winst 
reed. Bij de nieuwelingen ging de 
winst naar Stefan Appelman, voor 
de sterk rijdende Menno van Capel. 
De 40+ wedstrijd had een heel en-
thousiast aanwezig zijnde fanclub 
van Gerard Keijzer uit Ter Aar. Ge-
rard reed vandaag, na 45 jaar, zijn 
laatste wedstrijd op de fiets. Com-
pleet met spandoek en luid aan-
moedigend was goed te horen als 
Gerard weer langs kwam. Triatleet 
Frans van Heteren was bij de 40+ 
overduidelijk de sterkste. 

Bij de 40- stond een sterk deelne-
mersveld aan de start. ACC win-
naar Tommy Oude Elferink, natio-
naal sterk rijdende Bas de Bruin, de 
topper van afgelopen wegseizoen 
en ook een goede strandrace rij-
der Jeroen Breewel. Maar uiteinde-
lijk bleek de 17-jarige Bart de Veer 
de sterkste renner van de dag. Bas 
en Tommy lagen samen op kop met 
Bart en Martin van Plateringen hier 
vlak achter. Maar als 2 vechten om 
één been, gaat de derde hiermee 
heen..... Dus toen Bas en Tommy el-
kaar in de wielen reden en bezig 
waren om de fietsen weer los te krij-
gen, maakte Bart dankbaar gebruik 
om een kleine voorsprong te nemen. 
Bas en Tommy weer in de achtervol-
ging en na een val van Bas kwam 
Tommy toch wel heel snel dichter-
bij. Uiteindelijk zorgde enkele slip-
pertjes van Tommy ervoor dat Bart 
de voorsprong ruim kon vasthou-
den. Al met al voor de toeschouwers 
een erg leuke wedstrijd om te zien! 
Veel vrijwilligers zorgde weer voor 
een mooie wedstrijd op het fort.
De sponsors zorgde dat er goed 
gevulde enveloppen voor de win-
naars klaar lagen. Dank je wel: Ho-
veniersbedrijf Karel Schrijvers uit 
Loenersloot, Berto Blom metselwer-
ken uit Vinkeveen, slagerij in ‘t Veld 
uit Amsterdam, Dennis Verlaan voor 
schaatsen en meer uit de Kwakel, 
van de Schaft tweewielers uit Uit-
hoorn voor de mooie wielerhand-
schoenen en Koos vd Knaap uit de 
Kwakel voor de prachtige boeket-
ten. 

Legmeervogels start thuis 
de tweede competitie helft
Uithoorn - Na een winterstop die 
ook dit jaar weer veel te lang heeft 
geduurd begint zondag 25 januari 
dan de tweede competitie helft. Leg-
meervogels beginnen dan om 14.00 
uur thuis tegen Houten. In Houten 
verloor Legmeervogels met 3-2. Een 
nederlaag kan altijd maar in Hou-
ten speelde Legmeervogels de laat-
ste 15 minuten tegen 9 man. En dan 
verliezen is een pijnlijke zaak. Be-
langrijk is uiteraard hoe kom je als 
team uit de winterstop. Uiteraard is 
er wel vriendschappelijk gespeeld 
maar dit is toch wel iets anders dan 
als je voor het ‘’eggie’’ speelt. Leg-
meervogels heeft vriendschappelijk 
gespeeld in en tegen Hillegom. Na 
een 0-1 voorsprong is het toch nog 
1-1 geworden. Ook is er geoefend 
tegen het 1ste zaterdagelftal van 
Aalsmeer. Dit is voor Aalsmeer een 
pijnlijke nederlaag geworden en is 
de 2-8 overwinning van Legmeer-
vogels een magere afspiegeling van 
het grote overwicht dat Legmeervo-
gels heeft gehad. het had zomaar 
in de dubbele cijfers kunnen eindi-
gen voor Legmeervogels. Ook is er 
nog gespeeld tegen VVC en ook in 
dit duel neemt Legmeervogels een 
voorsprong maar vergeet deze ver-
volgens uit te breiden. In de 2e helft 
komt VVC langszij en eindigt dit du-
el in 1-1.

Belangrijk
Dan is het ook belangrijk om bij het 
begint van de 2e competitie helft te 
zorgen dat je uitzicht blijft houden 
op, op zijn minst de top 3. De achter-
stand op deze top 3 is nog te over-
zien. 8 punten op koploper DCG. 5 
op Quick 1890. 4 op de nummer 3 
Pancratius. Ook is er een achter-
stand op Houten van 3 punten Hou-
ten 23 punten en Legmeervogels op 
20 punten Met deze 20 punten staat 
Legmeervogels nog net in het lin-
kerrijtje. Voor aanstaande zondag 
zijn er geen spelers met een bles-

sure en mag alleen Sebastiaan van 
Dijke langs de kant toekijken. 
Na Houten thuis komt er de uitwed-
strijd tegen het altijd lastige Kam-
pong. Na Kampong, thuis van ver-
loren met 2-3, is er dan de nog las-
tiger thuiswedstrijd tegen Abcou-
de. Uit was er wel de overwinning 
van 1-4 maar dit is geen garantie 
dat ook de tweede wedstrijd posi-
tief kan worden afgesloten. Leg-
meervogels – Kampong begint om 
14.00 uur.

