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Politie redt 
gewonde kat
Uithoorn - Om één uur in de 
nacht van zondag 24 op maandag 
25 januari heeft de politie op de 
Zijdelweg een gewonde kat aan-
getroffen. De dierenambulance is 
ingeschakeld en deze heeft het 
dier naar een kliniek in Abcoude 
gebracht. De kat, luisterend naar 
de naam Rambo, bleek te worden 
vermist in Aalsmeer.
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ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uithoorn - Begin januari dit jaar 
heeft het bouwbedrijf Dura Vermeer 
winkelcentrum Zijdelwaard na een 
renovatie- en nieuwbouwperiode 
van anderhalf jaar (bouwtechnisch) 
opgeleverd. Dit ongetwijfeld tot 
groot genoegen van talloze klanten 
en verdere bezoekers die de ver-
bouwactiviteiten zo langzamerhand 
wel zat waren. Het winkelcentrum is 
bouwkundig klaar, ook al zou je dat 
niet direct zeggen wie de openbare 
ruimte aan de voor- en achterkant 
momenteel in ogenschouw neemt. 
Die mening is Joep Szejnoga van 
de winkeliersvereniging ook toege-
daan. “Natuurlijk zijn wij blij dat dit 
station alvast gepasseerd is, maar 
het winkelcentrum is pas écht klaar 
als de meeste huidige lege ruimten 
weer met winkels zijn gevuld en de 
buitenruimte ook is opgeleverd. En 
dat is nog niet het geval. De buiten-
ruimte valt onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeente. Die 
zorgt ervoor dat de bestrating in or-
de wordt gebracht en dat het bin-
nenkort overal netjes is”, aldus Joep 

die ook daar reikhalzend naar uit-
kijkt. Het winkelcentrum heeft nu 
wel lang genoeg in de rommel ge-
zeten. Overigens geven de veelbe-
sproken ‘roestbakken’ in de open-
bare ruimte geen roestvlekken. De 
fi etsenstalling en de bakken voor 
het openbaar groen zijn vervaardigd 
van het zogenaamde cortenstaal 
dat als kenmerk die roestkleur heeft 
vanwege een geoxideerde buiten-
huid. Deze is zeer dicht van struc-
tuur, geeft niet af en beschermt het 
dieper liggende materiaal tegen 
de inwerking van zuurstof waar-
door de oxidatievorming (roestvor-
ming) sterk wordt vertraagd. Maar 
de corrosie zet wel door, alhoewel 
dit lang duurt. Door de oxidehuid is 
het niet nodig het materiaal te schil-
deren en dat scheelt in de onder-
houdskosten. 

Feestelijke opening volgt 
Sommige delen van nu nog leeg-
staande winkels moeten inwendig 
in detail worden afgewerkt en in-
gericht. Dat is voor rekening van de 

ondernemers en winkeliers zelf. Zo 
heeft onlangs Eye Wish Opticiens 
zich in het nieuwe winkelgedeelte 
gevestigd en is ook Blokker verhuisd 
naar haar nieuwe onderkomen. Wie 
binnenkort zullen volgen zijn de 
Trekpleister en de Mediq Apotheek. 
Dan komt er voor het winkelcentrum 
weer parkeergelegenheid bij en dat 
is hard nodig, omdat met name in 
het weekend bijna alle plaatsen be-
zet zijn, ook op het parkeerdek. Vaak 
is er achter het winkelcentrum nog 
wel plaats. Daar zijn ook nieuwe 
parkeervoorzieningen gemaakt. In 
het winkelcentrum zijn lege plekken 
te zien waar tot voor kort nog win-
kels waren. Die hebben zich na hun 
verhuizing ergens anders in het win-
kelcentrum gevestigd. Er wordt door 
ontwikkelaar WPM aan gewerkt om 
ze weer gevuld te krijgen. Verder zal 
er op korte termijn nog een feeste-
lijke opening plaatsvinden van het 
vernieuwde winkelcentrum. De win-
keliersvereniging is al druk met de 
planvorming bezig van de verdere 
gang van zaken.

Renovatie winkelcentrum 
Zijdelwaard afgerond

Uithoorn – Dinsdagmiddag 19 ja-
nuari is het gezondheidscentrum in 
Uithoorn door de brandweer ont-
ruimd nadat verschillende mensen 
aangaven dat zij een vreemde lucht 
roken. Een aantal van hen raak-

te hierdoor onwel. Hulpdiensten 
spoedden zich massaal naar het ge-
zondheidscentrum om te onderzoe-
ken waar deze vreemde lucht van-
daan kwam. Ondanks diverse me-
tingen kon men niets vinden. Ook 

de vreemde lucht werd niet meer 
geroken. Hoe het met de personen 
gaat die onwel waren geworden is 
niet bekend. 

Foto: Yvonne van Doorn

Gezondheidscentrum Uithoorn 
ontruimd na vreemde lucht

Uithoorn - In Uithoorn is vorige 
week woensdagavond 20 januari 
een kleine brand uitgebroken, na-
dat er een explosie was geweest 
bij de bibliotheek. Bij aankomst van 
de brandweer was de brand al uit. 

Maar er moest nog wel onderzoek 
worden gedaan naar de oorzaak. 
Vermoedelijk gaat dit om vuurwerk. 

Foto: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

Kleine brand bij bieb 
door vuurwerk

Uithoorn - Het bestuur van Speel-
tuinvereniging Thamerdal heeft be-
sloten haar activiteiten niet meer 
voort te zetten. De speeltuinvereni-
ging heeft de afgelopen jaren diver-
se activiteiten georganiseerd maar 
haar doel werd nooit bereikt. He-
laas lukte het niet om samen met 

de gemeente een eigen locatie met 
speeltoestellen en een binnenruim-
te te realiseren. Er was nog even 
sprake om iets te creëren op het 
terrein van Het Duet maar dat plan 
week teveel af van het oorspronke-
lijk idee. Inmiddels worden er veel 
activiteiten in de buurt(en) georga-

niseerd door de verschillende coör-
dinatoren van What’s Up Uithoorn. 
Een rekening en verantwoording 
liggen tot 22 maart a.s. ter inzage 
bij Claudia Koster, Gerbrandylaan 
6, Uithoorn. Graag vooraf een af-
spraak maken per e-mail op kos-
terbc@caiway.nl

Beëindiging Speeltuinvereniging Thamerdal

Alarm aan in 
Straatburgfl at
Uithoorn - De Straatburg-
fl at staat al geruime tijd leeg en 
gaat gesloopt worden. Het ter-
rein rond de fl at is afgezet met 
hekken. Toch blijken regelmatig 
mensen de fl at in te gaan. Het 
alarm werkt nog en is zowel op 
zaterdag 23 als in de nacht van 
maandag 25 op dinsdag 26 ja-
nuari twee keer afgegaan. Het 
alarm blijft aan en gaat dit af, dan 
wordt hier direct op gereageerd 
door de politie en een beveili-
gingsbedrijf. De gemeente wil 
niet dat mensen de fl at betreden.

 Uithoorn – In september 2016 be-
staat Winkelcentrum Amstelplein 
25 jaar. In aanloop naar dit jubile-
um worden er in de maanden janu-
ari t/m augustus allerlei leuke acti-
viteiten georganiseerd. Zo werden 
alle bezoekers op zaterdag 2 janu-
ari ontvangen door vrolijke dames, 
die de mensen een slagroomsoes-
je aanboden en de mensen een 
fantastisch 2016 wensten. Afgelo-
pen zaterdag traden de Goeie Gas-
ten op. Zij zorgde voor een heerlijke 
sfeer in het winkelcentrum. Ook in 
februari staat er het een en ander op 

de planning. Zo worden bezoekers 
van het centrum verrast op de dag 
voor Valentijnsdag en op zaterdag 
27 februari is er een kindermiddag 
waar clown Bennie Bang een aantal 
ontzettend leuke optredens geeft. 
(tussen 11.00 en 15.00 uur). De hele 
maand september wordt een enor-
me feestmaand met diverse kinder-
middagen, een vrolijke markt, een 
fantastische consumentenactie en 
nog veel meer.  Meer informatie 
over het jubileum en over de ande-
re activiteiten is te vinden op www.
winkelcentrum-amstelplein.nl. 

Winkelcentrum 
Amstelplein onderweg 
naar 25 jarig jubileum!

Schoonmakers overlopen inbrekers
Uithoorn - Op donderdag 21 ja-
nuari rond half zeven in de avond 
stonden twee schoonmakers in een 
school op het Legmeerplein plots 
oog in oog met twee onbeken-
de mannen. De twee verklaarden 
een bestelling te komen brengen 
uit Nijmegen. Het tweetal was dui-
delijk zenuwachtig en ging er snel 
vandoor. Vermoedelijk zijn ze bin-

nen gekomen via de hoofdingang 
en hebben zij zich uit de voeten ge-
maakt via de nooduitgang. Het gaat 
om twee mannen van ongeveer 30 
jaar, met een donkere huidskleur, 
zwart haar en ongeveer 1.70 me-
ter lang. Ze spraken met een Suri-
naams accent. De politie doet ver-
der onderzoek, onder andere wor-
den camerabeelden bekeken. 

Uithoorn - In de nacht van don-
derdag 21 op vrijdag 22 januari is 
uit een schuur in de Couperuslaan 
een fi ets gestolen. Het betreft een 
herenfi ets, zwart van kleur van het 

merk Batavus, type Blockbuster. 
Het serienummer eindigt op 072. 
Uit de schuur is tevens een space-
scooter gestolen, zwart met oranje 
van kleur.

Fiets uit schuur weg
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

klant contact centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

colofon

Gemeente Uithoorn

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

procedUre 
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
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 het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

digitale bekendmakingen
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 ter inZage
Tijdelijk: 
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Be-

roepsperiode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2015. Ter inzage van 24 
december 2015 t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 
513111.

- Bestemmingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 3, Beroepsperiode 24 
december 2015, t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

officiële mededelingen en bekendmakingen
- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Beroepsperiode 24 decem-

ber 2015 tot en met 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Bestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode van 25 december 2015 tot en 
met 4 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 513 111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot 
en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 
513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzagepe-
riode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode 
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” Inzageperiode 28 ja-
nuari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der 
Pol (0297) 513 111).

 ingediende aanvragen omgevingSvergUnning
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Linie 1b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis 

met veranda. Ontvangen 13 januari 2016.
- Bezworen Kerf 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 18 januari 2016.
- Het Korte Eind 1 hs 80, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten 

van een tuinhuisje. Ontvangen 17 januari 2016.
- Noorddammerweg 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van gevelreclame. Ontvangen 11 januari 2016.
- Vuurlijn 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een zorgboerderij ‘Inner-Art’. Ontvangen 15 januari 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff, Buitendijks)
- Buizerd 2 t/m 22, Vogellaan 44 t/m 56 en Torenvalk 9 t/m 15, omgevingsver-

gunning voor het oprichten van 22 woningen. Bezwaar: t/m 1 maart 2016.
dorpscentrum
- Marktplein 17a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning met een dakopbouw. Ontvangen 29 december 2015.
thamerdal
- Jan van Galenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel. Ontvangen 8 januari 2016.

 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
- Drechtdijk achter 93, omgevingsvergunning voor het dempen van een be-

staande watergang en het graven van een nieuwe watergang. Bezwaar: t/m 
22 februari 2016.

- Noorddammerweg 24, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevel-
reclame. Bezwaar: t/m 1 maart 2016.

- Vuurlijn 27, omgevingsvergunning voor het dempen en graven van een water-
gang. Bezwaar: t/m 29 februari 2016.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 6-12, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelrecla-

me. Bezwaar: t/m 22 februari 2016.
- Laan van Meerwijk 16, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rook-

cabine op het dakterras van de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 23 februari 
2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, aansluitvergunning riolering. Bezwaar: t/m 

23 februari 2016.

 ter inZage legging Ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Mijnsh2-OW01 met ingang van 29 januari 2016 gedurende zes weken ter inza-
ge ligt.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is 
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2 
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
- Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen. 

w w w . U i t H o o r n . n l

eind januari aanslagbiljet gemeentebelastingen 2016
Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2016 valt 
net als vorig jaar het eind van deze maand janua-
ri weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woon-
lasten 2016 (onroerende zaakbelasting (OZB), af-
valstoffenheffing en rioolheffing) en de honden-
belasting. 
Rekening houdend met een woning met een ge-
middelde woningwaarde van € 228.000 stijgen de 
woonlasten 2016 voor de eigenaar van een wo-
ning met gemiddeld € 15,92 per jaar (€ 1,33 per 
maand). Dit betekent een procentuele stijging van 
2,1% ten opzichte van de gemiddelde woonlasten 
van 2015. Hiernaast is dit nader uitgewerkt.

meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastin-
gen, betalingen en contact, vindt u in de bijsluiter 
bij uw aanslag en op www.gemeentebelastinge-
namstelland.nl

 2015 2016 mutatie mutatie
   in € in %
gemiddelde woningwaarde € 223.000 € 228.000 
(waarde 2016 = 2015 2,5% gemiddelde 
waardestijging woningen)
OZB tarief eigenaar woning 0,1241% 0,1289%

OZB eigenaar woning € 277,06 € 295,07 € 18,01 6,5%
Afvalstoffenheffi ng (*) € 250,28 € 246,60 € -3,68 -1,5%
Rioolheffi ng (*) € 223,43 € 225,02 € 1,59 0,7%

Totaal (gemiddelde) woonlasten € 750,77 € 766,69 € 15,92 2,1%

(*) De hoogte van de afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng zijn wettelijk gehouden aan de norm van 100% 
kostendekkend. Met ingang van 2016 is de rioolheffi ng gewijzigd van een gebruikersheffi ng naar een 
eigenaarsheffi ng. Dit betekent dat de aanslag niet meer wordt opgelegd aan de gebruiker maar aan 
de eigenaar van een onroerende zaak. De meesten van u merken hier niets van omdat over het alge-
meen de bewoner van een onroerende zaak ook de eigenaar is. Meer informatie hierover vindt u op de 
website van gemeentebelastingen Amstelland.

Op zondag 31 januari 2016 vindt 
‘Uithoorns Mooiste’ weer plaats. 
Er zijn routes uitgezet door Uit-
hoorn. Het verkeer kan last heb-
ben van diverse wegafsluitingen. 
Er is een route van 5km. Die loopt 
vanaf het sportpark Randhoorn 
door de Legmeer-west, Vuurlijn, 
Noorddammerweg. 

De 10 km route loopt vanaf het 
sportpark door de Legmeer, Zij-
delweg, Watsonweg, Vuurlijn, Ie-
penlaan, Poelweg, Randweg.

De 10 Engelse Mijlen gaat over de 
wegen van Uithoorn en De Kwa-
kel, langs de Amstel en weer terug 
naar de fi nish op Sportpark Rand-
hoorn. Vanaf het sportpark naar 
en door onder andere De Leg-
meer, Zijdelweg, Korte Boterdijk, 
Amsteldijk-Zuid, Noord-Zuidroute, 
Bezworen Kerf, Hoofdweg, Vuur-
lijn, Poelweg, Randweg.

Kijk voor de volledige routes 
en actuele informatie op 
www.uithoornsmooiste.nl

verkeershinder 
zondag 31 januari 2016

regelingen gemeente nu 
via overheid.nl
vanaf januari 2016 wordt de rege-
lingenbank Uithoorn (uithoorn.re-
gelingenbank.nl) niet meer bijge-
houden. alle regelingen zijn nu te 
vinden via overheid.nl. 

waar moet u onze regelingen 
opzoeken en bekijken? 
De geconsolideerde regelgeving 
van Uithoorn kunt u vinden via http://
zoekdienst.overheid.nl 
U kunt ook een link naar deze web-
site terugvinden via www.uithoorn.nl 

wat is geconsolideerde 
regelgeving?
De meeste wetgevende teksten wor-
den na hun publicatie meermaals ge-
wijzigd, aangevuld of gecorrigeerd. 

Voor Inwoners of bedrijven is het 
moeilijk om al die wijzigingen bij te 
houden en te weten wat op een be-
paald ogenblik de correcte, geldende 
tekst is. Om dit te makkelijker, over-
zichtelijker en toegankelijker te ma-
ken, kunnen wij een consolidatie van 
deze teksten maken. Dit is de oor-
spronkelijke basistekst met daarin al-
le verwerkte wijzigingen tot een be-
paalde datum. Een tekst in deze vorm 
is niet juridisch bindend. Dat zijn al-
leen de oorspronkelijke publicaties. 

bekendmakingen in het 
gemeenteblad
Juridisch bindende wetteksten en re-
gelgeving kunt u vinden via https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl

levering pmd containers in kootpark, de legmeer en de kwakel
woont u in de legmeer, burge-
meester kootpark of de kwakel? 
dan leveren wij hier geen contai-
ners meer voor plastic, metaal en 
drankpakken (pmd). 

De PMD containers (met oranje dek-
sel) voor de wijken De Legmeer, Bur-
germeester Kootpark en De Kwakel 
worden niet meer bezorgd. Vanaf 
maart 2016 plaatsen wij in deze wij-
ken ondergrondse containers voor 

restafval. De grijze containers kunt u 
dan niet meer gebruiken. Deze dek-
sels van deze grijze containers wis-
selen wij om voor een oranje deksel. 
dan een oranje deksel. U kunt dan 
vanaf dan uw ‘grijze’ container ge-

bruiken voor het PMD afval. De af-
haaldagen van het plastic wijzigen 
niet. Heeft u nog een alert ingesteld 
voor uw container voor het restaf-
val? Vergeet deze niet uit uw app re-
cyclemanager te halen.

Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals 
ook de bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen van 
het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken 
wordt naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de unieke lo-
catie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende 
is voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanprocedure opgestart.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 ligt vanaf vrijdag 29 januari 2016 
tot en met donderdag 10 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 januari 2016

 ter inZage legging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Steenwijkerveld 21 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BP-
Steenwv21-OW01 met ingang van 29 januari 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is 
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 21 
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
– De Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opge-
nomen. Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, 
zoals ook de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het vast-
stellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgeval-
len gekeken wordt naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 is ge-
zien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbe-
stemming. Zodoende is voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestemmings-
planprocedure opgestart.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 ligt vanaf vrijdag 29 januari 
2016 tot en met donderdag 10 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 27 januari 2016

 ondernemerSfondS
De gemeenteraad heeft op donderdag 27 september 2012 ingestemd met het ver-
zoek van de georganiseerde ondernemers, vertegenwoordigd in de Stichting Uit-
hoorn in Bedrijf (SUB), tot het instellen van een opslag op de OZB voor niet-wo-
ningen van 10% met ingang van 1 januari 2013. Het Ondernemersfonds was des-
tijds voor 3 jaar ingesteld. Op donderdag 26 november 2015 heeft de gemeente-
raad besloten om het Ondernemersfonds voort te zetten.
Een Ondernemersfonds is een fonds door en voor ondernemers. De gemeente 
heeft vanaf 2013 10% extra opslag geint op de huidige OZB niet-woningen aansla-
gen. De opbrengsten zijn vervolgens naar de Stichting Ondernemersfonds over-
gemaakt. Iedere georganiseerde groep ondernemers met een gezamenlijk initia-
tief, kan een plan indienen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het fonds. 
Met de vaststelling van het Ondernemersfonds door de raad is voor de georgani-
seerde ondernemers een belangrijke mijlpaal bereikt. Vanaf 2013 zijn er immers 
nu structurele fi nanciële middelen beschikbaar voor de uitvoering van collectieve 
projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het ves-
tigingsklimaat in Uithoorn.
Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds dan kunt u contact opnemen 
met Joep Szejnoga (joep@joepsze.nl). Ook kunt u informatie inwinnen via de 
website van de Stichting Uithoorn in Bedrijf: 
www.subuithoorn.nl/ondernemersfonds. vervolg op volgende blz.



 Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan 
 “noorddammerweg 11”
toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingekomen 
verzoek om de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de bestem-
ming Wonen en Bedrijf – Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte van het 
perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agrarisch ver-
want. Omdat de woning is verouderd en toe is aan vervanging is verzocht om flexi-
biliteit binnen het bouwvlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen.
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” ligt in het kader van de 
inspraakprocedure van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 10 fe-
bruari 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 

officiële mededelingen en bekendmakingen
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 27 januari 2016

 wet milieUbeHeer
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 

activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Montfleury Sélection BV op de locatie Noorddamerweg 7 De Kwa-

kel. Melding ontvangen op 5 januari 2016.
- verandering S.O retail B.V. op de locatie Heijermanslaan 2 in Uithoorn. 
besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: 
- Kok Lexmond bv - Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie Mo-

lenlaan 30 in Uithoorn waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt ge-
bracht. De duur van de werkzaamheden is 2 werkdagen tussen 07.00 -19.00 
uur in de periode van 4 januari 2016 tot en met 4 maart 2016

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 20 januari 2016 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

w w w . U i t H o o r n . n l

vervolg van vorige blz.

“Dit laten we niet zo maar over ons heen komen”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Wat was de aanleiding  
voor het overleg? Els:  
“Binnenkort neemt de 
Tweede Kamer een besluit 
over de groei van Schiphol. 

Els Gasseling, Raadslid PvdA

R A A D S A G E N D A

Datum: 28 januari 2016 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

4   Assetmanagement 
openbare ruimte: Groot 
planmatig onderhoud 
19.40 uur

5   Beleidsregel duurzame 
energiemaatregelen 
20.15 uur

*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads
vergadering is op donderdag  
25 februari 2016. Alle  
commissievergaderingen 
vinden plaats in de  
week van 8 februari 2016.
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen van  
de gemeenteraad terug
luisteren. Volg ons op  
Twitter @RaadUithoorn.

Preferente banen
“Het totaal aantal vluchten 
mag groeien naar 500.000 in 
2020. Maar mét de afspraak 
om de banen die meer over-
last geven aan omwonenden, 
zoals de Aalsmeerbaan voor 
Uithoorn, te ontzien en de 
‘preferente’ Polderbaan en 
Kaagbaan meer te gebruiken. 
Acceptabel, als Schiphol  
dit beleid ook daadwerkelijk 
uit zou voeren. Maar in de 
praktijk gebeurt dat niet.”

Aalsmeerbaan
“Sterker nog, met name  
het aantal starts vanaf  
de Aalsmeerbaan groeit  
onevenredig ten opzichte 
van de andere banen!  
Waarom? Omdat die baan 
handig op het zuidoosten 
ligt, waar tegenwoordig  

Er zijn afspraken gemaakt 
over het toegestane aantal 
vluchten en over een  
nieuw ‘normen en  
hand havingsstelsel’.  
De Kamer beslist straks  
of deze afspraken wettelijk 
vastgelegd worden. Omdat 
ons steeds meer duidelijk 
wordt dat dit erg slecht  
uitpakt voor Uithoorn,  
De Kwakel en Aalsmeer 
gaan we de Kamer vragen 
om het huidige plan af  
te wijzen. ”

Niet volgens afspraak
“We zijn niet tégen Schiphol”, 
benadrukt Els. “We leven al 
decennia met de luchthaven 
en een gedeelte van onze  
inwoners is er werkzaam. 
Maar de koers die ze nu  
varen, leidt tot een situatie 
waarin er in Uithoorn en 
Aalsmeer van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat vlieg-
tuigen zullen over komen. 
En dát was niet de afspraak.”

veel handelsverkeer op 
vliegt. Schiphol laat  
economische belangen  
dus prevaleren ten opzichte 
van de rust, de gezondheid 
en de leefbaarheid voor de  
omwonenden en verschuilt 
zich achter loze beloften.  
De Tweede Kamer laat zich 
te makkelijk sussen met  
die beloften. Bovendien is  
de Schiphollobby machtig. 
Als het aan hen ligt,  
groeien ze gestaag door  
naar 600.000 vluchten  
of meer per jaar. We laten  
dit als Gemeenteraad  
niet over ons heenkomen.  
We vragen het College,  
de Kamer en misschien op 
den duur ook de inwoners: 
keer het tij en dwing  
Schiphol zich aan de  
afspraken houden!” 

Donderdag 28 januari  
staat het onderwerp  
op de raadsagenda. 

“Schiphol houdt zich niet aan de afspraken en  
met name Uithoorn is hiervan de dupe”

“Binnenkort neemt de Tweede Kamer  
een besluit over de groei van Schiphol”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

Raadslid Els Gasseling maakt zich zorgen.  

De PvdAfractieleider is vorige week met de 

werkgroep Schiphol van de Gemeenteraad  

bijeengekomen. “De leden van de werkgroep 

zijn het erover eens,” zegt Els. “Schiphol  

lijkt zich niet aan de afspraken te houden  

en Uithoorn is hiervan de dupe.”

Wintersale in W.C. 
Zijdelwaard
Regio - De uitverkoop in winkel-
centrum Zijdelwaard duurt nog even 
voort! Zaterdag 30 januari vindt het 
Winter Sale Event plaats. Verschil-
lende winkeliers hebben een kraam 
bij de winkel met superkoopjes! 
Daarnaast is er een kraam waar de 
bezoekers gratis een beker warme 
chocolademelk of erwtensoep kun-
nen krijgen. En er is een winterwon-
derland parade met sneeuwbunnies 
en dansende sneeuwpop!  

Boetiek de Boet, Nelson Schoenen, 
Parfumerie Stoop, Alexanderhoeve, 
Jamin, Bakkerij Hulleman, Etos, Per-
loplaza, Anna Per Due, Ten Hoope 
Boek en Kantoor, Intersport DUO 
Uithoorn, Bart Smit, Jumbo en Al-
bert Heijn hebben allemaal spette-
rende aanbiedingen op zaterdag 30 
januari tijdens het Winter Sale Event.
Kom dus zaterdag 30 januari naar 
het gezellige Winter Sale Event in 
Zijdelwaard!

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

dragen. Daarom adviseren wij dan 
ook echt een individuele oplossing 
voor uw lees-computerprobleem. 
Met een goed advies en de beste 
persoonlijke oplossing voor dit pro-
bleem. Met de huidige generatie 
moderne Hoya indoor leesbrillen is 
er voor iedereen een perfecte kijk-
oplossing voor de korte en midden-
afstanden te vinden.
Daar blijft het niet bij. Wij meten 
ook de oogdruk. Het woord zegt 
het al. Ieder oog heeft een bepaal-
de spanning en als die spanning te 
hoog wordt kan er schade ontstaan 
aan de oogzenuw, met glaucoom 
tot gevolg. En dat kan weer leiden 
van beperkingen in het gezichtsveld 
tot zelfs blindheid. Het is dus zaak 
om de oogdruk regelmatig de laten 
controleren. Let wel, wij halen er in 
onze zaken bij 1 op de 40 oogme-
tingen glaucoomvermoedens uit, 
waardoor deze mensen wél op tijd 
geholpen kunnen worden. Wij wer-
ken dan, indien noodzakelijk, nauw 
samen met de huisarts en via hem 
of haar met de oogarts.

Nieuwsgierig geworden? Om 2016 
goed van start te laten gaan hebben 
wij t/m 1 maart 2016 drie geweldi-
ge aanbiedingen voor u geselec-
teerd. Zie hiervoor onze advertentie 
in de krant. Maak daarom snel een 
vrijblijvende afspraak in een van on-
ze drie winkels, voor een uitgebrei-
de oogmeting door één van onze 
specialisten en vertel ons uw per-
soonlijke wensen, zodat wij voor u 
de juiste kijkoplossing kunnen ver-
zorgen.

Meten is weten!Berenziekenhuis bezocht 
kinderdagverblijf
Nes aan de Amstel - Op vrijdag 
22 januari hebben kinderdagver-
blijf KSH De Zwaluw en groep 1Ž2 
van basisschool De Zwaluw in Nes 
aan de Amstel, wel een heel bijzon-
der bezoek gekregen! Er kwam een 
heus berenziekenhuis bij hen langs 
en alle kinderen mochten hun knuf-
fel meenemen. Er is verteld wat 
er allemaal in het ziekenhuis ge-
beurt en er waren verschillende af-
delingshoeken gemaakt. Zo werd 
de ehbo-koffer besproken, kon-
den we een röntgenfoto laten ma-
ken, werd er een infuus uitgelegd, 
kregen de knuffels verband en gips 
en ten slotte mochten de kinderen 
nog een operatie uitvoeren! Wat een 
leuke leerzame ochtend hebben de 

kinderen van het kinderdagverblijf 
en groep 1Ž2 gehad! Op het kin-
derdagverblijf KSH De Zwaluw en in 
groep 1Ž2 is op dit moment het the-
ma “Gezondheid” bezig. We hebben 
al diverse ontwikkelingsgerichte ac-
tiviteiten op het kinderdagverblijf 
gedaan en in de klas wordt er ook 
hard gewerkt. De baby’s en peuters 
ontdekken zakdoekjes en leren spe-
lenderwijs hoe je neus ermee ge-
snoten moet worden én leren woor-
den zoals stethoscoop. De kleuters 
hebben onder andere geoefend met 
hoe ze een verband kunnen afme-
ten en een klasgenootje verbinden. 
Ook wordt er gelezen, gezongen, 
getekend en geknutseld over het 
thema gezondheid.

Hoofdwond na 
valpartij
Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 23 op zondag 24 januari is in 
de Laan van Meerwijk een 34 jari-

ge vrouw ten val gekomen op het 
fietspad. De politie trof de inwoon-
ster aan met een behoorlijke hoofd-
wond. De vrouw is enige tijd buiten 
bewustzijn geweest. De ambulance 
heeft de 34 jarige ter behandeling 
naar het VU ziekenhuis gebracht.







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

129e jaargang

oplagE: 14.900

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Vita restaurant
Vanaf 1 februari kunt u op elke 
maandag, woensdag en vrijdag 
genieten van een warme maal-
tijd. De warme maaltijd wordt 
verzorgt door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. Elke 
week hebben we een andere 
menukaart. Als u last heeft van 
een allergie laat dit ons van te 
voren weten en wij zorgen voor 
een aangepaste maaltijd. Bij be-
langstelling tot uiterlijk 28 janu-
ari opgeven en betalen. Kosten 
bedragen �5,- per maaltijd. Tijd: 
12.00 uur tot 13.00 uur. 

Themabijeenkomst 
‘omgaan met geld’
Op dinsdag 2 februari hebben 
wij in de Bilderdijkhof een the-
mabijeenkomst ‘omgaan met 
geld’. Iedereen die informatie 
wil en/of mee wil praten over 
hoe je grip kunt krijgen of be-
houden op je geldzaken, of daar 
informatie over wil hebben, 
is van harte welkom! Inloop: 
13.00 uur. Afsluiting: 16.30 uur 
met een hapje en een drank-
je. Er is een kinderhoek aanwe-
zig. Indien mogelijk, kunt u zich 
aanmelden bij Anja Ulkeman, 
a.ulkeman@vita-amstelland.nl 
of tel: 0297-567209.

Alzheimer café
Donderdag 4 Februari 2016 
vindt het Alzheimer Café plaats. 
Op deze avond gaan wij in ge-
sprek met Notaris Marlies Ak-
kermans. Zij geeft voorlichting 
welke zaken je kunt regelen. 
Wat is een levenstestament? 
Wat kan je regelen en welke 
rechtsbescherming kan je tref-
fen als je vergeetachtig wordt.
Gastsprekers: Notaris Marlies 
Akkermans van Notariskan-
toor Akkermans/Meuleman Uit-
hoorn . Inloop vanaf 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Mijmeringen
ARMOEDE
Afgelopen week viel ik middenin de der-
de afl evering van een serie getiteld “Arm 
in Nederland? Eigen schuld!”. Over het al-
gemeen kijk ik niet zoveel televisie en zap 
ik dus ook niet veel. Maar deze avond toe-
vallig wel en ik bleef gefascineerd han-
gen. De centrale vraag in dit programma was of je het aan jezelf te wij-
ten hebt als je in het welvarende Nederland in armoede leeft? Vijf men-
sen met elk een behoorlijk uitgesproken mening over dit onderwerp 
werden op ontdekkingsreis gestuurd om te ervaren en bepalen hoe ar-
moede in Nederland eruitziet. 

Armoedegrens
Hoewel Nederland een van de meest welvarende landen ter wereld is, 
leeft inmiddels een op de 10 mensen op of onder de armoedegrens. 
Volgens Wikipedia wordt onder de armoedegrens meestal verstaan; 
het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de ba-
sisbehoeften. Deze basisbehoeften zijn de minimale voorwaarden die 
nodig zijn om menswaardig te kunnen leven zoals een vorm van onder-
dak, medische zorg, voedsel en kleding. Bij een inkomen gelijk aan de 
armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan de noodzakelijke uit-
gaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen. Daarnaast is het ook 
van belang dat je nog kunt deelnemen aan het maatschappelijk ver-
keer. Hiermee wordt het wel heel lastig om de precieze armoedegrens 
te bepalen. Dat was ook meteen wat mij opviel bij het programma. 
Ik werd eigenlijk nog nieuwsgieriger naar de precieze situatie van de 
mensen. Wat verstaan zij onder de basisbehoeften? Als je leefgeld per 
week hebt, wat koop je daar dan van? Welke keuzes maak je?

Welvaart
De grens tussen een basisbehoefte en een luxeartikel is een vaag 
schemergebied. We leven in een land waarin iedereen het heel nor-
maal vindt om een breedbeeldtelevisie, een smartphone, een internet-
verbinding en computer, en in sommige gevallen een auto (of meer) 
voor de deur te hebben. De verleidingen van de commercie zijn maxi-
maal gericht om iedereen maar te laten kopen. Lenen is nog steeds vrij 
gemakkelijk en sparen loont op het moment helemaal niet. Als je niet 
veel geld te makken hebt, lukt het dan om bijvoorbeeld je rookversla-
ving te stoppen en zo geld te besparen. Of lukt het om (extra) werk te 
vinden en zo je inkomsten te verhogen? Hoe creatief kun je zijn om 
toch je hoofd boven water te houden?

Oorzaak en gevolg
Er zijn vele schrijnende situaties en het is makkelijk om te oordelen 
vanaf de zijlijn. Je kunt zeggen dat het hele systeem in Nederland een 
mens of gezin in armoede niet helpt. Zijn er eenmaal schulden, en ko-
men de schuldeisers en deurwaarders langs dan gaat het van kwaad 
tot erger. Een schuld kan binnen no time verdubbelen als je niet bijtijds 
betaald of geen afbetalingsregeling afspreekt. Maar anderzijds zijn er 
vele regelingen in Nederland die ervoor kunnen zorgen dat je toch bo-
ven de armoedegrens uitkomt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinder-
bijslag, kindgebonden budget en elke gemeente heeft weer aparte re-
gelingen voor minima. Wat vele mensen niet weten, is dat de groot-
ste groep die onder de armoedegrens leeft, geen uitkering krijgt, maar 
(fulltime) werkt en een eigen inkomen heeft, zoals zelfstandigen zon-
der personeel. Tegenover elke bijstandsontvanger onder de armoede-
grens van het Sociaal en cultureel planbureau staan twee werkenden 
die niet boven die grens uitkomen (elsevier.nl). En wat als je je baan 
verliest door reorganisatie of een ziekte, dit zorgt ervoor dat mensen 
een fl inke val kunnen maken richting die armoedegrens. Rondom het 
onderwerp armoede heerst nog een hoop schaamte en hulp vragen is 
toch voor veel mensen niet gemakkelijk. Alleen hiermee zie je al dat 
het verschijnsel armoede moeilijk te vangen en uit te leggen is, laat 
staan te verhelpen.