Thuis
Om 12.00 uur is er dan ook een 
thuiswedstrijd van Legmeervogels 2 
tegen Roda’46. Uit wist Legmeervo-
gels nog wel te winnen met 1-4. Na 
deze wedstrijd is er de uitwedstrijd 
tegen Kampong om daarna thuis te 
spelen tegen SDO. Ook voor twee 
geldt dat er gewonnen zal moeten 
worden om in de top 3 mee te blij-
ven spelen. En dan op deze manier 
uitzichtte houden op promotie naar 
de reserve hoofdklasse. De achter-
stand op koploper VVIJ 2 is 5 pun-
ten. Op de nummer twee, SDO 2, 4 
punten. Legmeervogels 2 heeft ook 
ter voorbereiding op de 2e seizoens 
helft een 2-tal oefenwedstrijden ge-
speeld. In Hillegom is er met 3-2 ge-
wonnen van de club van deze naam. 
Dan was er ook de winst met 4-0 op 
het 2e zaterdagelftal van Aalsmeer. 
Ter afsluiting van de oefencampag-
ne heeft de groep afgelopen zondag 
door gebracht in de Bach. 

Dan dienen de bezoekers aan ons 
sportpark er aanstaande zondag re-
kening te houden met weg afsluitin-
gen voor kortere of langere duur. De 
reden is dat de AKU weer de jaar-
lijkse lopen organiseert. Wij raden 
u dan ook aan om niet met de au-
to te komen. Er worden zo rond de 
3500 man verwacht dat ongetwijfeld 
zal leiden tot een overbezette par-
keerplaats.

Een nieuwe sport in Mijdrecht 
namelijk: Essentrics
Utrecht - Marjolein Bakker, werk-
zaam bij WLCombatics in Mijdrecht, 
is sinds 12 januari de eerste en eni-
ge gecertificeerde Essentrics do-
cente in de Ronde Venen. Essentrics 
is een toning workout. Dynamische 
stretches en vloeiende, versterken-
de bewegingen geven je snel sterke 
en slanke spieren, souplesse en een 
perfecte houding. Daarmee krijg je 
een slanker silhouet en meer ener-
gie.
En dat zonder gewichten en inge-
wikkelde pasjes! De basis van Es-
sentrics is de excentrische trai-
ning: het gelijktijdig verlengen en 
versterken van het lichaam, door 
het maken van vloeiende bewegin-
gen waarbij je je ledematen stretcht 
en je spieren om beurten spant en 
ontspant. Hierdoor werk je aan een 
sterk en flexibel lijf. Denk aan het li-
chaam van een (ballet)danser, heel 
sterk maar ook sierlijk en slank.

Hoe en door wie is 
Essentrics ontwikkeld?
Essentrics is ontwikkeld door de 
Canadese ex-ballerina Miranda Es-
monde-White. Na haar danscarriè-
re opende ze een dans- en fitness-
centrum in Montréal. Om zichzelf 
van haar rugpijn te verlossen ont-
wikkelde ze samen met een fysio-
therapeut een trainingsprogramma. 
Deze training bleek niet alleen het 
gewenste effect te hebben op haar 
rug, ze merkte ook dat ze het slanke 
lichaam terugkreeg dat ze als dan-

ser had. Van daaruit is Essentrics 
ontstaan.

Waarom Essentrics?
Essentrics brengt de spiergroe-
pen met elkaar in balans en geeft 
het lichaam de kracht, energie en 
souplesse die het nodig heeft om 
goed te kunnen functioneren. Een 
soort powerboost voor je lijf. Es-
sentrics is dus een heel goede ma-
nier om je lichaam goed in conditie 
te brengen en te houden, ook voor 
andere sporten. Doordat je houding 
verbetert en je je bewegingsuitslag 
vergroot kun je ook vaak beter pres-
teren met andere sporten. Denk aan 
voetballen (geen stijve hamstrings), 
krachttraining (de oefening kan nu 
uitgevoerd worden in “full range of 
motion” zonder beperkingen van 
stijve spieren = meer resultaat).

Voor wie?
Iedereen is geschikt voor deze 
sport, ongeacht leeftijd, niveau of 
geslacht. De oefeningen zijn zonder 
gewichten of ingewikkelde pasjes. 
Naast originele Essentrics-oefenin-
gen zie je ook de invloed van tai-chi, 
ballet, yoga en andere vormen van 
fitness terug tijdens de lessen. De 
lessen worden gegeven op muziek 
elke woensdag-, en zondagochtend 
om 9.30 uur bij WLCombatics, Ren-
dementsweg 2 J in Mijdrecht. Of kijk 
voor meer info op: www.sterken-
weerbaar.nl. En in de lente en zomer 
kun je de lessen ook buiten volgen.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 15 januari, werd de laat-
ste competitie ronde, van de tweede 
cyclus gespeeld.Na het openings-
woord van de spelleider, kondig-
de hij aan dat Janet trakteert omdat 
zij en haar man Theo 50 jaar  zijn 
getrouwd. Spontaan werd het lang 
zal ze leven gezongen en gelijk heb 
je op de vroege ochtend een blijde 
stemming.Er werd met veel vreugde 
gebridged. Het kwam er vandaag op 
aan promoveren of degraderen. De 
zitting uitslag was als volgt:
In de A lijn werden Cinny en Het-
ty eerste met  57.92 %  klasse hoor 
Tweede weren  Ria en Joop met 
een klein verschil van 57.66 % Der-
de werden Corry en Ria met 55.63 %  
we zijn dat van jullie gewent.
In de B lijn verrassend eerste Riet  

en  Wim , zo’n nieuwe knie doet 
wonderen Wim, zij behaalde een 
mooie score van 64.58  % Tweede 
werden Hanny en Corry met 60.07  
% goed gedaan hoor Derde wer-
den  Lenny en Jan met 58.68 % jul-
lie hebben je goed geweerd in de B.
De eerste vier paren van de com-
petitiestand promoveren van de B 
naar de A lijn te weten:  Els en Alice,  
Lenny en Jan,  Greet en Roel,  Riet 
en Wim. De laatste vier paren die 
van de A lijn naar de B lijn degra-
deren,  zijn:  Corry en Netty, Ans en 
Joop, Corry en Bibet, Ank en Lotte.
Volgende week spelen we de eerste 
ronde van de Derde Cyclus en zo is 
de kans om te promoveren voor ie-
dereen weer mogelijk. Ik wens ons 
allen veel succes!

Voor vierde keer viertallen 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - En dus komt er wat te-
kening in de strijd. In de A- lijn deed 
team Egbers goede zaken door met 
19 punten de beste te zijn. Ze staan 
hiermee vast bovenaan met een to-
taal van 68. Team Ten Brink deel-
de de tweede plek met Team Tim-
mer met 17 punten en dat betekent 
dat Ten Brink met 60 punten totaal 
als tweede volgt. Voor Timmer is dat 
nog toekomstmuziek, dit was eigen-
lijk pas de eerste behoorlijke sco-
re van ze, maar wie weet? Team de 
Vroom haalde 15 punten binnen als 
vierde en dat staan ze nu ook totaal 
met 40 punten. De nummer drie in 
de tussenstand, team Quelle, deed 
het deze avond minder en kon met 
43 punten totaal nog net op de der-
de plaats blijven. 
In de B-lijn gaat het nog steeds flit-
send met team de Jonge. Nu de 
hoogst mogelijke winst met 20 pun-
ten en een totaal wat inmiddels is 
gegroeid tot 62 punten. Team Kamp 
deelde de tweede plek met team 
Selman met 14 punten voor bei-

den. Het bracht Kamp met 49 to-
taal op twee, terwijl de Selmannen 
en vrouwen daarvoor nog even hun 
best moeten doen. Team van Praag 
scoorde 13 punten als vierde de-
ze avond en met een totaal van 38 
staan ze daar ook op vier. De num-
mer drie in het klassement, team 
van Wijk, had het deze avond niet 
maar staan met 45 punten nog wel 
in de top! In de C- lijn draait het 
voornamelijk om team Bijlsma. Ze 
verzamelden nu 15 punten en heb-
ben een totaal van 44. Team Verrips 
werd met 12 punten tweede, maar 
komt totaal nog niet in het stuk 
voor. Ook duizelig geworden van al 
het gecijfer? Wil het geloven of niet, 
4 tallen bridge is echt leuk, om te 
doen. Kom om dit te ervaren spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Party Centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

Uithoorn - Maandag 19 janua-
ri werd de derde ronde van de vier-
de parencompetitie gespeeld bij 
de BVU. De A-lijn werd gewonnen 
door An en Bert met 61,67%. De-
ze keer gaan ze wel lekker in de A 
en ze staan inmiddels derde met 
53,63%. Ineke en Elizabeth wer-
den tweede met 57,08% en staan 
daardoor op plaats vier. Marine-
ke en Martin kwamen vandaag uit 
op de derde plek (56,25%) en zij 
staan nu tweede met 55,86%. De 
eerste plaats wordt nog steeds in-
genomen door Hans en Nico die 
voor de tweede keer afwezig waren 
en door de reglementaire 50% uit-
kwamen op 56,48%. De top-drie in 
de B-lijn scoorde hoger dan de A. 
De dagzege ging naar Hetty en Ge-
rard met 64,58%. Zij zijn nu derde 
met 55,93%. Tweede werden Corrie 
en Thea (62,92%) en die plaats ne-
men zij ook in het klassement in met 
57,11%. Greetje en Ria, die ik vorige 
week als koplopers was vergeten te 