In februari 1992 is het Dorpshuis “De Quakel” geopend met een peu-
terspeelzaal en het is nu een gebouw dat vele Kwakelse verenigingen 
onderdak biedt. In januari kwam Radio Rick FM ook weer terug in De 
Kwakel en heeft er zijn studio op de 1e etage (de Radio “Cyclus” is 
weer rond). Het voortbestaan van het dorpshuis stond een jaar gele-
den ter discussie bij de gemeentebegroting. In de dorpsgemeenschap 
heeft dit multifunctionele gebouw allang bewezen bestaansrecht te 
hebben en open moet blijven voor de toekomst.

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)

Ca.1935 Kerklaan, …Toen

2016 Kerklaan, … Nu 

Het huisje aan de Kerklaan van de familie Verlaan, vooraan nog een 
stukje water van de Kleine-Drecht. Er zitten drie dames in het gras thee 
te drinken, naast de moestuin. Links is nog het huis en de werkplaats 
van timmerman M.B.C. van Egmond te zien. Na de sloop van het huis-
je van Verlaan heeft het terrein lang braak gelegen. Eind jaren zeven-
tig kwam hier een noodkantoor van Jan van Doorn Assurantie. In 1991 
werd door wethouder Van Gaalen de 1e paal geslagen voor het nieuwe 
Dorpshuis “De Quakel”. Kwakel en J. van Kempen uit Uithoorn. 

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 37

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Ongetwijfeld hebt u ook 
uw goede voornemens gemaakt. 
Misschien denkt er wel eens over 
om in het nieuwe jaar te gaan schil-
deren. In dat geval moet u in ate-
lier ‘De Penseelstreek’, Potgieterlaan 
16 te Uithoorn zijn, waar de moge-
lijkheid bestaat een korte schilder-
cursus van vijf lessen te volgen. De 
lessen worden gegeven in een lich-
te ruimte, waar in kleine groepen 
(maximaal 8 personen) wordt ge-

schilderd. U wordt begeleid door 
beeldend kunstenaar Corrie Eeltink, 
die al vele jaren met succes deze 
cursussen geeft. De cursus is zowel 
voor beginners als voor de meer ge-
vorderde leerlingen geschikt. Uitge-
breide informatie is te vinden op de 
website www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl. Via deze website kunt u 
zich ook opgeven voor de cursus. 
Ook is het mogelijk een e-mail te 
sturen naar info@atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl

Scholen bewegen mee 
richting water drinken!
Uithoorn - Na de kick – off van ba-
sisschool de Kwikstaart hebben ook 
basisscholen de Vuurvogel en het 
Duet afgelopen vrijdag het offi ciële 
startschot gegeven voor het Drink-
Water-project.
Beide scholen zijn de afgelopen 
tijd al helemaal in het thema gedo-
ken met allerlei leuke lessen en op-
drachten over water. Thema’s als 
waterverdamping en waterzuivering 
kwamen in de lessen van de midden 
– en bovenbouw aan bod. De lage-
re klassen hebben prachtige Drup-
pies getekend én geknutseld. De 
peuters en kleuters werden tevens 
verrast met een speciale leesles van 
Juf Sandra, Juf Connie én de speci-
aal ontworpen knuffel Druppie. 
Een begin van een nieuwe werkwij-
ze verdient een grootse kick – off. 
Om deze reden stond vrijdag 22 ja-
nuari geheel in het teken van dit 
mooie project. De opzet van beide 
scholen was groots aangepakt en 
bevatte een eigen tintje. 
Zo heeft basisschool het Duet de 
ochtend geopend met het onthul-

len van het suikerbord in de centra-
le hal. Juvat Westendorp, ambassa-
deur van Jongeren Op Gezond Ge-
wicht (JOGG), had de eer om samen 
met juf Gerda het doek eraf te halen. 
Juvat staat als ambassadeur volle-
dig achter het idee dat samen over-
gewicht onder kinderen aangepakt 
én tegengaan moet worden. Meer 
water drinken in plaats van fris-
drank is één manier, een van de an-
dere manieren heeft Juvat vol ener-
gie op beide scholen overgedragen 
middels een dansworkshop; bewe-
gen is leuk én gezond! Ook de mas-
cotte Druppie, gesponsord door 
Zorg en Zekerheid, was op beide 
scholen aanwezig om de kinderen 
te laten zien hoe leuk water kan zijn.
Komende week zal ook basisschool 
het Startnest de kick – off van het 
DrinkWater-project spetterend in-
vullen. Naast het waterthema zullen 
ook zij zich nog meer gaan richten 
op gezond eten en meer bewegen. 
JOGG verwacht dat het project in 
een stroomversnelling zal gaan lo-
pen de komende tijd!

Winterochtend met het 
Rode Kruis
De Kwakel - In plaats van een 
kerstviering in de drukke december-
maand, hield het Rode Kruis afde-
ling Uithoorn / De Kwakel onlangs 
in januari een gezellig Winteroch-
tend voor haar gasten.
Ondanks alle pogingen van het 
weer om er echt een winterochtend 
van te maken, waren er toch 42 be-
woners uit de regio aanwezig. Ieder-
een heeft genoten van het begin tot 
het einde De gasten werden ont-
vangen met koffi e en koek, gevolgd 
door twee presentaties van Rode 
Kruisleden over de ruime keuze aan 
activiteiten, die georganiseerd wor-

den door de afdeling van het Ro-
de Kruis. Nieuw is het project “Ro-
de Kruis aan Huis”, een hulpactie om 
het huis zo veilig mogelijk te maken.
Hierna was er een puzzelwedstrijd 
om gezegdes en spreekwoorden te 
raden, met een prijs voor alle deel-
nemende teams. Dit werd gevolgd 
door een drankje en een overheerlij-
ke stamppotmaaltijd, verzorgd door 
Slager Eijk en Veld uit De Kwakel, 
waarvan zoals gewoonlijk iedereen 
zat te smullen! Na een toetje en een 
laatste praatje ging iedereen weer 
voldaan naar huis. Voor herhaling 
vatbaar deze Winterochtend!

Toermalijn zet zich in 
voor de Voedselbank!
Uithoorn - OBS Toermalijn heeft in 
de week van 18 t/m 22 januari een 
inzamelingsactie gehouden voor 
De Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel. Alle leerlingen, ouders en leer-
krachten zijn enthousiast bezig ge-
weest met het inzamelen van bood-
schappen. Ook hadden de leerlin-
gen zelf een inzameling van lege 
fl essen bedacht. Het resultaat was 
overweldigend!  De Voedselbank 
werd blij gemaakt met wel 24 goed-

gevulde kratten boodschappen en 8 
vuilniszakken vol met lege fl essen. 
Een top-prestatie! Zowel Toerma-
lijn als De Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel willen hier een jaarlijks 
gebeuren van maken. En dat is no-
dig want steeds meer mensen vra-
gen de Voedselbank om hulp. 
De Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel wil via deze weg alle leerlingen, 
ouders en leerkrachten heel harte-
lijk bedanken voor hun inzet.
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Uithoorn - Vrijdag jl. overhandig-
de Jacques Catsman van Catsman 
Uithoorn de autosleutels van twee 
nieuwe Renault Masters aan Teun 
Stam van de Schijf Groep. Dit was 
reden tot een klein feestje omdat 
het de verkoop betrof van de 50ste 
en 51ste nieuwe bedrijfswagen van 
Catsman Uithoorn. Catsman houdt 
zich bezig met een totaalpakket be-
treffende auto’s. U kunt bij Catsman 
altijd terecht voor verkoop, onder-
houd en schadeherstel van zowel 
particuliere als bedrijfsauto’s van al-
le merken. 
Al jarenlang hebben de Schijf Groep 
en Catsman Uithoorn een prettig 
samenwerking. Zij weten elkaar al-
tijd te vinden bij de verkoop van au-
to’s en schadeherstel aan het wa-
genpark. De Schijf Groep is een mi-
lieubewust bedrijf; waar duurzaam 
een must is. Daarom is er voor een 
start en stop systeem gekozen voor 
minder uitstoot.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de 
Amstel en De Kwakel. Deze column is een initiatief van 
Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

2016
Het cliché gaat ook in dit nieuwe jaar weer op: de tijd vliegt. 
Januari ligt alweer bijna achter ons en dagen worden een 
beetje langer. Winterse kou laat lang op zich wachten en af-
gezien van een paar dagen vorst en een eerste marathon op 
natuurijs, laat de échte winter zich niet zien. We blijven goede 
hoop houden, want met zoveel water in en rond Uithoorn zou 
het prachtig zijn als daarop weer eens geschaatst kan wor-
den. We geven de hoop niet op!

SUB - OF - SPUK
De ondernemers verenigd in de Stichting Uithoorn in Bedrijf 
hebben dit jaar voorgenomen om de communicatie te verbe-
teren. Er blijkt in de praktijk verwarring te bestaan over het 
doel en de functies van de stichtingen die voor de onderne-
mers in het leven zijn geroepen. 

Ondernemers die zich in de buurt van elkaar vestigen, een ge-
meenschappelijk doel nastreven, die gebruik maken van ge-
meenschappelijke voorzieningen, zich beter samen kunnen 
profi leren, of zich gewoonweg tot elkaar verbonden voelen, 
besluiten meestal om zich te verenigen. Dat kan zijn in een 
ondernemers- of een winkeliersvereniging, een branchever-
eniging of in een andere vorm. Door zo’n vereniging kun je sa-
men optreden, gebruik maken van voorzieningen, samen or-
ganiseren en belangen van leden behartigen. Zo zijn er in het 
verleden in Uithoorn en De Kwakel diverse winkeliers- en on-
dernemersverenigingen opgericht, worden de belangen van 
een stuk Bloemenveiling op Uithoorns grondgebied behartigd 
door hun vereniging van eigenaren en zijn de glastuinbouw 
en de horeca verenigd in lokale afdelingen van hun landelij-
ke belangenorganisaties. Hoe meer ondernemers zich daarbij 
aansluiten, hoe beter de gezamenlijke belangen kunnen wor-
den behartigd. Dat kunnen belangen van commerciële aard 
zijn, maar ze kunnen ook betrekking hebben op vraagstukken 
waarbij de Gemeente (vergunningen) of de eigenaren van het 
vastgoed betrokken zijn. Tal van goede redenen om samen en 
georganiseerd naar buiten te treden. 

SUB 
Begin 2012 hebben de besturen van alle aangesloten onder-
nemers - en belangenverenigingen in Uithoorn en De Kwakel 
besloten om één koepelorganisatie op te richten: de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB). Een platform waarin alle aange-
sloten ondernemers verenigd zijn. Daardoor is de slagkracht 
van ondernemend Uithoorn vergroot en is het mogelijk om als 
eenheid naar buiten te treden of een vuist te maken als dat 
nodig is. Ook voor de Gemeente is het een voordeel, want het 
overleg is beter gecoördineerd en vooral effi ciënter gewor-
den; het bespaart tijd en energie. De SUB is dus de spreek-
buis van alle ondernemers. Als ondernemer ben je je geen lid 
van de SUB, maar aangesloten bij een van de verenigingen 
die in de SUB vertegenwoordigd zijn. Op de website www.
subuithoorn.nl vindt u meer informatie.

OF
Om de ambities van de SUB te kunnen verwezenlijken en col-
lectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en pro-
jecten mogelijk te maken, heeft de Gemeenteraad in 2012 in-
gestemd met de oprichting en het faciliteren van de Stich-
ting Ondernemersfonds Uithoorn (OF). Het fonds wordt ge-
voed door een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen. 
Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. De Gemeen-
te heeft daarbij enkele randvoorwaarden gesteld. Zo is er af-
gesproken dat de ondernemers zich zullen inzetten voor ini-
tiatieven om te komen tot collectieve diensten zoals parkma-
nagement alsmede van activiteiten op het gebied van promo-
tie van Uithoorn. Voor het aanvragen ter fi nanciering van pro-
jecten zijn enkele regels opgesteld. De aanvraag moet door 
een rechtspersoon (die representatief is voor de betrokken 
ondernemers) worden ingediend en moet vergezeld gaan van 
een activiteitenplan waarmee een collectief doel wordt ge-
diend. Iedere georganiseerde groep ondernemers met een 
gezamenlijk initiatief, kan een plan indienen om aanspraak te 
maken op een bijdrage uit het fonds. Het bestuur toetst of aan 
die criteria wordt voldaan.

SPUK
Daarnaast is de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel 
opgericht. De SPUK heeft ten doel het promoten van Uithoorn 
en De Kwakel als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, 
te werken, te ondernemen en te recreëren. Met de prachti-
ge ligging aan de Amstel, vlak bij Amsterdam en omsloten 
door de snelwegen A2, A4 en A9 biedt Uithoorn tal van voor-
delen en dat mag best eens onder de aandacht worden ge-
bracht. Met de omlegging van de N201 is de bereikbaarheid 
enorm vergroot, het dorpscentrum is erg mooi geworden en 
daar mogen we terecht trots op zijn. Er is een prachtige pro-
motiefi lm “Zo mooi is Uithoorn” gemaakt waarin een kleur-
rijk beeld wordt gegeven van vele mooie plekjes in en om Uit-
hoorn. Zeer de moeite waard en te zien op de vernieuwde 
website www.uithoornaandeamstel.nl. Het logo van Promotie 
Uithoorn is zichtbaar bij diverse evenementen, zoals o.a. de 
opening van de Waterlijn, Culinair aan de Amstel, de Bibliope-
ra, de Kunstroute langs het Zijdelveld, de Fortfair en de Kerst-
markt. Want die evenementen betekenen ook een uitstekende 
promotie voor Uithoorn. Op de website vindt u wat er te doen 
is in Uithoorn. Het is de bedoeling dat daar steeds meer infor-
matie wordt geplaatst en u kunt daar zelf ook een rol in spe-
len. Op de evenementenkalender kunt u checken of er iets 
leuks te beleven is en u kunt ook zelf evenementen aanmel-

den die de moeite van het be-
zoeken waard zijn. Neem maar 
eens een kijkje. 

Hopelijk heeft u een duidelij-
ker beeld omtrent de doelen 
en activiteiten waarin de on-
dernemers betrokken zijn. Er is 
al veel gebeurd en er staat ook 
nog veel op het programma! 

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting
Uithoorn in Bedrijf 

EDITIE
januari

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Open brief naar de 
bouwopzichter van de wijk 
in aanbouw, de Regentes
Dank u wel mijnheer, voor het 
vernietigen van wat het hoog-
tepunt is van het wonen aan de 
Thamerweg: dat je je schaats-
jes aan doet op de stoep van je 
huis en alleen de weg hoeft over 
te steken naar je eigen schaats-
baan. Alle kinderen van de Tha-
merweg kijken elke winter weer 
met spanning naar het weersbe-
richt. Wanneer zeggen de ouders 
nou eindelijk: ” IT GIET OAN!”, of-
tewel, wanneer kan je weer de 
hele middag met rode wangen 
met al je vriendjes en vriendinne-
tjes van de Thamerweg schaat-
sen terwijl de papa’s en de ma-
ma’s klaarstaan met warme cho-
colademelk en koek? Zelf wonen 
wij nog geen vijf jaar aan de Tha-
merweg maar beschouwen het 
als een absoluut hoogtepunt als 
de sloot eindelijk bevroren is en 
wij kunnen genieten van het op 
en top winterse gevoel wanneer 
de hele straat elkaar op het ijs te-
genkomt. Niet alleen de kinde-
ren genieten, je ziet iedereen, van 
jong tot oud, genieten van deze 
schaatsbaan voor onze deur.

Verontwaardiging
Groot was de verontwaardiging 
bij ons in de straat toen u, bouw-
opzichter van de Regentes, be-
sloot dat de kraanmachinisten 
het ijs van de sloot moesten bre-
ken. Uw antwoord was dat het in 
onze veiligheid was want nu kon-
den de kinderen immers over het 
ijs naar het bouwterrein. U vertel-
de dat de grond zo vervuild was 
dat dat absoluut gevaarlijk voor 
hen zou zijn om via de sloot naar 
het bouwterrein te lopen. Over 

het feit dat het water dat van het 
bouwterrein al weken in de sloot 
voor ons huis wordt gepompt, 
hoeven wij ons dan zeker geen 
zorgen te maken?
Als de grond inderdaad zo ver-
vuild is dat de gezondheid van 
onze kinderen in het gevaar is zo-
dra ze maar aan de andere kant 
van de sloot komen, moeten de 
kopers van de nieuwe woningen 
zich dan geen zorgen maken?
Of heeft het een andere reden? 
Is het zo moeilijk om een bord 
te plaatsen met “verboden toe-
gang”, als u niet wilt dat onbe-
voegden zich op het bouwterrein 
begeven?

Lomp
U persoonlijk, heeft ervoor ge-
zorgd dat onze kinderen deze 
week niet schaatsen.
Uw lompe opmerking : “dan zoe-
ken jullie maar een andere sloot” 
is ons echt in het verkeerde keel-
gat geschoten! Zoek zelf een an-
dere sloot om op te lozen, zoek 
zelf een andere sloot om het ijs 
van te breken. Zoals vele andere 
keren worden de bewoners van 
de Thamerweg genegeerd.
U kijkt niet uit op een bouwput, u 
ligt ’s nachts niet wakker van het 
gebrom van de pompen en uw 
huis loopt geen risico voor ver-
zakking door de bouw van een 
compleet nieuwe wijk voor uw 
deur. En hopelijk wordt het ple-
zier van uw kinderen niet ontno-
men deze winter.