noemen, werden derde met 60,42% 
en zij bleven hierdoor ruimschoots 
aan die kop met 59,88%. Waarom 
komt u ook niet eens naar de les-
sen die door de BVU gratis wor-
den gegeven om o.a. beginners of 
thuisbridgers klaar te stomen voor 
het bridgen in clubverband? In ge-
middeld 10 lessen worden deelne-
mers in groepen van 4 bekend ge-
maakt met het bridgespel en zijn 
daarna in staat om met gelijkwaar-
dige tegenstanders aan de weke-
lijkse bridgeavond deel te nemen. 
De lessen vinden plaats  in huise-
lijke sfeer (in overleg op dinsdag- 
of woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort. Be-
langstelling? Neem dan voor aan-
melding contact op met de secreta-
ris van de BVU Marineke Lang. Zij is 
(na 18:00 uur) bereikbaar onder te-
lefoonnummer 569432 of via E-mail 
bvu@telfort.nl, of bel voor nadere 
informatie/mogelijkheden met Hans 
Wagenvoort, 06-53 368 948.

Parencompetitie BVU

Uithoorn - Op zondag 18 januari is 
tussen twaalf uur in de nacht en half 
zeven in de ochtend ingebroken in 
een woning aan de Ringdijk. Rond 
één uur hebben getuigen glasgerin-
kel gehoord, gevolgd door een har-
de klap. De getuigen zijn gaan kij-
ken en zagen twee mannen van on-
geveer 1.60 tot 1.70 meter lang in 
donkere kleding naar een auto lo-
pen. Deze stond geparkeerd op de 

hoek van de Chrysantenlaan en de 
Bromelialaan. De auto, een VW up, 
Peugeot of Renault, reed vervolgens 
met gedoofde lichten weg. De wa-
gen was voorzien van Nederland-
se kentekenplaten. Mogelijk waren 
de twee mannen de inbrekers. De 
gehele woning is doorzocht, kas-
ten en lades zijn overhoop gehaald. 
Vooralsnog is niet bekend wat ont-
vreemd is.

Glasgerinkel bij woninginbraak
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CSW supporters: Wij zijn er klaar voor!
Wilnis - Het is zaterdagochtend 
09.30 uur en het is alweer gezel-
lig druk in de kantine van CSW met 
jeugdspelers, toeschouwers, ouders 
en vrijwilligers. 
De gebroeders Dennis en Kenneth 
Veerhuis schuiven namens de 12e 
man aan voor een vooruitblik op 
CSW – Argon. “Dit is nou wat het 
zo leuk maakt bij deze club” vertel-
len zij, “iedereen kent elkaar hier en 
kijkt uit naar het zaterdagje CSW. 
De sfeer is prima, we helpen elkaar, 
hebben lol, we kijken voetbal, drin-
ken een biertje en het totaalplaatje 
is helemaal goed”. De jongens Veer-
huis zijn al lang bij CSW betrokken, 
regelen de merchandising en lopen 
voorop in het organiseren van acti-
viteiten, uitjes en sfeermakerrijtjes. 
Ze zijn met een grote vriendenploeg 
wel in voor leuke geintjes en heb-
ben voor Argon aanstaande zater-

dag opnieuw iets moois in petto. 
“Ze zullen niet weten waar ze in te-
recht komen als ze hier het veld op 
komen lopen” lacht Kenneth, “Het 
zal een boost voor CSW worden en 
we zullen zeg maar al met 1-0 voor 
staan”. Op een ludieke tegenactie 
van de Argon supporters wordt er 
overigens nog wel gerekend en ei-
genlijk ook gehoopt, want dat maakt 
het spelletje over en weer mooi, be-
seft iedereen. Dat CSW het na een 
teleurstellend seizoen weer goed 
opgepakt heeft is overigens nie-
mand ontgaan. “Het is ouderwets 
genieten hier dit jaar op het terras 
voor de kantine bij de wedstrijden 
van het eerste” vertelt Dennis. “We 
zien weer inzet, strijd en passie zo-
als op ons spandoek staat”. Geen 
broodvoetballers meer van veraf zo-
als in de afgelopen jaren, maar her-
kenbare jongens uit de regio die 

hier passen en waarmee het klikt. 
Niet alleen op het veld, maar ook in 
de kantine. En daar is CSW in ge-
slaagd, de jeugd stroomt door, doet 
het goed en het heeft zelfs een aan-
tal Argon spelers ertoe verleidt in 
Wilnis te komen spelen. 