Met vriendelijke groeten van 
alle boze kinderen en de 
ouders van de Thamerweg

Jenaplanschool ‘t Startnest 
proost met water op project
Uithoorn – Dat het gezond is om 
water te drinken weten de meeste 
ouders en kinderen wel. Toch krij-
gen veel kinderen nog suikerrij-
ke drinkpakjes en andere tussen-
doortjes mee voor in de schoolpau-
ze. Jenaplanschool ’t Startnest wil 
de leerlingen de komende tijd meer 
bewust maken van gezonde voe-
ding, het drinken van water en be-
weging. Vandaag vond tijdens het 
jaarlijkse Voorleesontbijt de aftrap 
van dit project plaats met speciale 
gast: Druppie.
In alle klassen van ’t Startnest wordt 
er deze morgen voorgelezen door 
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. 
De kinderen genieten ondertus-
sen van een heerlijk, gezond ont-
bijt waar natuurlijk water gedron-
ken wordt. Alle boeken die wor-
den voorgelezen staan in het teken 
van het nieuwe project. Boeken over 

eten, bewegen en water. Na het ont-
bijt vindt in de aula van de school 
de kick off van het ‘DrinkWater’pro-
ject plaats met mascotte Druppie. 
De kinderen vinden het geweldig en 
dansen uitbundig mee.
In het kader van Jongeren op Ge-
zond Gewicht (JOGG) kregen al-
le leerlingen na de kerstvakantie al 
een eigen bidon. Die staat sindsdien 
op tafel tijdens de lessen. Ook bij 
het maken van toetsen, want toet-
sen maken vergt energie en water 
gééft energie! 
Tot aan de voorjaarsvakantie be-
steedt ’t Startnest niet alleen ex-
tra aandacht aan ‘DrinkWater’, maar 
ook aan ‘Eet Gezond’ en ‘Bewegen 
is Cool’. De school doet dit samen 
met What’s Up. Deze laatste zorgde 
tijdens de toetsweken al voor leuke 
bewegingsspelletjes tijdens de pau-
ze.

Tuin Bram de Groote genomineerd 
voor de Roel de Wit prijs
Uithoorn - In de gemeente Uit-
hoorn op de grens met het buurt-
schap De Kwakel ligt ,ten westen 
van het Ziidelmeer aan de Boterdijk 
,de Tuin van Bram de Groote.
Deze tuin is sinds 1994 in beheer 
van de Stichting Landschap Noord-
Holland. (LNH) De grond is eigen-
dom van de gemeente Uithoorn. 
Tussen 1994 en 1999 werd de tuin 
min of meer onderhouden door en-
kele vrijwilligers. In april 2000 is op 
initiatief van LNH een werkgroep 
van vrijwilligers opgericht die het 
beheer grondig en professioneel 
aanpakt.
In oorsprong is deze tuin riet- en 
grasland waarvan de bodem deels 
bestaat uit bagger uit het Zijdel-
meer. Bram de Groote heeft deze 
grond in het verleden omgevormd 
tot een Engelse landschapstuin met 
vele exotische bomen. Naast de-
ze siertuin is er ook een fruitboom-
gaard en een rhododendroneiland, 
een grote vijver en een moerasbos.

Werkgroep
Sinds 2008 is de werkgroep zich in 
de tuin, met behoud van de oor-
spronkelijke indeling, meer gaan 
richten op gebiedseigen planten 
waardoor het karakter van de tuin 
veranderde in een heemtuin. De oe-
vers werden opnieuw ingericht met 
een natuurvriendelijke beschoeiing. 
De boomgaard is opnieuw ingericht 
met oude half-hoogstam fruitrassen 
en het gazon is een bloemenweide 
geworden. Om mooie zichtlijnen te 
maken zijn bomen en struiken ge-
kapt of gesnoeid waardoor ruim-
te kwam voor nieuwe aanplant. De 
Tuin Bram de Groote is in alle op-
zichten een unieke tuin geworden. 
De Tuin wordt op de open dagen 
bezocht door mensen uit de hele 
omgeving. Ook mensen vanuit an-
dere delen van het land die op be-
zoek of vakantie zijn in de buurt van 
Uithoorn komen de Tuin bezoeken.
De Roel de Wit prijs is door de PvdA 
Noord Holland in 2014 in het leven 

Verkoop vijftigste bedrijfsauto
bij Catsman Uithoorn
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“Kwaliteit van leven voor-
uitgegaan dankzij shiatsu”
Regio - Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het spuug-
zat. Denise van der Zee besloot een 
behandeling te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: shiatsu mas-
sagetherapie. Nu voelt ze zich niet 
alleen fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en menstru-
atieklachten. Als een ander het haar 
zou vertellen, zou ze het niet kun-
nen geloven. Maar Denise van der 
Zee (45) heeft het zelf ervaren en 
nu zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik 
las er voor het eerst over in een ar-
tikel in de krant”, vertelt ze. “Ik vond 
het een interessant stuk en heb het 
uitgeknipt. Wat me vooral aansprak, 
was dat het een zachte behandeling 
is. Een soort massage, maar zonder 
gekraak of getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap in 
Aalsmeer was meteen een schot in 
de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen de 
plekken waar ik pijn had. Een aan-
gename warmte is dat, die net wat 
dieper gaat dan die van een kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al na 
twee behandelingen van vermoeid-
heid af. Nog verbazingwekkender: 
de therapie hielp na enkele maan-
den ook tegen kwaaltjes waar ze 

niet voor kwam. “Ik heb af en toe 
erge hooikoorts. Dat zag ik als iets 
waar ik nu eenmaal mee moest le-
ven. Zo ook mijn heftige menstrua-
tieklachten. Petra zei, toen het toe-
vallig ter sprake kwam: ‘Daar kan ik 
iets aan doen’. Hoe ze het gedaan 
heeft weet ik niet, maar ik heb nu 
van allebei veel minder last. Het is 
nu draaglijk.” Shiatsu is een ooster-
se behandelwijze. Een klacht – zo-
als pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens de 
behandeling. Al snap ik er soms niet 
veel van, het is voor mij bewezen dat 
het werkt. Vanwege mijn menstrua-
tieproblemen was ik twee weken 
per maand niet mezelf. De  huis-
arts zei doodleuk dat er niets aan te 
doen was. Wel dus. De kwaliteit van 
mijn leven is er een stuk op vooruit-
gegaan.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? San-
baopraktijk.nl.

Drinken & Zo wordt op 
de dinsdag ‘Thais & Zo!’
Uithoorn - Bij het bekende ca-
fé Drinken & Zo aan de Wilhelmi-
nakade (Waterlijn) kan men vanaf 
dinsdag 2 februari ook lekker Thais 

eten. Eigenaar Han Nollen heeft de-
ze culinaire activiteit binnen zijn café 
het leven geroepen omdat er in Uit-
hoorn geen Thais restaurant is. Dus 

heeft hij het samen met een kok, 
die een specifieke Thaise koksop-
leiding heeft gehad in Thailand zelf, 
opgepakt. “Om mensen de Thai-

Afrikaanse avond Wereld-
keuken een groot succes
Uithoorn - Na een maand afwe-
zigheid in verband met de feestda-
gen was het afgelopen woensdag 
weer tijd voor de Wereldkeuken in 
‘t Buurtnest. Deze keer was het the-
ma Afrikaans eten, met o.a. Ethiopi-
sche gerechten. Ook waren er de-
ze editie alleen ‘gastkoks’, die eer-
der als bezoeker waren geweest en 
nu zelf iets gemaakt hadden. Met 
het afstemmen van een boodschap-
penlijst en de gratis groenten van de 
Goudreinet konden ze aan de slag 
om iedereen te verrassen.
Dat de afwezigheid geen invloed 
had op trouwe bezoekers was al 
snel duidelijk; nog niet eerder was 
het maximum aantal bezoekers al 
zo vroeg bereikt. Het was dan ook 
weer gezellig druk tijdens de avond 
en men kon niet wachten om de 
exotische gerechten te proeven. Op 
het menu stonden een salade, pas-

teitjes met gehakt, linzen en kip, ui-
teraard met de traditionele ‘pannen-
koekjes’ om dit mee te eten. Alhoe-
wel dit laatste voor de meeste be-
zoekers toch net iets te veel van het 
goede was, viel het eten zeer in de 
smaak en was na de tweede ronde 
nagenoeg alles op. Met alleen ge-
rechten gemaakt door bezoekers en 
een volle zaal met tevreden eters na 
afloop kunnen we terugkijken op 
een geslaagde eerste editie van de 
Wereldkeuken in 2016. Meer weten 
en foto’s zien? www.facebook.com/
Wereldkeuken-Europarei
De volgende editie van de Wereld-
keuken is op woensdag 17 februa-
ri, houdt U voor aanmelden en ver-
dere informatie deze krant en/of de 
facebook-pagina in de gaten. De in-
schrijving is nu nog niet geopend, 
om iedereen dezelfde kans te geven 
zich op tijd aan te melden.

UWTC trots op 
sporttalent Lorena Wiebes
Uithoorn - Vrijdagavond 22 janu-
ari was het zover, de sportverkie-
zing van de Ronde Venen. Wielren-
ster Lorena Wiebes was één van de 
genomineerde voor de titel sportta-
lent. In het zwembad van Mijdrecht 
mocht de 16-jarige Lorena al spoe-
dig naar voren komen en groot was 
de blijdschap toen bleek dat zij de 
titel van sporttalent komend jaar 
mag dragen. Een terechte winnares, 
want wat heeft ze een geweldig sei-
zoen gereden in 2015. Zege na zege 
kon zij op haar erelijst bijschrijven. 
Lorena namens UWTC gefeliciteerd!

Cyclocross Rucphen
Zaterdagochtend 23 januari ston-
den Bas de Bruin, Tommy Oude Elfe-
rink en Dennis Moolhuijsen scherp 
in de startblokken bij de veldrit in 
Rucphen. Bas en Tommy waren heel 
goed weg en streden goed voorin 
mee. Uiteindelijk eindigde Tommy 
op de 9e plaats, Bas 13e en Den-
nis 36e bij de amateurs/sportklasse.
Lorena had de feestelijke uitreiking 
van de sporttitel nog in de benen 
zitten, zij reed naar de 11e plaats bij 
de junioren dames.

NK jeugd
De jeugd van UWTC heeft het goed 
gedaan op zaterdag 23 januari bij 
het NK veldrijden in Schijndel. Siem 
van Smoorenburg werd 9e bij ca-
tegorie 2. Duuk van de Haagen en 
Mike Derogee zijn goed aan el-
kaar gewaagd en dat lieten ze ook 
vandaag weer zien. Bij categorie 4 
werd Duuk 18e en Mike 19e. Mees 
van Smoorenburg had het iets lasti-

ger in categorie 5 maar hij reed de 
wedstrijd netjes uit en eindigde als 
39e. Weer een mooie ervaring voor 
de jongens. 

Koppelcross Hilversum
Zondag 24 januari reden de UWTC 
leden Ian en Sjon vd Berg en Bart 
de Veer met Eendracht renner Rai-
mon Knip de koppelcross bij GWC 
de Adelaar. Ieder koppel bestaat 
uit een 40- en 40+ renner, waarbij 
telkens één renner in de wedstrijd 
is. Iedere ronde wisselen de ren-
ners elkaar af en dan gaat het er-
om welk koppel na ruim een uur 
de meeste rondes heeft afgelegd. 
In totaal stonden 34 renners aan 
de start. Sjon en Ian werden 28e en 
Bart en Raimon werden 4e. De winst 
ging naar Micha de Vries en Martijn 
Motshagen. Een leuke afsluiting van 
het veldseizoen. 

Uithoorn - Op dinsdag 19 januari 
rond twaalf uur in de avond is ge-
weld gepleegd tegen een 38 jarige 
leidinggevende in een wooncom-
plex aan Grote Lijster. Een 16 jari-
ge vrouw en een 17 jarige man heb-
ben de vrouw aangevallen. De twee 

Uithoorn - Op vrijdag 22 januari is 
tussen zes uur en kwart over zes in 
de avond ingebroken in een bedrijf 
aan Ginkgo. De dieven hebben in 
het kantoor een deur ingetrapt en 
de kluis geforceerd. Er is een aan-
zienlijk geldbedrag ontvreemd. Er 
zijn camerabeelden, deze zijn af-

gegeven aan de politie voor onder-
zoek. 
De inbraak werd de volgende och-
tend, zaterdag 23 januari, ontdekt. 
Het bedrijf had nogal veel storingen 
gehad met het alarm en had daar-
om niet gereageerd op het alarm 
vrijdagmiddag.

KDO JG1 wint 1e 
wedstrijd na winterstop
De Kwakel - De G-voetballers (kin-
deren met een beperking) van KDO 
hadden geluk afgelopen zaterdag 
dat ze mochten spelen op kunst-
gras. De gewone grasvelden waren 
qua bespeelbaarheid een stuk min-
der en sommige wedstrijden waren 
afgelast.
De laatste wedstrijd van de na-
jaarscompetitie speelde KDO JG1 
ook tegen Only Friends JG2 en die 
wedstrijd werd gewonnen dus de 
verwachtingen waren hoog. KDO 
speelde als een goed collectief team 
en kreeg diverse scoringskansen. 

De afwerking van de kansen was 
bijzonder slecht. Waar coach Gerard 
een ruime voorsprong verwacht had 
bleef de productie voor rust steken 
op 2 doelpunten van Timo en Tho-
mas. Na rust hetzelfde beeld veel 
kansen maar weinig doelpunten. 
Het aantal doelpunten werd na rust 
verdubbeld door Luke en Dylan. 
Only Friends speelde natuurlijk ook 
een goede partij maar scoorde in 
deze wedstrijd maar 1x zodat KDO 
JG1 de eerste winst kon noteren in 
de voorjaarscompetitie. Eindstand 
KDO JG1-Only Friends JG2 4-1.

Rohan Janmaat verovert 
libretitel 2016
Regio - Na een spannende spor-
tieve finale in De Springbok te De 
Hoef maakten Lucia en Aria van bil-
jartfederatie De Ronde Venen de ba-
lans op. In de voorronden waren de 
prestaties al hoog ingezet want Ro-
han Janmaat, Ton Driehuis en Evert 
Driehuis promoveren volgend jaar 
naar de 3-sterklasse libre. Door uit-
val van de finalisten Arjan Bosman en 
Evert Driehuis moesten de reserves 
Hans van Rossum en Sander Pater 
opdraven. Na zaterdag hadden Ber-
nard Schuurman en Ton Driehuis de 
beste papieren, beiden 3 winstpar-
tijen, 6 punten dus. Rohan Janmaat 
kreeg het tegen Sander Pater zwaar 
te verduren, in de nabeurt van nog 1 
te maken ontstond een remise, Rohan 
kwam daarmee op 5 wedstrijdpunten. 
Zondag werd de dag van de waar-

heid want bij aanvang van de laatste 
finalepartij tussen Rohan en Ton was 
het 7 om 8 punten. Ton kon zijn draai 
niet vinden want Rohan was de par-
tij in 18 beurten “meester”. Ton, die de 
twee voorgaande jaren was kampi-
oen werd heeft sportief het stokje aan 
Rohan overgedragen! Met een pluim 
naar de gastvrijheid en de arbitrage 
werden de prijzen uitgereikt.
1. Rohan Janmaat, Bar Adelhof 9 pnt 
2. Ton Driehuis Dio 8 pnt 
3. Bernard Schuurman  
  De Kromme Mijdrecht 6 pnt 
4. Sander Pater, CenS 5 pnt 
5. Marcel Koning, Peanut Bar 2 pnt 
6. Hans van Rossum, Peanut Bar 0 pnt 

Hoogste serie:
11 caramboles door Rohan
Kortste partij: 15 beurten, Ton

Spanning bij BVU
Uithoorn - Maandag 25 januari 
werd in Sporthal de Scheg de vier-
de en voorlaatste zitting gespeeld 
van de vierde parencompetitie. In 
de A-lijn wonnen Lambert Koeter 
& Huib van Geffen eindelijk weer 
eens met 56,25%, gevolgd door Wim 
Baars & Marcel Dekker (54,17%) en 
Greet & Henk Stolwijk (53,65%). Ti-
neke van der Sluijs & Anke Reems 
hadden een dipje en zakten naar 
plaats 4. Ineke Hilliard & Elisabeth 
van den Berg gaan nu aan de lei-
ding (56,39%). Wim & Marcel volgen 
met 53,26% en Marineke & Martin 
met 53,13%. De B-lijn werd dit keer 
gewonnen door Greetje van den Bo-
venkamp & Ria Wezenberg (59,9%). 
Thea Stahl & Marja van Leeu-
wen werden 2 met 57,29% en Hel-
ma Rapp-Jonkers & Theo Vermeij 3 
met 54,69%. Hier hadden An & Bert 
Pronk een dipje, maar zij leiden nog 
steeds met 55,68%. Thea & Marja 
staan ook in de stand op 2 (54,38%) 
en Helma & Theo ook op 3 (54%).
De C-lijn werd gewonnen met de 
hoogste score van de avond door 
-alweer- Ploon & Fons Roelofsma 

(74,81%), die ook deze lijn leiden 
(63,58%). Ellen Hengeveld & Yvonne 
Splinter konden op plaats 2 met ook 
een mooie 60,63% hun gemiddel-
de wat opvijzelen en Nelly Jansen 
& Jaap Bark werden 3 met 59,87%. 
Daarmee staan ze nu 2 met 56,25%. 
Tineke de Roij & Jaap Fasten volgen 
op 3 met %3,25%. In de A-lijn dreigt 
degradatie voor Ans Breggeman & 
Lia, Monique Verberkmoes & Jan 
van Beurden en Marijke & Ger van 
Praag, allen in de 46%. Ook Lambert 
& Huib zijn nog niet veilig. In de B-
lijn lijkt het doek gevallen voor Doi-
na van Ettikhoven & Tiny Rijpkema 
en Tini Lotgerink & Marja Baris. Vol-
gende week maandag wordt alles 
duidelijk! De bridge-avonden van 
de BVU vinden plaats op maandag 
(aanvang 19.45 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij de secretaris van de 
BVU Marineke Lang tel. 0297 569 
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@tel-
fort.nl. Voor informatie over bridge-
lessen kunt u terecht bij Hans Wa-
genvoort wagenvoorthans@gmail.
com, tel. 06 53 368 948.

se keuken een beetje te laten proe-
ven, hebben we tijdens het borrel-
uur vrijdags wat kleine Thaise hap-
jes uitgedeeld. Mensen waren daar 
erg enthousiast over en dat is de re-
den waarom we het nu aanstaande 
vrijdag 29 januari weer doen. Tus-
sen 17.00 en 19.00 uur is iedereen 
welkom voor gratis Thaise hapjes bij 
de borrel om te proeven. Let wel: dit 
is eigenlijk een proeverij! Zie het als 
een pilot, maar het slaat zo aan dat 
we eigenlijk al besloten hebben het 
door te zetten. Elke dinsdag is het 
bij ons ‘Thaise dag’ en dan kan ie-
dereen die van Thais eten houdt dit 
bij ons culinair beleven. Maar we 
zetten het ook op als een afhaal-
centrum, zodat men naar keuze de 
gerechten ook kan bestellen en af-
halen om het thuis op te eten. We 
hebben een menukaart waar een en 
ander op staat ingevuld. Die plaat-
sen we op onze website www.drin-
kenenzo.nl maar ook op onze Face-
book pagina. Gezien het animo is 
het wel verstandig om te reserveren 
als men hier wil eten. Dat kan via te-
lefoonnummer 0297 561073. Neemt 
het een grote vlucht dan overwe-
gen we hier verder uitbreiding aan 
te geven.” Aldus Han Nollen.