Mooi potje
“Het gaat dan ook een mooi pot-
je worden hier zaterdag” verwacht 
Dennis. De wedstrijd leeft al weken, 
alle elftallen zijn vrij, komen kijken 
en er wordt veel publiek verwacht. 
“Deze wedstrijd willen wij winnen 
van Argon, liever dat dan kampi-
oen worden “ vult Kenneth lachend 
aan. De heenwedstrijd in Mijdrecht 
hebben ze niet gezien, “daar gaan 
krijgen ze mij niet naartoe” knip-
oogt hij “de tussenstanden heb ik 
toen op de App meegekregen”. Za-
terdag moet het gaan gebeuren, 

zonder absolute uitblinkers, maar 
met een sterk collectief en in een 
mooie ambiance. Het zal hoe dan 
ook spannend gaan worden en in-
dividueel zal Argon misschien beter 
zijn denkt Dennis, “maar wij reke-
nen op een 2-1 winst met een win-
nende treffer van ex- Argonaut Nick 
van Asselen in de 90e minuut”. Ze 
hebben er vertrouwen in, ondanks 
dat de huidige 2e plek onverwacht 
is. “Er zijn hier jonge spelers voor de 
leeuwen gegooid maar de mix met 
de ervaren jongens heeft gewerkt 
en het is gaan draaien”. Waar CSW 
nu staat wordt al gezien als een he-
le prestatie, “en als we bij de eerste 
4 eindigen dan hebben we het goed 
gedaan” aldus Dennis. “Maar eerst 
kijken we uit naar de wedstrijd te-
gen Argon en daarna zien we wel 
verder”. Als het geintje met de trai-
ner van Argon in de heenwedstrijd 
ter sprake komt wordt er nog even 
gelachen. “0 punten voor Loenen” 
stond er voor zijn dug out op het 
gras gekalkt. “Tsja…hij zal het ach-
teraf wel mooi gevonden hebben 
na die 2-0 winst” lacht Dennis. Wat 
hebben jullie eigenlijk met Loenen 
wordt er gevraagd en het valt even 
stil….”het is mooi dorp daar aan 
de Vecht” zegt Kenneth dan knip-
ogend. Het zal bij winst in ieder ge-
val een mooi volksfeest gaan wor-
den na afloop in de kantine hopen 
ze bij CSW, met een zangertje erbij 
en in een goed sfeertje “en wij re-
kenen erop dat Argon meefeest on-
geacht de uitslag”. Iedereen kijkt er 
in ieder geval naar uit, heeft er vre-
selijk veel zin in “maar, eindigt Ken-
neth, die 3 punten blijven aan de 
Wilnisse kant van de Ringvaartbrug” 
Foto: sportinbeeld.com

Succes in Almere voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben zondag 18 janua-
ri meegedaan met een judotoernooi 
in Almere. Voor dit toernooi had-
den zich ongeveer 230 deelnemers 
ingeschreven. De deelnemers wer-
den onderverdeeld op kleur band 
en gewicht in poules zodat er mi-
nimaal drie wedstrijden gedraaid 
moest worden. Hierdoor kunnen 
de judoka’s zo veel mogelijk erva-
ring op doen met wedstrijden. Van 
de 29 ingeschreven judoka’s van Ju-
doschool Blaauw hadden er aan het 
eind van de dag 9 een eerste plaats 
en 8 een tweede plaats. Naast een 
prijs voor de eerste en tweede 
plaats kregen ook de overige deel-
nemers in de poule een prijs voor 
de derde plaats. In een aantal pou-
les was het zeer spannend en moest 
de winnaar op judopunten bepaald 
worden. Voor Judoschool Blaauw 
overkwam dit Luuk Haarman. Ge-
lukkig had hij de meeste judopun-
ten in zijn poule waardoor hij op de 
eerste plaats in zijn poule eindig-
den. Het toernooi was onderver-
deeld in aparte meisjes en jongens 

poules. Bij de meisjes wisten Verena 
Ratterman en Amy Dekkers al hun 
partijen overtuigend te winnen op 
een ippon. Ook de jongens deden 
het erg goed. Sven Kas moest vijf 
wedstrijden maken. Van de vijf wed-
strijden wist hij de eerste vier op een 
ippon te winnen. In zijn laatste par-
tij deed hij het goed. Na de reguliere 
wedstrijdtijd was de stand nog ge-
lijk. Helaas verloor Sven op scheids-
rechterlijke beslissing waardoor hij 
knap tweede werd in zijn poule. De 
volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Amy 
Dekkers, Digiano Ladru, Kyan van 
der Toorren, Luuk Haarman, Niels 
Knol, Rune Lemmens, Tijn Haar-
man, Verena Ratterman, Wouter van 
Kootwijk.

De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden twee-
de: Erlend Keune, Foss Lemmens, 
Joep Haarman, Martijn Ten Veld-
huis, Romano Vermeulen, Siep van 
Remmerden,Simon Duijn, Sven Kas
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

De Vinken 2 wint derby 
van De Ronde Venen
Vinkeveen - Bij het korfballen in 
onze gemeente is het altijd weer 
DE wedstrijd van het jaar: Atlantis 
tegen De Vinken. De editie van af-
gelopen zaterdag eindigde met een 
verdiende overwinning voor De Vin-
ken 2 op het derde van Atlantis. De 
10-14 ruststand en 16-24 eindstand 
zijn een mooie weerspiegeling van 
de krachtsverdeling. 

Op de bank naast de zelf gebles-
seerde trainer/coach Jasper van 
Peursem ditmaal: Jerom Stokhof, 
Levi Kroon, Nele Pijnenburg en 
Roosmarijn Mooij. In het veld, de 
eerste aanval bestaande uit: Masha 
Hoogeboom, Daniëlle Gijsen, Peter 
Koeleman en Pascal Hoogeboom. 
Verdedigend werd het acht-
tal compleet gemaakt door: Joy-
ce Kroon (A), Nelly Huizinga, Kelvin 
Hoogeboom en Stefan Oussoren.
Na tien minuten gespeeld te heb-
ben stond er een 3-3 stand op het 
scorebord. Dat was het moment dat 
de Vinkeveners lieten zien constan-
ter te zijn in het spel. Zij konden uit-
lopen naar een 4-7 voorsprong. Dat 
de wedstrijd nog niet gespeeld was 
bleek daarna. Atlantis wist de score 
tot 7-7 op te trekken, maar daarna 

was de Mijdrechtse koek zo goed 
als op. Nele Pijnenburg kwam al vrij 
snel in het veld voor de zieke Ma-
sha Hoogeboom. En na nog geen 
twee minuten in het veld te hebben 
gestaan wist deze juniore haar eer-
ste doelpunt al te maken. De score 
liep aardig door en zo werd er ge-
rust met een 10-14 stand.
De korte pauze tussendoor gaf 
ruimte om de laatste verbeterpun-
ten nog even onder de aandacht te 
brengen. Het eerste kwartier van de 
tweede helft was een magere peri-
ode van beide kanten, met slechts 
drie scores voor beide teams. 
Daarna was het duidelijk dat de Vin-
keveense equipe de eindsprint had 
ingezet en de score ging uitbouwen. 
Bij een marge van vijf doelpunten 
kon A1 speler Jerom Stokhof nog 
een tiental speelminuten meepak-
ken. De wedstrijd eindigde in een 
16-24 overwinning voor De Vinken. 
Zo blijft De Vinken meedoen in de 
race om het kampioenschap. Vol-
gende week reizen de Vinkeveners 
af naar Leiderdorp om het tegen ti-
telkandidaat Velocitas op te nemen. 
Thuis was het een spannende wed-
strijd en werd er nipt met 12-13 ver-
loren. De Vinken is uit op revanche!

Acrogym : Onderlinge wedstrijd GVM’79 en Kwiek
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag stond de allereerste acrogym-
wedstrijd van het seizoen weer op 
de agenda. Voor de mensen die nog 
niet weten wat acrogym inhoudt en 
korte samenvatting: acrogym is een 
teamsport die je met 2 of 3 personen 
uitvoert. Meestal is er 1 of 2 groot en 
1 klein persoon die samen acroba-

tische kunsten uitvoeren. Daarnaast 
voeren de acrogymnasten ook nog 
individuele elementen uit (koprol, 
radslag of salto). Dit alles wordt aan 
elkaar gemaakt door mooie dans en 
wordt uitgevoerd op instrumenta-
le muziek. De onderlinge wedstrijd 
met KWIEK is een jaarlijks terugke-
rend evenement en is bedoeld om 

de nieuwe wedstrijdoefeningen uit 
te proberen in een echte wedstrijd-
situatie. De teams van GVM hadden 
zich de afgelopen weken goed voor-
bereid en lieten hun mooiste ele-
menten zien. De meeste elementen 
gingen dan ook erg goed, maar er 
waren zeker ook verbeterpunten. Er 
werden erg veel tijdfouten gemaakt, 

Dennis Sluijk: Argon is 
uitgenodigd op ons feestje!
Wilnis - Hij is halverwege zijn laat-
ste seizoen bij CSW en hoofdtrainer 
Dennis Sluijk heeft zijn selectie op 
koers gekregen. 