Een impressie van de kaart: Kip-
koekje’s, kipsaté, pikante garnalen-
soep met cocos, biefstuk met Thai-
se kruiden en rijst, curry gerechten 
enz. Kortom: Eten bij ‘Thais & Zo’ 
ervaart u als een stukje Thailand in 
Uithoorn aan de Amstel!

Geld weg na openbreken kluis

Bewoners vallen leiding aan
zijn aangehouden door de politie en 
meegenomen voor verhoor. Op 20 
januari zijn beiden weer heen gezon-
den. De vrouw heeft een dagvaar-
ding gekregen voor justitie. De man 
zal niet strafrechtelijk worden ver-
volgd. Er loopt nog een onderzoek.

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een 
nierziekte en vertellen de grootouders van de jonge nier
patiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de 
draagbare kunstnier hem zijn leven terug kan geven. 

Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk 
van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?
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In Voortleven leest u meer over de impact van een 
nierziekte en vertellen de grootouders van de jonge nier
patiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de 
draagbare kunstnier hem zijn leven terug kan geven. 

Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk 
van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?





 
12   Nieuwe Meerbode  •  27 januari 2016

EKZ makelaars tekent driejarig 
sponsorcontract Qui Vive
Uithoorn - Hockeyclub Qui Vive 
heeft weer een mooie sponsor aan 
zich kunnen binden: EKZ | Make-

laars o.g.. De bekende aan- en ver-
koopadviseur voor nieuwbouw en 
bestaande woningen en bedrijfsma-

KDO 1 overwinning
in Zaandam

De Kwakel - Na een super ge-
slaagd trainingskamp in Henge-
lo en een verloren oefenwedstrijd 
tegen Legmeervogels, stond voor 
KDO 1 afgelopen zondag de eer-
ste competitiewedstrijd van 2016 
op het programma. Direct een 
lastig te nemen horde, want KDO 
speelde uit tegen Hercules Zaan-
dam, waartegen het eerder dit 
seizoen, met veel pijn en moei-
te, 3-3 gelijkspeelde. De afgelo-
pen weken had trainer Raymond 
de Jong zijn handen vol aan de 
keepersprikkelingen in de se-
lectie. Tim ten Brink had name-
lijk zijn duim gebroken tegen Ou-
derkerk, terwijl Peter Onderwa-
ter nog op de weg terug is. Hier-
door mocht derde doelman Jes-
per Oudshoorn in Zaandam zijn 
waarde onder de lat bewijzen en 
deed dit meer dan verdienstelijk. 
In de beginfase kwam KDO 
voortvarend uit de startblokken. 
Op het mooie sportpark De Kuil 
kon Joris Kortenhorst in de 5e 
minuut vrij doorlopen richting de 
achterlijn. Een verdediger van de 
thuisploeg trok noodgedwongen 
aan de handrem, waardoor Jo-
ris op de achterlijn neer werd ge-
legd. De goed leidende scheids-
rechter wees resoluut naar de 
penaltystip, waarna Bart van der 
Tol koelbloedig de 0-1 binnen-
schoot. Hercules Zaandam, waar 
onlangs de trainer vertrok, is een 
voetballende ploeg en had met 
hun nummer acht ‘Emre’ een ab-
solute uitblinker in huis. Veelvul-
dig stond de behendige midden-
velder aan de basis van een ge-
slaagde aanval, doordat hij regel-
matig niet af te stoppen was door 
de Kwakelaars. KDO werd steeds 
vaker onder druk gezet en kwam 
in vijf minuten tijd drie keer met 
de schrik vrij. Een vrije trap van 
Hercules Zaandam belandde op 
de paal in de 17e minuut, in de 
18e minuut verdween een af-
standsschot op de lat en even la-
ter ging een inzet van de thuis-
ploeg rakelings voorlangs. 

Eigen doel
Aan de andere kant van het veld 
kopte een verdediger van de 
gastheren de bal in de 22e mi-
nuut bijna in zijn eigen doel en 
miste Mathijs van Rijn tien mi-
nuten later een teenlengte om 
de 0-2 binnen te schieten. Jes-
per Oudshoorn, had in de eer-
ste helft te maken met een las-
tige, schuine wind voor zijn doel, 
maar toonde zich een uitsteken-
de sluitpost door meerdere ma-
len overtuigend op te treden in 
scrimmages in zijn zestienmeter-
gebied. Hiermee hield hij KDO, 
op knappe wijze, op de been. Met 
iets meer geluk had Joeri Stan-
ge in de 42e minuut de tweede 
Kwakelse treffer gemaakt, maar 
de doelman van de Zaandam-
mers gaf deze middag ook geen 
cadeaus weg en redde van dicht-
bij bekwaam. Diep in de blessu-
retijd van de eerste helft kwam 
de thuisploeg toch wel verdiend 
op gelijke hoogte. Een prachtige 
uithaal vanaf dertig meter van de 
uitblinkende Emre verdween op 
schitterende wijze in de kruising, 
1-1. Met deze stand werd ook de 
rust bereikt.

Afstand
In de tweede helft was Hercules 
Zaandam duidelijk van plan om 
snel afstand te nemen van KDO. 
Op miraculeuze wijze kon KDO in 
de 46e minuut tot drie keer toe 
de bal van de eigen doellijn af-
halen. Met man en macht werd 
er als collectief hard gewerkt om 
technische Zaandammers in be-
dwang te houden. Tot groot ge-
noegen van de meegereisde 
Kwakelse supporters kwam KDO 
in de 51e minuut op voorsprong. 
Bart van der Tol wist Joeri Stan-
ge slim weg te steken, die vervol-
gens de bal hard en zuiver onder 
de Zaandamse doelman schoot, 
1-2. Door deze welkome opste-
ker ging KDO steeds makkelij-
ker voetballen. Hercules Zaan-
dam probeerde met slim combi-
natiespel terug in de wedstrijd te 
komen, maar gaf hierbij steeds 
meer ruimte weg in de omscha-
keling. In de 63e minuut liet ver-
dediger Joris Kortenhorst zijn 
klasse zien, door met een vak-
kundige vrije trap de bal over 
de Zaandamse keeper heen te 
schieten, waarna zijn inzet via de 
onderkant van de lat achter de 
doellijn verdween, 1-3. Gespeeld 
was de wedstrijd nog lang, want 
de thuisploeg bleef continu ge-
vaarlijk, zodat KDO alert moest 
blijven. 
Invaller Bart Hoving kon in zijn 
eerste actie in de 66e minuut 
aantekenen, maar op aangeven 
van Joeri Stange schoot Bart te-
gen de keeper aan. Een ande-
re invaller, Rick Kruit, stond in de 
laatste tien minuten aan de basis 
van de definitieve beslissing van 
de wedstrijd in Zaandam. Kruit 
soleerde allereerst in de 84e mi-
nuut door de verdediging van 
Hercules Zaandam heen. Zijn 
schot kon moeizaam worden ge-
keerd door de Zaandamse doel-
man, waarna Joeri Stange in de 
rebound de 1-4 binnenschoot. 
En in de blessuretijd ontving Rick 
Kruit een lange bal van Mathijs 
Molleman en kon vrij op het doel 
aflopen. Kruit behield het over-
zicht en zag de meelopende Ma-
thijs van Rijn in zijn ooghoek en 
gunde Mathijs zijn eerste treffer 
van 2016, 1-5, wat ook de eind-
uitslag betekende. 
Met een klinkende 1-5 uitover-
winning is KDO 2016 overtui-
gend gestart. Door de drie pun-
ten in Zaandam zijn de Kwake-
laars geklommen van de zeven-
de naar de vijfde plaats in de der-
de klasse C. Volgende week komt 
rode lantaarndrager IVV naar De 
Kwakel toe. De ploeg uit Land-
smeer heeft slechts acht pun-
ten minder dan KDO. Van onder-
schatting kan dus geen sprake 
zijn, ook vanwege het feit dat er 
volop concurrentie is binnen de 
Kwakelse selectie. De wedstrijd 
begint om 14:00 uur en wij hopen 
op uw komst!
Opstelling KDO 1: Jesper Ouds-
hoorn, Doron Borger (60e Mit-
chel Smits), Mathijs Molleman, 
Joris Kortenhorst, Erik Verbrug-
gen, Maurice Bartels, Bart van 
der Tol (65e Bart Hoving), Timo 
Kas, Menno Lingeman (75e Rick 
Kruit), Mathijs van Rijn en Joe-
ri Stange.

De dames van de organisatie van het ALS Rummikub Toernooi poseren samen 
met drs. Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland, trots met de 
cheque van 6000,95 euro: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn...

ALS Rummikubtoernooi 
levert 6000 euro op!
De Kwakel - In heel De Kwakel en 
omstreken was vrijdag 15 januari 
nagenoeg geen oppas meer te krij-
gen; ze zaten allemaal, net als vele 
zowel - piepjonge als oudere - an-
deren, in de kantine van KDO om 
het zevende ALS Rummikubtoer-
nooi bij te wonen. Het toernooi heeft 
(onder voorbehoud) een bedrag van 
6000,95 euro opgeleverd. ‘Een be-
drag om trots op te zijn’, aldus de 
organisatie. Op het ALS Rummi-
kubtoernooi komen ieder jaar veel 
mensen af, de kantine van KDO zit 
dan ook elke keer nagenoeg vol met 
vooral oude bekenden - de mees-
ten bezoeken het toernooi al vanaf 
het eerste jaar - en een enkel ‘nieuw 
gezicht’. Zo ook vrijdag 15 janua-
ri. De sfeer zat er al vanaf het be-
gin prima in en de exact honderd in-
geschreven deelnemers, onder wie 
de slechts zeven jaar jonge Mari-
sa, hadden er weer zin in, benieuwd 
wie zich dit jaar Rummikubkampi-
oen van De Kwakel en omstreken 
zou mogen noemen en met welke 
prijzen ze dit jaar naar huis zouden 
gaan. Zoals elk jaar konden er tij-
dens het toernooi loten worden ge-
kocht voor de loterij, waarvan de 
prijzen geschonken waren door di-
verse, ca 100, ondernemers en een 
enkele particulier. 

Taarten
Ook werden er twee taarten geveild, 
gebakken door de moeder van ALS-
patiënt Alex, die weggingen voor 
respectievelijk negentig en 108 eu-
ro. Daarnaast stond er een collecte-
bus bij de lokale slager, maar om-
dat deze er vrij laat was neergezet, 
had de collecte ‘slechts’ 38,05 eu-
ro opgebracht. De slager heeft ech-
ter reeds toegezegd dat de collecte-
bus er volgend jaar al voor de kerst 
neergezet mag worden. Iedereen - 
Rummikubbers, lotenkopers, spon-
sors en anderen - wil, zo bleek ook 
dit jaar weer, graag een bijdrage le-
veren aan datgene waar het al jaren 
om draait tijdens het toernooi: on-
derzoek naar de dodelijke spierziek-
te ALS, waar een vriend van de or-
ganisatie al zeven jaar aan lijdt en 
het tegen alle verwachtingen in nog 

steeds volhoudt al wordt zijn strijd 
met de dag zwaarder. Het mot-
to is dan ook: help ALS de wereld 
uit, en om daarvoor te zorgen, gaat 
de gehele opbrengst van het toer-
nooi naar de Stichting ALS Neder-
land, die zorgt dat het geld daar te-
rechtkomt waar het terecht hoort te 
komen. 

Kampioen
Dit jaar was er na de bekendma-
king van de Rummikubkampioen 
van 2016 - Sabien Alonso - nog 
iets bijzonders; er zou een mystery 
guest komen. Rond 23.00 uur - ve-
le drankjes, loterijronden en uren 
Rummikubben later - werd bekend 
wie dat was: Drs. Gorrit-Jan Blonk, 
directeur van de Stichting ALS Ne-
derland. Rond middernacht kon de 
Stichting blij gemaakt worden met 
een cheque van 6000,95 euro, een 
bedrag dat de komende tijd nog met 
wat nagekomen giften aangevuld 
zal worden. In zijn speech meldde 
Blonk onder meer dat het Rummi-
kubtoernooi, mede omdat het al ze-
ven jaar achtereen gehouden wordt, 
in de afgelopen zes jaar (de op-
brengst van het toernooi van janu-
ari 2016 was nog niet meegeteld) al 
ruim 40.000 euro had opgeleverd, 
waarmee het, naast onder meer de 
Amsterdam City Swim, tot de top vijf 
van grootste sponsoracties van Ne-
derland behoort.
Ook wilde hij benadrukken dat het 
doel van de Stichting ALS is en 
blijft: een oplossing voor ALS vin-
den, ergens ter wereld, waar dan 
ook. Er werken vijftig landen nauw 
samen in een overkoepelende or-
ganisattie, zodat dubbel onderzoek 
niet gedaan wordt en ook niet ge-
daan hoeft te worden. Wie ALS ook 
de wereld uit wil helpen, maar niet 
in staat is geweest om bij het toer-
nooi aanwezig te zijn, kan kijken op 
de website van Stichting ALS Ne-
derland, op Facebook zoeken naar 
Het 7e open ALS rummikub toer-
nooi of kijken op www.alsteams.nl/
het-open-als-rummikub-toernooi 
en zien op wat voor manier hij of zij 
de actie nog kan steunen.
Foto: Odette van Walsum

Meester Ruud Kampioen 
van Noord-Holland
Uithoorn - Zondag 24 januari wa-
ren de noord-hollandse kampioen-
schappen Kata. Meester Ruud van 
Judo Ryu Kensui deed samen met 
zijn judopartner Koen Vermeule mee 
in het onderdeel Ju no Kata. Bij dit 
kampioenschap gaat het er niet om 
hoe snel je iemand op de mat krijgt 
maar je demonstreert 15 technie-
ken die zo goed mogelijk uitgevoerd 
moeten worden. Met een goe-
de voorbereiding kwamen Meester 
Ruud en Koen als winnaars uit de 

voorronde. In de finale was het nivo 
erg hoog maar ook nu staken Ruud 
en Koen er bovenuit. Een hele pres-
tatie om voor de 4e keer op rij kam-
pioen te worden!
Op www.judoryukensui.nl kunt u 
alle informatie over de judoschool 
van Meester Ruud vinden. U kunt 
ons ook vinden op Facebook. Zo is 
er recreatie & kleuterjudo maar ook 
voor G-Judo en wedstrijdjudo kunt 
u bij ons terecht! Kom gerust eens 
bij ons kijken!