De voorbereiding aan het begin van 
het seizoen was met het wegvallen 
van een aantal geblesseerde spe-
lers niet ideaal, de seizoensstart was 
wisselvallig, maar inmiddels staat er 
een gretige ploeg die met veel be-
leving een reeks goede resultaten 
heeft neergezet. CSW neemt daar-
door de 2e plek op de ranglijst in. 
“Dit had ik eerlijk gezegd niet ver-
wacht” zegt Sluijk, “maar uiteraard 
wel gehoopt” en hij licht toe dat zijn 
jonge spelers (vorig jaar nog A1 of 
1e jaars senior) flinke stappen heb-
ben gemaakt. De onderlinge con-
currentie is groot, ze moeten vech-
ten voor een kans in het eerste team 

en maken daardoor snel progressie. 
Daarnaast is er met het doorschui-
ven van Nick van Asselen meer ba-
lans op het middenveld. CSW staat 
te popelen om de competitie te her-
vatten en Argon komt op een prima 
moment meent Sluijk, “we zijn men-
taal gegroeid, kunnen meer strijd le-
veren en de tegenstand zal beslist 
groter zijn dan in de heenwedstrijd”. 
De trainer waagt zich niet aan een 
voorspelling, maar wijst erop dat de 
eerst scorende ploeg spekkoper is 
en waarschijnlijk gaat winnen om-
dat beide ploegen elkaar bij een 
voorsprong verschrikkelijk pijn kun-
nen doen met snelle counters. “Het 
wordt in ieder geval een interes-
sante strijd” vervolgt hij, maar Sluijk 
gaat het er met zijn spelers niet eer-
der over hebben dan aanstaande 
dinsdag. 

Hertha gaat samenwerking aan met FC Utrecht
Vinkeveen - De jeugdafdeling van 
SV Hertha gaat zich met ingang van 
het seizoen 2015-2016 aansluiten 
bij de RAC Talentontwikkeling Mid-
den-Nederland. Achter de scher-
men zijn Leo Clement, Onno Stok-
hof, Raymond Blomvliet en Michel 
Klinkhamer druk bezig geweest om 
de samenwerking met FC Utrecht te 
bewerkstelligen. Raymond, Michel, 
Onno en Leo waren aanwezig na-
mens Hertha bij FC Utrecht aanwe-
zig. Voorafgaand aan de wedstrijd 
FC Utrecht – Heerenveen is het con-
tract officieel getekend door jeugd-
voorzitten Michel Klinkhamer.. Ook 
zal een speciale plaquette van RAC 
talentontwikkeling FC Utrecht het 
nieuwe seizoen in onze nieuwe kan-
tine te bewonderen zijn. RAC Talen-
tontwikkeling Midden-Nederland 
is een samenwerkingsverband tus-
sen regionale amateurclubs en FC 
Utrecht. Het project heeft als doel 
om talentvolle spelers op te sporen 
en te selecteren voor de jeugdoplei-
ding van FC Utrecht. Daar kunnen 
de talenten zich verder ontwikke-
len in een professionele omgeving. 
Alles met als doel om later door te 
stromen naar het eerste elftal van 
FC Utrecht.  De trainers en scouts 
van FC Utrecht proberen het eer-

ste elftal voortdurend te vernieuwen 
en te verbeteren. Binnen FC Utrecht 
geldt het beleid dat eerst in eigen 
gelederen wordt gekeken of spe-
lers in aanmerking komen om het 
team te versterken. Spelers als Ge-
vero Markiet, Mark van der Maar-
el, Issa Kallon en Yassin Ayoub, af-
komstig uit de jeugdopleiding van 
FC Utrecht, hebben de weg naar het 
eerste elftal afgelegd. Maar inmid-
dels kloppen ook diverse spelers 
uit eigen gelederen aan bij het eer-
ste team. RAC Talentenontwikkeling 
Midden-Nederland speelt een pro-
minente rol in de jeugdscouting bin-
nen FC Utrecht. De aangesloten re-
gionale amateurclubs spreken af 
dat ze FC Utrecht informeren over 
talenten die binnen hun jeugdoplei-
ding voetballen. Jeugdscouts bekij-
ken deze spelers en beoordelen of 
zij worden uitgenodigd  voor een 
testwedstrijd. Indien de technische 
staf denkt dat de jonge spelers het 
niveau hebben om binnen de jeugd-
afdeling van FC Utrecht te voetbal-
len, krijgen ze deze mogelijkheid 
aangeboden. Amateurverenigin-
gen ontvangen voor elke speler van 
twaalf jaar en ouder die FC Utrecht 
opneemt in haar jeugdopleiding een 
financiële vergoeding ten behoeve 

iets wat natuurlijk niet nodig is. De 
dans kwam in de meeste oefenin-
gen goed uit, maar bij iedereen kan 
het nog wat overtuigender uitge-
voerd worden. Bij de prijsuitreiking 
bleek dat de teams van GVM het 
erg goed hadden gedaan. De gou-
den medailles gingen naar: Mart 
en Sanne (43,6pnt), Pibbe en Isa 
(50,8pnt), Imara en Liz (46,15pnt), 
Laura G en Nuna (25,55pnt), Shel-
ly en Sterre (24,93pnt), Ilse, Ruby en 
Bente (21,7pnt), Laura G en Caitlin 
(25,9pnt), Bente en Floor (24,4pnt). 
Zij kwamen allemaal in een ande-
re categorie of op een ander niveau 
uit. De volgende teams mochten de 
bronzen medaille mee naar huis ne-
men: Laura H en Rosalie (22,50pnt), 
Caressa en Janneke (22,pnt). Ieder-
een ging tevreden met een mooie 
medaille naar huis. De komende 
trainingen gaat iedereen weer aan 
de gang met het verbeteren van de 
oefeningen! Acrogym wordt gege-
ven bij GVM’79 in Mijdrecht. Elke 
donderdag van 16:00 – 17:00 ben je 
welkom om een proefles te komen 
doen. Kijk voor meer informatie op 
de website van GVM79!!

Goede slag
“De competitie wordt aanstaande 
zaterdag namelijk niet beslist” be-
nadrukt hij. “We kunnen wel een 
goede slag slaan maar er volgt 
daarna een zwaar programma te-
gen Woudenberg en FC Almere. 
Pas als we die goed doorkomen dan 
hebben we het fantastisch gedaan”. 
Sluijk heeft iets neergezet bij CSW, 
een jong team waar nog veel rek in 
zit en met spelers die niet zomaar 
zullen vertrekken. CSW kan hier 
nog een flink aantal jaren mee door. 
Maar hij waakt voor een te hoog 
verwachtingspatroon. “We moeten 
het van wedstrijd tot wedstrijd be-
kijken, want ook schorsingen zul-
len binnenkort een rol gaan spe-
len”. Maar dat de wedstrijd tegen 
Argon leeft is hem uiteraard niet 
ontgaan, vooral onder de CSW sup-
porters. Zij zullen er een happening 
van maken en dat maakt het alle-
maal erg leuk. Voor collega trainer 

Loenen heeft Sluijk waardering: “Hij 
doet het goed bij Argon, een eerste 
plek met 4 punten marge is niet ver-
keerd, maar zegt hij met een knip-
oog….aanstaande zaterdag heeft 
hij wel weer wat te verliezen”. Op 
de vraag waar CSW op mikt in de 
2e seizoenshelft antwoord Sluijk dat 
promotie, direct of via de nacompe-
titie niet uitgesloten wordt. “Maar 
dan zullen de eerste wedstrijden 
gewonnen moeten worden, CSW zal 
er gelijk moeten staan. Hoe dan ook 
zal de ploeg niemand iets cadeau 
doen, ook aanstaande zaterdag niet. 
“Hopelijk wordt het een leuk feestje 
na afloop in de kantine, maar eigen-
lijk twijfelt niemand daaraan want 
bij CSW is het altijd feest” en “Ar-
gon wordt op dat feestje verwacht, 
we gaan na afloop een biertje met 
ze drinken en dan zullen we zien of 
ze grootse verliezers kunnen zijn” 
eindigt hij met een glimlach. 
Foto: sportinbeeld.com

van de eigen jeugdopleiding. Inmid-
dels hebben zich al meer dan vijftig 
verenigingen aangesloten en is bij-
na de helft van alle nieuwe spelers 
in de jeugdopleiding van FC Utrecht 
afkomstig van RAC-clubs. 

Het voordeel van RAC
FC Utrecht ondersteunt de RAC-
clubs met een technisch beleidsplan 
en training clinics, onder leiding van 
oud-profvoetballer en nu jeugdtrai-
ner Marcel van der Net en techniek-
trainer Sjors Ultee. Daarnaast geeft 
de technische staf van FC Utrecht 
technische informatiebijeenkom-
sten voor jeugdtrainers van aan-
gesloten verenigingen. Dit garan-
deert een hoog niveau van trainers 
en trainingen. Door deze ondersteu-
ning wil FC Utrecht het niveau bin-
nen de clubs handhaven dan wel 
verbeteren. Verder kunnen ernstig 

geblesseerde RAC-spelers op een 
sportspreekuur van FC Utrecht te-
recht om zich door de medische staf 
te laten behandelen. RAC-spelers 
hebben zodoende een uitstekende 
begeleiding en maken ook kans om 
bij de FC Utrecht-jeugdopleiding in 
te stromen. RAC-clubs zijn te her-
kennen aan een speciale plaquet-
te die bij de kantine is aangebracht.

Contactpersoon bij FC 
Utrecht en SV Hertha
Vanuit FC Utrecht werken diver-
se mensen aan RAC Talentontwik-
keling Midden-Nederland. Paul 
Voois is hoofd van de jeugdscou-
ting en coördineert de dagelijkse 
gang van zaken rondom de samen-
werking met de RAC-clubs. Leo Cle-
ment is namens SV Hertha de RAC 
talentontwikkeling coördinator naar 
FC Utrecht toe.
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