Parenbridge De Legmeer 
nadert beslissing
Uithoorn - Met nog twee avonden 
te gaan komt er al duidelijk teke-
ning in de strijd van de tweede ron-
de. Ger Quelle & Gijs de Ruiter wa-
ren nu eens de beste in de A- lijn 
met een score van 56,94% en ook 
Francis Terra & Wim Slijkoord tim-
merden aan de weg als tweede paar 
met 54,86%. Jan Egbers & Ben Rem-
mers zaten daar maar net achter als 
derde en kwamen op 54,17% uit.
Renske & Kees Visser pakten de 
vierde plek met 53,47% en Joop van 
Delft & Frans Kaandorp moesten nu 
genoegen nemen met 52,78% als 
vijfde.
Voor een keer ontbraken de toppers 
van deze lijn nu eens in de voor-
ste gelederen, maar in de tussen-
stand staan ze nog met ruime mar-
ge voor! De volgorde is hier op één 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
met gemiddeld 57,48%, twee Sonja 
& Hans Selman met 54,56% en drie 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
met 54,19%.
In de B- lijn verrasten, toch wel, 
Sandra Raadschelders & Marja van 
Holst Pellekaan met een overwin-
ning van 59,17%. Marjan & Jan Wil-
le waren ook in vorm met 56,92% 
als tweede en Tonny & Otto Steeg-
stra nestelden zich op plaats drie 
met 52,33%. Riet & Wim Beijer ble-
ven in het goede spoor naar hoger 
met 51,58% als vierde en Anton Ber-
kelaar & Wil van der Meer plaats-
ten zich ook keurig bij de beste vijf 
met 51,33%.

Tussenstand
De tussen stand voor de promoven-
di is hier: 1 Stenny & Herman Lim-
burg met gemiddeld 57,2%, 2 Riet 
& Wim Beijer 56,74%, 3 Nel & Adri-
aan Koeleman met 53,54% en 4 Ada 
van Maarseveen & Rob Bakker met 
53,40%.
In de C- lijn viel de enige zestiger 
van de avond, behaald door Tineke 
& Frans Beliën die op 61,58% kwa-
men. Gerda van Liemt & Els van Wijk 
deden het ook prima met 59,90% als 
tweede, dus maar een fractie min-
der. Marianne & Huub Kamp en Tini 
Geling & Jo Wevers ontliepen elkaar 
ook weinig en werden derde en 
vierde met 57,81 om 57,29%. De vijf-
de plaats was deze keer wel erg in 
trek, maar liefst drie paren behaal-
den hier de zelfde uitslag, 55,73%. 
Mooi gedaan Atie de Jong & Evert 
Wevers, Maria Baas & Klaas Verrips 
en Lidy Krug & Debora van Zantwijk! 
De voorlopige promotie plaatsen 
worden hier ingenomen door: Tine-
ke & Frans met gemiddeld 58,73%, 
Gerda & Els met 57,37% Marianne 
& Huub met 55,87% en Atie & Evert 
met 54,32%. Wilt u ook de zinderen-
de spanning ervaren van stijgend 
aanzien in de bridgewereld, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdag avond vanaf 
19.45 uur in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458.

Bridgeclub ABC
Er is vaak gespeeld door 
oost/west!
Uithoorn - Donderdagochtend 21 
januari werd door Bridgeclub ABC 
de 3e ronde van de 3e zitting ge-
speeld in het Buurtnest. Na een 
vooruitzicht op een traktatie en ver-
welkoming van Roel, die gelukkig na 
een lange tijd van afwezigheid weer 
mee kan spelen, startten de brid-
gers hun spel. Opvallend in de A-
lijn was dat aan tafel drie, de spel-
len 9 t/m 12 allemaal door oost/west 
werden gespeeld, dat was flink te-
genspelen voor noord/zuid! Bij spel 
10 zat een klein slem in, maar die 
is door niemand uitgeboden. Wim 
en Ria haalden zelfs 4 harten +3. 
Ook aan tafel 6 werd steeds oost/
west gespeeld. Dit was een hele leu-
ke tafel, maar met lastige biedingen. 
In spel 21 opende zuid met 1 har-
ten. Oost met 16 punten legde het 
1 sans kaartje neer, gevolgd door 2 
harten bij noord. Tja wat doet west 
met 5 punten maar een mooie lange 
schoppenkaart en een onevenwich-
tige verdeling? Alleen Wies & Mar-
the gingen naar 4 schoppen en + 1 
zat er ook in. Bij spel 23 was 5 kla-
veren en niet 3 harten (ging 2 of 3 
down) het juiste contract. Een 3 sans 
contract in spel 24, alleen geboden 
door Wies & Marthe, was eveneens 
beter dan een vier harten contract 
(ging 3x down). Dit paar scoorden 
aan deze tafel dan ook 90% gemid-
deld. Greet & Roel hebben nog een 
klein slem (6 sans) poging gedaan 
bij spel 2, helaas ging dit contract 1 
down. 

B lijn
Ook in de B-lijn zou bij spel 15 een 
klein slem gespeeld kunnen zijn. 

Joke & Gerard haalden zelfs een 4 
harten + 3 binnen, de andere paren 
4 harten +2. Spel 11 had beter op-
nieuw geschud kunnen worden. Een 
pasronde of een contract op 1 hoog-
te wat down gaat is niet fijn brid-
gen. Bij spel 3 werd weer gestreden 
om het contract binnen te halen. De 
oost/west spelers lieten zich opja-
gen door noord/zuid en boden nog 
5 klaveren na 4 harten, hetgeen 1 
down ging (soms gedoubleerd). Wat 
is wijsheid, zelf een down gaan of de 
tegenpartij laten spelen? Feit is dat 
er 4 klaveren in zat voor oost/west, 
maar ook 3 harten voor noord/zuid. 

De uitslag in de A-lijn
Eerste werden Wies & Marthe met 
60,00%, snel gevolgd door Els & 
Alice met 59,58% en Ciny & Het-
ty met 58,75%. Als vierde eindigden 
Hanny & Jany met 52,50%, en Wim & 
Ria kwamen met 52,08% op de vijf-
de plaats. 

De uitslag in de B-lijn
Corry & Bibet werden eerste met de 
hoogste score 64,58%, snel gevolgd 
door Miep & Madelon met 63,75% 
en Leny & Phini met 61,25%. Vierde 
werden Joke & Gerard met 56,67% 
en Riet & Wim volgden daarop met 
55,00% 
Ciny en Hetty blijven ook nu nog op 
de eerste plaats staan na de 3e zit-
ting van de 3e competitieronde met 
een gemiddelde van 61,33%, wel 
iets gezakt, maar het verschil met de 
tweede plaats (57,61%) is weer gro-
ter geworden. Ook meespelen bij 
deze bridgeclub? Bel onze secreta-
ris telefoon 0297-564729

tig onroerend goed is net als de hoc-
keyclub een sterke naam in de regio. 
EKZ is voortaan op alle vier hockey-

velden met een groot bord aanwezig. 
Met vertrouwen in de sportieve pres-
taties van de club zette EKZ onlangs 
de handtekening onder een drieja-
rig sponsorcontract met Qui Vive. 
Sport past goed bij de actieve make-
laar met vestigingen in Amstelveen 
en Uithoorn. Zo is EKZ | Makelaars 
o.g. actief met de advisering bij en 
verkoop van aansprekende nieuw-
bouwprojecten, zoals Dorpshaven in 
Aalsmeer, De Heemse Heeren in Am-
stelveen, De Regentes en Park Kray-
enhoff in Uithoorn en Wonen aan de 
Boterdijk in De Kwakel. Daarnaast 
heeft het kantoor zich bewezen als 
deskundige bemiddelaar bij de aan- 
en verkoop van bestaande woningen 
en bedrijfsonroerend goed.

Hart en ziel
De betrokkenheid bij Qui Vive is ove-
rigens niet alleen zakelijk. EKZ-ma-
kelaars Chris van Zantwijk en Peter 
Kruit zijn beiden al lang verbonden 
met Qui Vive. Chris speelt met hart 
en ziel in Veteranen B terwijl ook zijn 
twee zoons fanatiek hockeyen. Pe-
ter zijn vrouw Nicolette speelt in Ve-
terinnen A en hun dochter staat op 
keep bij de meisjes B1. Kortom, met 
het sponsorschap zijn de banden 
nog nauwer aangehaald. De sponso-
rovereenkomst werd getekend door 
Diederick Sparnaay (Sponsorcom-
missie Qui Vive) Chris van Zantwijk 
EKZ, Peter Kruit EKZ, Chris van Tig-
gelen (Sponsorcommissie Qui Vive) 
en Marcel van Eijk (Sponsorcommis-
sie Qui Vive).
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Inspiratie uit de Natuur
Regio - Op dinsdag 2 februa-
ri 2016 om 20.30 uur organiseert 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een lezing over Biomimicry. De le-
zing wordt verzorgd door Ernst-Jan 
Mul in het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. Voor de toegang wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd. We be-
ginnen de avond met koffie en thee 
vanaf 20.00 uur. Er is deze keer geen 
pauze. Iedereen weet wat de natuur 
is, maar weet je ook hoe die werkt? 
Biologen natuurlijk wél, maar inge-
nieurs, architecten en ontwerpers 
nauwelijks. En dat is zonde. Want 
ook bij het bedenken van nieuwe 
gebouwen, energievoorzieningen of 
complete recyclingsystemen, kun je 
veel leren van de natuur. 

Voedsel
Dan zie je dat afval van de één, 
voedsel is voor de ander. En dat al-
les wat leeft, uiteindelijk op zon-
ne-energie draait. En ook, dat een 
boom in Nederland er anders uitziet 
dan een boom in Italië door aan-
passing aan de plek waar geleefd 
wordt. Dat is anders dan de stan-
daardoplossingen die we als mens 
produceren. Met materialen die we 
maar één keer gebruiken en met 
behulp van een eindige voorraad 
fossiele brandstoffen. Biomimicry 
draait om het leren hoe levende sy-
stemen werken om betere “mens-

gemaakte” systemen te bouwen. 
Het is een innovatieve aanpak die 
ingenieurs en biologen uitdaagt om 
samen te werken en zichzelf keer op 
keer de vraag te stellen hoe de na-
tuur dit zou oplossen. 

Manager
Ernst-Jan Mul werkt als project ma-
nager bij EPEA Nederland. Dit on-
derzoeks- en adviesburo helpt be-
drijven hun producten “Cradle-
to-Cradle” te maken: met het ge-
bruik van herbruikbare materialen, 
die zo hun bijdrage kunnen leveren 
aan sterke ecosystemen en aan een 
sterke economie: zoals één boom 
iets bijdraagt aan een bos. Om dat 
te bereiken wordt ook Biomimicry 
toegepast. Ernst-Jan zal voorbeel-
den geven en uitleggen hoe Biomi-
micry in de praktijk werkt en hoe we 
volgende stappen kunnen zetten in 
innovatie door te leren van de na-
tuur.

Wintervoorstelling en 
proeflessen bij Colijn
Uithoorn - Vrijdag 29 januari wordt 
het eerste deel van de Telekids Mu-
sicalschool (voor kinderen tussen 7 
en 12 jaar) en de RTL Talent Aca-
demy (tieners) afgesloten met de 
Wintervoorstelling. In de afgelopen 
maanden hebben de kinderen hard 
gewerkt aan zang, dans en spel en 
ze kunnen niet wachten dit aan de 
ouders en andere familieleden te 
laten zien. Daarna wordt gaat het 
‘echte’ werk beginnen; de repetities 
voor de grote voorstelling in juli in 
’t Spant in Bussum. Docent Jeroen 
Heiliegers en Axel en Heleen Colijn 
zijn er helemaal klaar voor! Vanaf 5 
februari beginnen de nieuwe lessen 
en dit geeft ook een mooie gelegen-
heid aan kinderen die nog willen in-
stromen. Ze mogen een proefles 
doen en daarna beslissen of ze mee 

willen doen of niet. Dit alles, proef-
les en inschrijven, kan via www.tele-
kidsmusicalschool.nl. 
Ook de dansafdeling van Dans-
centrum Colijn gaat zich vanaf de-
ze maand weer voorbereiden op de 
jaarlijkse theatervoorstelling in het 
Cultuurcentrum Griffioen in Amstel-
veen op 4 juni a.s.. Deze afdeling 
bestaat uit verschillende dansvor-
men; modern ballet, klassiek ballet, 
popshowdance, hip hop en street-
jazz adults. Er zijn groepen op ver-
schillende niveaus en voor verschil-
lende leeftijden. Ook op deze groe-
pen kan in de komende weken nog 
worden ingestroomd en natuurlijk 
behoort een (gratis) proefles hier 
ook tot de mogelijkheden! Kijk voor 
meer info op www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

FrankVanemanAutomotive:

Nieuwe naam met vaste waarden
Regio - In de komende periode zul-
len de Van Kouwen logo’s op de 
Hoofddorpse en Amsterdamse dea-
lerpanden van Kia, Fiat, Alfa Romeo, 
Abarth en Fiat Professioneel lang-
zaam maar zeker plaats maken voor 
die van FrankVanemanAutomotive. 
Dat lijkt heel ingrijpend, maar is een 
logisch vervolg op een ontwikkeling 
die al enkele jaren aan de gang is. 
Je kunt er niet omheen, de automo-
tive-wereld verandert en de rol van 
het dealerbedrijf wijzigt, omdat de 
manier en beleving van autokopen 
een andere richting inslaan. Als au-
toman in hart en nieren weet Frank 
Vaneman dat je daar in mee moet. 
Strategieën aanpassen, de organi-
satie daarin meenemen en de klant 
nog centraler stellen. Het gesprek 
met de 45-jarige ondernemer begint 
heel duidelijk. “Ik heb respect voor 
de manier waarop Theo van Kou-
wen vanuit zijn Opel-dealerbedrijf 
de Van Kouwen Groep met tien ves-
tigingen en meerdere merken heeft 
ontwikkeld.
“In 2002 ben ik er begonnen, waar-
van de laatste acht jaar als mede-
eigenaar. Samen hebben wij het 
bedrijf uitgebouwd tot een regio-
naal, groot, succesvol, fullservice 
multimerkendealerbedrijf met ei-
gen dealervestigingen, een schade-
bedrijf, callcenter en met een ster-
ke functie binnen de regio. Door 
die steeds verdergaande schaalver-
groting wordt alles ook steeds wat 
minder persoonlijk. Aantallen win-
nen het dan van klanttevredenheid 
en dat was iets waar zowel Theo en 
ik steeds meer moeite mee kregen”. 

Nieuwe aanpak
Vanuit die gedachte, het toetreden 
van Theo zijn zoons tot de organi-
satie en hun liefde voor het merk 
Opel is gekozen voor deze nieuwe 
aanpak. Na overleg met onze me-
dewerkers, de betrokken impor-

Frank Vaneman

teurs en anderen zijn wij tot een 
tweedeling van het concern geko-
men. “Theo gaat daarbij verder met 
Opel en ik neem de overige dealer-
schappen over en ga die voortzet-
ten onder de naam FrankVaneman-
Automotive. Dit alles in goed over-
leg en met wederzijds vertrouwen. 
Voor alle duidelijkheid: Wij zijn nog 
steeds goede vrienden, collega-on-
dernemers en doen waar dat kan 
ook zaken samen. Denk daarbij aan 
ons gezamenlijke schadeherstel-
bedrijf in Hoofddorp-Noord en bij-
voorbeeld de administratie”, ver-
telt Frank Vaneman. FrankVanema-
nAutomotive is op twee locaties ge-
vestigd. De een is aan de Klokken-
bergweg in Amsterdam Zuid-Oost. 
Hiermee werd het bestaande Fiat/
Abarth pand verruild voor de loca-
tie naast het bestaande Kia dealer-
bedrijf. 

“Daar zitten we nu op een zichtlo-
catie naast elkaar”, vervolgt de en-
thousiaste ondernemer. “Bedoeling 
is om daar een flagshipstore voor 
Fiat, Abarth, Alfa-Romeo, Fiat Pro-
fessional en op termijn mogelijk ook 
Jeep in te richten. Een bedrijf waar 
de merkbeleving centraal staat. 
Hetzelfde gaan wij in het buurpand 
voor Kia doen. Op die manier denk 
ik dat de autoconsument een com-
pleet overzicht krijgt van wat het 
merk inhoudt. In Hoofddorp hebben 
wij destijds de Kia-activiteiten van 
Hoeke overgenomen en gaan die 
in volle omvang voortzetten. Naar 
mijn idee is Kia een merk met een 
enorme potentie binnen de parti-
culiere en de zakelijke markt. Ook 
in Hoofddorp gaan wij de beleving 
per merk verder doorvoeren, zeker 
in het showroomgedeelte. Dat alles 
wordt dan omgeven door wat wij als 
FrankVanemanAutomotive daar aan 
toevoegen. Zelf ben ik daar nauw bij 
betrokken en ben altijd in een van 

de vestigingen aanwezig. Niet voor 
niets heb ik mijn email en telefoon-
nummer ook op de website staan 
en spreek de bezoekers persoonlijk 
aan. Iedereen mag weten wie hier 
‘De vent op de tent’ is en mag mij 
daar persoonlijk op aanspreken. Het 
liefst natuurlijk met positieve gelui-
den, maar mocht er een probleem 
zijn, hoor ik dat ook het liefst als 
eerste. Dan kun je er wat aan doen 
en met elkaar naar de beste oplos-
sing zoeken”

Uitdaging
“ Een uitdaging! Dat zeker, maar ook 
een mooi uitgangspunt voor de toe-
komst en de wens van de heden-
daagse klant. Voor ik met mijn be-
drijf begon, heb ik met alle mede-
werkers gesproken en mijn visie 
met hen gedeeld.
Zeven dagen per week open, zes 
dagen in de week terecht kunnen 
voor reparatie en onderhoud, maar 
ook de klant centraal in alles wat 
wij doen en nog meer gebruik ma-
ken van de moderne media, een ei-

gen callcentre (van 8 tot 23 uur be-
reikbaar) en ga zo maar door. Ieder 
van de 53 mensen die hier nu werkt, 
deelt die visie en wil er vol voor 
gaan. Een mooiere start kun je als 
ondernemer niet wensen. Voor de 
klant betekent dit ook dat zij dezelf-
de bekende gezichten in de show-
room, bij de receptie en in de werk-
plaats tegenkomen. Ik ben trots op 
de kwaliteit van ons team dat dage-
lijks voor onze klanten klaarstaat. Ze 
zijn enthousiast, ambitieus en wil-
len dat de klant tevreden naar huis 
gaat”. 

Zakelijke markt
“Iets heel anders is de zakelijke 
markt. Nu daar de excessen uit de 
markt zijn, zie je dat mensen ook 
kijken naar alternatieven. Private 
Lease is daar een mooi voorbeeld 
van. Met Van Kouwen hebben wij de 
Fiat-actie van de MediaMarkt hele-
maal gedaan en daar veel van ge-
leerd. Op basis van die kennis kun-
nen wij voor ieder een passende 
oplossing bieden. Dat is onderdeel 
van het uitgebreide dienstenpakket 
waarin je je als dealer vandaag de 
dag moet onderscheiden. Onze mis-
sie is dan ook: ‘Bij ons kan het wel!’ 
Om te onderstrepen dat wij er voor 
de klant zijn en zijn/haar probleem 
graag goed willen oplossen. Of het 
nu om aanschaf, leasing, onderhoud 
of advies gaat!”

Sprookjesboom de Musical
Regio - Op zaterdag 6 februari ko-
men de bewoners van het Sprook-
jesbos tot leven in deze vrolijke mu-
sical in Crown Theater Aalsmeer. 
Met een tot de verbeelding spre-
kend poppenspel maakt het bon-
te gezelschap zich klaar voor het 
jaarlijkse muziekfeest. Ieder jaar 
vindt in het Sprookjesbos het won-
derlijke muziekfeest plaats met een 
grote wedstrijd. Roodkapje, Asse-
poester en Draak zijn hiervoor druk 
aan het oefenen! De heks zet zelfs 
alles op alles om te winnen en geit-
je Benjamin wil vreselijk graag mee-
doen, maar hij kan geen instrument 
vinden dat bij hem past. En dan ver-
dwalen een muziekjuffrouw en een 
aantal van haar leerlingen ook nog 
in het Sprookjesbos en komen te-
recht op het muziekfeest.
Vindt geitje Benjamin uiteindelijk 
zijn instrument? Wat is Heks van 
plan? En hoe moet het met de ver-
dwaalde juffrouw en haar leerlin-
gen. Vinden zij hun weg terug naar 

huis? Dit muziekfeest wordt al jaren 
lang gevierd in het Sprookjesbos, 
maar voor het eerst zijn jullie ook 
uitgenodigd. Dus ben je drie jaar of 
ouder, kom gezellig met alle sprook-
jesbos-bewoners mee feesten en 
beleef dit spannende avontuur. 

Kaartjes 
Musical de Sprookjesboom is te 
zien op zaterdag 6 februari in Crown 
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade 
15, Aalsmeer.
Er is een voorstelling om 13.00 uur 
en een om 15.30 uur. Kaarten à 21 
euro of, vanaf vier personen, a 17,85 
euro, zijn te koop via www.crown-
theateraalsmeer.nl, telefonisch: 
0900-1353 (45 cpm), aan de kas-
sa van het theater of bij Ten Hoope 
in Uithoorn,. Bij aanschaf van mini-
maal vier kaarten kan men, naast 
de familiepakketkorting, bij de mer-
chandise-stand een muziekboek 
van Sprookjesboom ter waarde van 
14,95 afhalen.

Feest der herkenning bij 
jubileumconcert kNa
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
vond het Jubileum Concert KnA 
100 jaar plaats in De Schutse in Uit-
hoorn. De zaal vol met belangstel-
lenden en natuurlijk oud-leden en 

prominenten van de muziekver-
eniging van de afgelopen decen-
nia. Het concert werd spectaculair 
geopend door het Kna Orkest o.l.v. 
Gerhart Drijvers met ‘Als sprach Za-

rathustra’ en daarmee was de toon 
gezet. Er werd een reis door de tijd 
gemaakt met nummers uit de begin-
periode van de fanfare van KnA tot 
aan de tijd van nu. Voor de vele oud-

leden brachten deze nummers rillin-
gen op de rug, ze hebben ervan ge-
noten! ‘Over and Out’, ‘Honky Tonk 
Ragtime’ en ‘Vaudeville Suite’uit de 
jaren ’20 en ’30 ‘Soldaat van Oranje’ 
met de link naar de jaren ’40 en ’50. 
Natuurlijk mocht een medley van de 
Beatles niet ontbreken alsmede een 
medley van James Bond, deze num-
mers vertegenwoordigden de jaren 
’60 t/m ’90. Tijdens een jubileum-
concert was het stuk ‘Royal Jubilee’ 
zeer toepasselijk. Het voorlaatste 
stuk van het orkest was het prach-
tige ‘Bandolero Story’, het stuk wat 
het orkest in het laatse jaar heeft in-
gestudeerd. Er werd afgesloten, hoe 
kan het ook anders, met ‘Music’. Dit 
nummer vertaalt precies wat de le-
den van het orkest drijft; de liefde 
voor de muziek en de verbonden-
heid die muziek brengt!

Oud-Slagwerkgroep
Tussen de stukken van het orkest 
door waren er nog een aantal bij-
zondere optredens waaronder ‘Het 
Treinritme’ o.l.v. Jan Vork. De groep 
bestond uit ongeveer 20 oud-slag-
werkers. Sommigen van hen had-
den de stokken al 20 jaar niet meer 
in hun handen gehad maar wat een 
feest was het! Duidelijk is gewor-
den dat de degelijke opleiding die 
deze slagwerkers hebben gekregen 
van Jan Vork, diep in het geheugen 
gegrift staat; zonder uitzondering 
speelden deze mannen als vanouds! 
En natuurlijk met een glimlach van 
oor tot oor op het gezicht. Ook Jan 
Vork kon een glimlach niet onder-
drukken onder zijn prachtige snor!

Twirlteam Starlight
Het Twirteam bracht een prachtig 
optreden tijdens het nummer ‘Over 
and Out’ als ode aan de ‘majoret-
te’ tijden van welleer. Later op de 
avond zagen we hen nog een keer. 
Deze keer met een overzicht van de 
ontwikkeling van de vroegere majo-
rettes tot het huidige twirlen en tot 
slot het optreden waarmee Twirl-
team Starlight 2e is geworden op 
het NK eind 2015.

Dweilorkest
Ook zij mochten natuurlijk niet ont-
breken en vergasten de bezoekers 
op een ‘gezellig moppie’ waarbij de 
handen op elkaar gingen en de be-
zoekers niet stil konden blijven zit-
ten.

Music4All Concert
Wie dacht dat de festiviteiten voor 
het Jubileum er nu op zaten heeft 
het mis: op 5 juli a.s. is het Musi-
c4All concert. Dit superleuke initia-
tief geeft aan iedereen die een mu-
ziekinstrument kan bespelen de 
mogelijkheid om mee te doen in een 
echt orkest. In de maand mei zal er 
worden gerepeteerd en er zijn leen-
instrumenten beschikbaar. Meld je 
nu aan via kna.secretariaat@gmail.
com. 
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Kinderbingo groot succes 
bij SV Argon
Mijdrecht - De jaarlijkse kinderbin-
go bij SV Argon telde dit keer maar 
liefst 75 enthousiaste kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 10 jaar. Bingomas-
ter Leon van Dijk was blij met de mi-
crofoon die hij had gekregen, want 
na elk nummer was het een kabaal 
van jewelste. Iedereen was blij met 
elk raak cijfer. Ook deze Bingo werd 
volledig gesponsord door de Lijnkij-
kers en dus was de deelname ge-
heel gratis! Er waren maar liefst 35 

prijzen beschikbaar gesteld waar-
onder een leren bal voorzien van 
de handtekeningen van alle spelers 
van ons eerste zaterdagteam. 
Ook de topverkopers van de Grote 
Clubactie werden deze avond in het 
zonnetje gezet.
Sven van Dijk: 64 loten
Tim van Heel: 40 loten
Danny de Graaf: 32 loten
Jesper van der Meer: 31 loten
Cas Bakker: 27 loten

2 minuten gratis winkelen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het weer zover, de hoofdprijs bij de 
Bingo van SV Argon was 2 minuten 
“gratis” winkelen. Dankzij de sup-
portersvereniging “De Lijnkijkers” 
mocht de winnaar van de superron-
de maar liefst 120 seconde shop-
pen op kosten van bovengenoemde 
sponsor. Arjan de Goede bleek het 

winnende bingobriefje te bezitten 
en mocht met Patricia naar de su-
permarkt. Hij shopte voor maar liefst 
155 euro zijn karretje vol. Volgende 
maand op 12 februari is er weer een 
nieuwe bingo met 7 nieuwe ron-
des met als hoofdprijs: Diner voor 2  
all-in bij Het Rechthuis in Mijdrecht. 
Bent u er dan ook?

Richard Schreurs ontketend
De Ronde Venen - De clubont-
moeting van Bar Adelhof 1 tegen De 
Merel-Heerenlux 1 was een wed-
strijd met een grote ontlading. Kop-
man Richard Schreurs gaf vanaf 
beurt 2 volop gas tegen de in top-
vorm verkerend John Vrielink. In die 
2e beurt een serie van 19, vervol-
gens in de 4e beurt nog eens 14 met 
een stand van 0 tegen 34. In de 5e 
beurt kwam John langzaamaan op 
dreef en gaf met 29 in de 9e beurt 
weer aanzien. In beurt 14 werd het 
81 om 91 met nog 9 te gaan voor Ri-
chard. In beurt 15 was Richard met 
6.666 moyenne de partij “Meester”. 
Ook Ricard van Kolck als 2e man 
sloeg verpletterend toe. In slechts 
19 beurten had hij Bert Fokker on-
der de duim. Kees Griffioen en Wal-
ter van Kouwen redde de eer, zo-
dat het na de moyenneprocentbe-
rekening 5-4 werd. Stieva-Aalsmeer 
kreeg een onderonsje tegen De Kui-
per-Stee Inn. Kees de Zwart bewees 
zijn topvorm en liet in 18 beurten 
Derk Bunders de hielen likken. Toi-
ne Doezé moest in het zweet tegen 
Aria ten Cate, in de 37 beurten du-
rende partij stond Aria er het beste 
voor, Toine greep net op de valreep 
zijn kans met een serie van 4 en ver-
volgens de laatste carambole waar-
door Aria op 23 van de 25 te maken 
caramboles bleef steken.

Standen
Lucia Burger wist tegen Pieter Coe-
nen het hoofd koel te houden want 
de nabeurt werd prima benut met 

als compromis een remise. Eind-
stand: 3-6 voor De Kuiper-Stee Inn. 
De Merel-Heerenlux 2 werd een 
feesie, met 9-0 winst gingen De Vin-
keveners vanaf Bar Adelhof, team 2 
huiswaarts. ASM-Mijdrecht 1 kon 
tegen Dé Biljartmakers maar 1x te-
gengas geven. De eindstand werd: 
2-7 De Springbok 1 kwam er tegen 
Dio goed vanaf. Het werd 4-5 voor 
Dio met als kopman Paul Schuur-
man die wederom tot bijna 8 moy-
enne kwam in de partij tegen John 
van Dam. De Springbok 2 deed een 
betere zaak tegen CenS. Het werd 
7-2 in De Hoef met allemaal span-
nende partijen. De Merel-Heerenlux 
3 kwam tegen Bar Adelhof 3 tot 3-6. 
Wim Berkelaar won van Cock Verver 
en Caty Jansen was de vrouw van 
de avond, Caty wist in de nabeurt 
9 caramboles op tafel te leggen 
voor een welverdiende remise. The 
Peanut Bar kwam tegen De Krom-
me Mijdrecht 1 tot 4-5. De Kromme 
Mijdrecht 3 werd eveneens 4-5, te-
genstander was collega De Krom-
me Mijdrecht 2. Hoogste serie van 
de week: Gerrit Schuurman, 17 car. 
27.64% Kortste partij van de week: 
Richard Schreurs, 15 beurten

Nieuwe kantine SV Hertha 
feestelijk in gebruik genomen
Vinkeveen - Vrijdag 22 januari was 
het de grote dag voor SV Hertha in 
sportpark De Molmhoek.
Rond half zes werd onder grote be-
langstelling van leden, sponsors, 
wethouders Aldrik Dijkstra (CU/
SGP), Anco Goldhoorn (RVB) en 

verdere genodigden de openings-
handeling verricht van de nieuwe 
kantine. Twee kleinkinderen van Jan 
Berkelaar, t.w. Fleur en Sterre de 
Jong en twee achterkleinkinderen 
van oprichter Van Senten, namelijk 
Sander en Lars, voerden samen met 

bestuursleden de openingshande-
ling uit. Twee van hen onthulden sa-
men met voorzitter Harry van Gen-
deren het nieuwe clublogo, waaraan 
jeugdlid Hein Otting een eerste aan-
zet gaf, aan de achtergevel van de 
nieuwe kantine. De andere twee he-

sen samen met vice-voorzitter Mi-
chel Klinkhamer de nieuwe club-
vlag. Met een mooi stukje vuurwerk 
vanaf het dak kreeg dit een ‘knal-
lende finale’. Daarna mochten alle 
aanwezigen de nieuwe kantine on-
der het genot van een hapje en een 
drankje bewonderen.
Vanaf 2012 ontstonden de plan-
nen van de nieuwbouw en in ok-
tober 2014 gaven de leden van SV 
Hertha goedkeuring voor zowel de 
nieuwbouw als de verbouwing van 
de oude kantine voor de benodigde 
(nieuwe) kleedkamers. Dit was hard 
nodig omdat het meidenvoetbal een 
grote groei doormaakt. Allereerst 
is begonnen met de bouw van de 
nieuwe kantine, bovenop de al be-
staande kleedkamers. En die staat 
er nu. Met grote dank aan de vele 
vrijwilligers, sponsoren en de bedrij-
ven uit de regio, maar ook van ver 
daarbuiten. Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat het onmogelijke mogelijk 
is geworden. Een kantine met een 
prachtig mooi uitzicht over de voet-
balvelden. Zonder al die inzet was 
dit mooie complex er zeker niet ge-
komen. Nu de nieuwe kleedkamers 
nog. Met de verbouwing van de ou-
de kantine voor dit doel wordt bin-
nenkort begonnen.

Zaterdag 23 januari was het van-
af 14.00 uur Open Huis bij SV Hert-
ha en kon iedereen in een feestelij-
ke ambiance de nieuwe kantine be-
zoeken en aan de bijzondere veiling 
deelnemen om ‘de spaarpot’ die na 
de bouw van de kantine aardig leeg 
is geraakt, weer wat te vullen.

Atalante straalt tijdens de 3/4-kamp
Vinkeveen - Op deze stralende 
zaterdag vertrokken maar liefst 9 
turngroepen vanuit Vinkeveen naar 
de Willisstee in Wilnis om mee te 
doen met de jaarlijkse drie/vier-
kamp van Rayon de Vechtstreek. 
Verspreid over de ochtend en de 
middag mochten zij laten zien wat 
ze de afgelopen maanden geleerd 
hebben en dit showen aan de vele 
papa’s, mama’s en andere enthou-
siaste fans. Voor een aantal van hen 
was dit hun eerste wedstrijd ooit, 
maar ook voor hen die al eerde-
re wedstrijden geturnd hebben was 
het best spannend. Onder de bezie-
lende leiding van juf Märy lieten alle 
kinderen het beste van hun kunnen 
zien. Wat zag het er allemaal super 
uit. Voor twee van de teams (Atalan-
te 2 en 8) was dit voldoende voor 
het bereiken van een finaleplaats in 
Soest op 8 april a.s., maar ook al-
le anderen konden met opgeheven 
hoofd terug naar Vinkeveen.

Dennis en Desmond naar 
finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Merel zijn 
er in het afgelopen weekend meer 
spelers doorgedrongen tot de fina-
le en wel in de c poule Dennis Cor-
des, Simon Holthuijzen, Hans Levy, 
Jeroen van Rijn en Gijs v.d.Neut. In de 
b poule speelden Desmond Driehuis, 
Dennis Kraak en Coen Stevens zich 
in de finale. Spelers als Martien He-
ijman, Ton Driehuis, Paul van Rijn en 
Teus Dam konden hun draai nog niet 
vinden met al die ballen. Maar er ko-
men nog meer dagen. Er kunnen nog 
pogingen gedaan worden om zich in 
de finales te spelen op de volgende 
dagen; vrijdag 29 januari van 20.00 
uur tot 23.00 uur, zaterdag 30 janua-
ri van 14.00 uur tot 18.00 waarna om 
plus-minus 19.30 uur de finales zul-
len starten. Daarna is er de prijsuitrei-

king. Zondag 31 januari start het drie 
banden toernooi van biljartclub D.I.O., 
aanvang 14.00 uur, voor dit toernooi 
kunnen we nog enkele spelers plaat-
sen, aanmelden bij Café de Merel, 
Arkenpark ‘MUR’ 43, Vinkeveen tel. 
0297-263562 of 06-47944950 of per 
e-mail thcw@xs4all.nl

De Fit-test: 60+, bewegen dus
De Ronde Venen - Dat bewegen 
gezond is, dat weet iedereen. En 
veel mensen, ook 60-plussers, doen 
dat ook. Maar er zijn ook nog heel 
veel mensen, die niet regelmatig be-
wegen. Het komt er niet van, of men 
denkt, dat men fit genoeg is. 
Meten is weten, en daarom biedt 
Spel en Sport DRV in opdracht van 
de gemeente aan alle 60-plussers in 
de gemeente een Fit-test aan. Daar-
in wordt uw fitheid vergelijken met 
de gemiddelde fitheid van uw leef-
tijdgenoten. Hoe staat het met uw 
gewicht, spierkracht, lenigheid en 
uithoudingsvermogen? Ook voor 
mensen die denken voldoende te 
bewegen kan zo’n test leiden tot 
verrassende conclusies!

De Fit-test
Deze is zaterdagochtend 6 februa-
ri in Sporthal De Willisstee te Wilnis. 
De test neemt ongeveer een uur in 
beslag en start met het meten van 
uw bloeddruk. Een arts in opleiding 
bekijkt vervolgens of u aan de test 
mee kunt doen. Alle testen worden 
begeleid door ervaren vrijwilligers. 
De beoordeling en het advies is in 
handen van gekwalificeerde docen-
ten van Spel en Sport DRV.
Uw reactievermogen, uw kracht en 
lenigheid worden getest, uw BMI 
bepaald en in een 6 minuten duren-
de wandeltest bekijken we uw uit-
houdingvermogen.

Deskundig advies
Daarna bespreekt u bij een kop-
je koffie of thee de uitslag van de 
test en krijgt u een deskundig ad-

vies. En bij dat advies hoort ook een 
aanbod om meteen uit te proberen, 
wat voor u een geschikte en prettige 
vorm van bewegen is. U kunt terecht 
bij een aantal sport- en beweegaan-
bieders voor een aantal proeflessen: 
badminton bij de Veenshuttle, nor-
dic walking met Leo Neuteboom, 
volleybal bij Veenland, de Miloncir-
kel bij PKsport, zwemmen bij Am-
stelland, fitheidslessen bij Carla van 
Nieuwkerk, en natuurlijk biedt ook 
Spel en Sport DRV een aantal proef-
lessen aan op uw eigen niveau!
“Een gezond mens is beter in staat 
om van het leven te genieten. Re-
gelmatig bewegen en verstandig en 
gezond eten dragen daaraan bij”, al-
dus Aldrik Dijkstra, wethouder van 
Sport. Daarom staan er ook een di-
etiste en een lifestylecoach voor u 
klaar.

Doe mee en meld u aan!
U kunt zich aanmelden op werkda-
gen tussen 10.00 -12.00 uur door 
te bellen naar Tympaan – De Baat, 
0297 76 02 60. U wordt direct inge-
deeld op een tijd die u schikt. De 
kosten zijn 7,50. Ook vragen we uw 
toestemming om eenmalig dit be-
drag van u te mogen incasseren. 
Dus houdt u, als u belt, uw bankge-
gevens bij de hand. Een extraatje is, 
dat, als u meedoet, u een bon krijgt 
van Intersport Duo ter waarde van 
10,-! De test kost u een uur, u krijgt 
een deskundig advies en een mooi 
aanbod om te beginnen met bewe-
gen en een waardebon, wat houdt 
u nog tegen? Durf de uitdaging aan 
en laat u testen!

Veenshuttle geeft 23 
klassen badminton clinic
De Ronde Venen - Via Sportservice 
Midden Nederland hebben scholen 
de gelegenheid gekregen om klas-
sen in te schrijven om kennis te ma-
ken met vele soorten sport. Het is de 
bedoeling dat kinderen hierdoor en-
thousiast worden en zich daarna in-
schrijven bij een van de sport aan-
bieders. Deze clinics vinden in janu-
ari en februari plaats. Voor badmin-
ton vereniging Veenshuttle kwam 
een overweldigend aantal verzoe-
ken binnen. Maar liefst 23 klas-
sen gaven aan tijdens hun gymles 
graag een badminton clinic te wil-
len. De scholen Eendracht, Fontein, 
Molenland, Driehuis, Julianaschool 
en Willispoort hebben deze 23 klas-
sen ingeschreven. Dit vergde enige 
organisatie, want deze clinics zijn 
dus overdag. Maar liefst 10 vrijwil-
ligers van Veenshuttle werden be-
reid gevonden om in wisselende sa-
menstelling van 4 personen de cli-
nics te begeleiden. Door de trainer 

van Veenshuttle werd een program-
ma opgesteld en doorgenomen met 
de vrijwilligers. 

Succes
Intussen hebben ruim 10 clinics 
plaats gevonden, en met veel suc-
ces. De kinderen leren o.a. hoe ze 
het racket vast moeten houden, en 
de eerste slagen, zoals serveren, 
bovenhands slaan en droppen. Ook 
krijgen ze nog een leuk spel om zo-
veel mogelijk punten te scoren door 
een shuttle in een ring of korf mand 
te slaan. 
Het enthousiasme bij de leerlingen 
geeft de clinics een vrolijk verloop. 
Na de clinics bij alle sport verenigin-
gen krijgen alle leerlingen straks via 
de school de gelegenheid zich nog 
in te schrijven voor een aantal proef 
trainingen bij een door hen gekozen 
vereniging. Een prachtige manier 
om kinderen enthousiast te maken 
om te gaan sporten. De sport

Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 9 Febru-
ari een prijs klaverjas avond in het 
teken van Valentijnsdag, met leu-
ke en lekkere  prijzen. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis 
de Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Prijs klaverjassen

Atlantis 2 knokt zich naar zege
Mijdrecht - Zaterdag 23 januari 
stond voor het door Florist gespon-
sorde Atlantis 2 de uitwedstrijd te-
gen ALO uit Den Haag op het pro-
gramma. Geen onbekende tegen-
stander voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Na een gelijk opgaande wedstrijd 
wist Atlantis toch aan het langste 
eind te trekken. Eindstand: 15-16
De wedstrijd begon met in de eerste 
aanval Mark Kruiswijk, Timo Jon-
gerling, Chantal Poolman en Lisan-
ne van Doornik. In het eerste ver-
dedigingsvak begonnen Jacco van 
Koeverden Brouwer, Koen van Wer-
meskerken, Joy Trompert en Tamara 
Gortenmulder. In het eerste deel van 

de wedstrijd gingen beide ploegen 
gelijk op. Dit resulteerde in een 8-8 
ruststand. In de rust werden er goe-
de tips gegeven door Serge Kraai-
kam waarmee de ploeg weer met 
veel vertrouwen uit de kleedkamer 
stapte. Atlantis speelde geconcen-
treerd maar toch wist ALO steeds 
weer aan te sluiten. Met een mooi 
afstandschot in de laatste minuut 
werd de zege toch veilig gesteld. 
Atlantis 2 kan terugkijken op een 
goede wedstrijd waarin mooie com-
binaties werden verzilverd met een 
doelpunt. Zaterdag 30 januari speelt 
Atlantis 2 in de eigen Phoenix tegen 
hekkensluiter ESDO.





 
18   Nieuwe Meerbode  •  27 januari 2016

Dames Legmeervogels 
sneller dan SDS’99
Uithoorn - Na een flinke nederlaag 
tegen VOC en een weekje vrij om 
iedereen weer fit te krijgen speel-
den de dames van Legmeervogels 
tegen SDS’99 uit Blaricum/Eem-
nes. Drie weken geleden eindigde 
de wedstrijd tegen ditzelfde team in 
een gelijkspel en daar mochten de 
Uithoornse dames blij mee zijn. Het 
zou dus weer een spannende ge-
lijkopgaande wedstrijd gaan wor-
den was de verwachting. SDS ging 
goed van start en wist direct te sco-
ren. Legmeervogels had wat moeite 
met de grote opbouwers van de te-
genstander en grepen niet voldoen-
de in in die fase waardoor deze kon-
den uitlopen naar een 2-4 tussen-
stand. Aanvallend wel een aantal 
grote mogelijkheden voor de thuis-
club, maar te gehaast en te slor-
dig afgesloten dus zonder te sco-
ren. Toch wist men gelijk te komen 
en hierna ontspon zich een aardig 
duel waarbij beide verdedigingen 
het goed gesloten wisten te hou-
den. Toch waren er wel doelpun-
ten, SDS vooral van afstand, Leg-
meervogels met name door de snel-
le break te hanteren. Goed aange-
speeld door de keepsters en dan 
wel uitstekend afgemaakt door de 
ontvangende speelsters. De thuis-

club liep weg naar een voorsprong 
van twee punten, maar vlak voor de 
pauze toch nog een doelpunt van de 
gasten waardoor een ruststand van 
11-10 op het scorebord stond.
De tweede helft liepen de Legmeer-
vogels direct weg naar 13-10 en was 
een klein gaatje geslagen. SDS gaf 
zich echter niet gewonnen en door 
de sterke middenopbouwster werd 
het weer 14-13 dus weer een span-
nende wedstrijd. Dan volgt er een 
fase waarin Legmeervogels er nog 
fanatieker tegen aan gaat en gaat 
men vooral vol op de break. Dat le-
vert doelpunt na doelpunt op, de 
één nog mooier dan de andere. 8 
doelpunten op rij maar liefst zonder 
een tegendoelpunt dus een 22-13 
tussenstand voordat SDS weer wat 
terug kan doen. De snelheid van de 
thuisploeg blijkt nu de beslissende 
factor te zijn. De dames van de te-
genstander kunnen het niet meer 
belopen en Legmeervogels loopt 
weg naar een grote eindstand. 29-
17 staat er aan het einde op het 
bord en dat was zeker verdiend.
Het team moet nog een aantal 
spannende wedstrijden spelen, met 
als doel handhaving in de 1e klasse. 
Met deze inzet moet dat gaan luk-
ken.

Klaverjassen bij de 
Legmeervogels
Uithoorn - Vrijdag a.s. is het weer 
klaverjassen bij de Legmeervogels 
in Uithoorn.. andere in het Winkel-
centrum Het klaverjassen, begint 
om 20.00 uur. Er worden dan 4 ron-

den gespeeld. Na afloop gelijk de 
prijsuitreiking. Elke avond staat op 
zichzelf. Het is dus geen competitie. 
Hopelijk tot ziens op vrijdag 29 fe-
bruari aanstaande.

Open Kampioenschap
De Kwakel
De Kwakel - Vrijdag 29 janua-
ri & vrijdag 5 februari 2016 is het 
dorpshuis weer het strijdtoneel voor 
de Open Kampioenschap De Kwa-
kel klaverjas en pandoer. Er zal voor 
de 2e keer gestreden worden om de 
Joop van Diemenbokaal.Deelname 
kost 7 euro. De zaal gaat open om 
19.00 uur en de wedstrijd begint om 
20.00 uur. Reglement: Men dient al-
le 2 de avonden aanwezig te zijn. In-
dien men één avond niet kan dient 

men zelf voor een vervanger te zor-
gen. De jaarlijkse marathon (klaver-
jas en pandoer) staat gepland op 
zaterdag 12 maart 2016. Deelname 
kost 10 euro. We kaarten van 10.00-
18.00 uur. U kunt zich vanaf 29 ja-
nuari inschrijven bij Tiny Kooyman 
0297-566122 en bij Aad Hogerwerf 
0297-567526.
Het adres is dorpshuis ‘De Quakel’, 
Kerklaan 16 te De Kwakel (0297-
531528)

Kom jij ook Beeballen?
Uithoorn - Ben jij een jongen of 
meisje van 5 t/m 9 jaar oud, dan 
ben je van harte welkom bij de 
honk- en softbalvereniging Tha-
men om te komen beeballen! Wij 

trainen iedere zaterdag van 10.00 
t/m 11.30 uur in de gymzaal van de 
Brede School in Uithoorn. Beeball 
is een speelsere vorm van honk- 
en softbal. Spelplezier en veel bal-

Legmeervogels komen 
goed uit de winterslaap
Uithoorn - Na enkele indrukwek-
kende 1 minuut stilte ter na gedach-
tenis aan de op vrijdag 8 januari 
2016 overleden elftal leider van Leg-
meervogels zondag 1 Jan Feddema 
wordt begonnen aan de eerste com-
petitiewedstrijd na de winterstop te-
gen Naarden Vesting Combinatie. 
Een elftal waar Legmeervogels eer-
de dit seizoen maar moeizaam van 
weet te winnen 1-2.
Het is Joey Sack die Legmeervo-
gels eigenlijk al in de 4 minuten 
op voorsprong moet schieten. Al-
leen afgaande op de doelverde-
diger van NVC kies Sack voor een 
lob. De dwarsligger voorkomt dan 
een vroege treffer voor Legmeervo-
gels na deze eerst mogelijkheid ont-
spon zich op het zware veld voor de 
ogen van de weer veel aanwezige 
publieke een leuke en aantrekkelij-
ke wedstrijd. Ook is al snel duidelijk 
dat Legmeervogels de betere ploeg 
is en dat NVC een zware middag te-
gemoet gaat. Zo zien de toeschou-
wers in de 20ste minuut weer de zo-
veelste aanval van Legmeervogels 
uit het boekje. Lulinho Martins , Ste-
fan Tichelaar en Jordy de Groot zijn 
dan de architecten van deze aanval. 
Jammer is het dan dat er net nog 
een NVC verdediger in geslaagd om 
de inzet van Jordy de Groot te blok-
keren. 

Onzorgvuldig
Toch komt NVC zo nu en dan ook 
wel in de buurt van het doel van 
Legmeervogels. Als dit gebeurde 
dan was het wel omdat Legmeer-
vogels wat onzorgvuldig is in de 
passes en NVC daardoor in balbe-
zit wist te komen. Dan moet doel-
man Jasper van Gelderen bewijzen 
dat hij tot nu tot nog steeds de eerst 
keus is van trainer Jack honsbeek. 
Jasper van Gelderen toont dan dat 
zijn trainer volkomen gelijk heeft 
met een paar fraaie reddingen. In de 
37ste minuut komt Legmeervogels 
dan op de zo verdiende 1-0 voor-
sprong. Na een combinatie tussen 
Joey Sack en Lulinho Martins weet 
dit laatste het net te vinden achter 
de NVC doelman en moet de man 

die het scorebord bedient in ac-
tie komen om de 1-0 op het score-
bord te laten verschijnen. Met deze 
1-0 voorsprong voor Legmeervogels 
wordt ook de rust gehaald.

Snelle goal
Het tweede bedrijf is nog maar net 
begonnen Als Lulinho Martins op 
aangeven van Jordy de Groot de 
NVC doelman voor de 2e keer dit 
duel het nakijken geeft. 2-0. Door 
deze snelle 2-0 is NVC toch enigs-
zins aangeslagen en krijgt Legmeer-
vogels een aantal kansen om verder 
weg te lopen en de overwinning ze-
ker te stellen. Pas in de 60ste minuut 
wordt et pleit beslecht. Op aange-
ven van Jordy de Groot en na een 
weergaloze actie is het Joey Sack 
die met een schot in de kruising de 
NVC doelman wederom het nakij-
ken geeft en de 3-0 is een feit. 
NVC is dan duidelijk aangeslagen 
en kreeg Legmeervogels kans op 
kans om het doelsaldo nog verder 
op te vijzelen. Door een beetje pech 
en zo nu en dan ook wel goed ver-
dedigen van NVC komen er geen 
treffer meer bij voor Legmeervo-
gels. Er si vlak voor het eind van de-
ze wedstrijd nog wel een kans voor 
NVC om de eer te treffen. Maar het 
is Jasper van Gelderen de eer te 
nauw om zich in de slotfase te la-
ten verschalken. In de 82ste mi-
nuut is het Jasper Burgers, A juni-
oren die mag deputeren in het eer-
ste elftal en ziet zo zijn debuut ein-
digen in een 3-0 overwinning voor 
Legmeervogels. Aanstaande zondag 
wederom een zwaar duel voor Leg-
meervogels als het in Amsterdam op 
bezoek gaat bij DCG. Eerder dit sei-
zoen eindige dit duel in Uithoorn in 
3-3. Legmeervogels 2 speelde thuis 
tegen de kon. HFC 2. na een mati-
ge eerste 45 minuten herstelde Leg-
meervogels zich uitstekend in de 
tweede helft. In de 2e helft was Leg-
meervogels de bovenliggende par-
tij. Helaas was dit herstel niet vol-
doende om een kleine nederlaag te 
voorkomen. koploper de Kon. HFC 
2 ging met een 2-4 overwinning op 
zak terug naar HaarlemEerste winst behaald door 

KDO G1
De Kwakel - Voor onze eerste wed-
strijd in de voorjaarscompetitie wer-
den we verwacht in Bussum tegen 
SDO, waar we werden vergezeld 
door een stralend zonnetje.
KDO begon goed maar had het 
moeilijk tegen een overvloed aan 
verdedigers voor het doel van SDO. 
Na een doelpoging van KDO volgde 
een snelle omschakeling van SDO. 
Hieruit wist de thuisclub dan ook 
het eerste doelpunt te scoren: 1-0. 
Dit was tevens het moment waarop 
KDO wat beter ging spelen en dat 
ook een mooi doelpunt van Omar 
tot gevolg had. Na wat gemiste kan-
sen van KDO was de ruststand 1-1. 
In de tweede helft ging SDO nog 
meer verdedigen en werd het voor 
KDO nog lastiger om een gaatje te 
vinden. Maar door een mooie pass 
van Omar op Jeffrey, die slim beke-
ken de korte hoek zocht, werd het 
1-2. Daarna werd fysiek wat harder 
gespeeld door beide teams waar-

bij SDO vaak het randje opzocht. 
KDO probeerde in het spel de bal 
wat sneller rond te laten gaan waar-
door SDO meestal net te laat was. 
Het was Stijn die hierdoor de stand 
op 1-3 zette.
De thuisploeg probeerde nog wat 
aan te dringen en kreeg door een 
onhandige uitgooi de bal in be-
zit en scoorde 2-3. KDO liet het er 
niet bij zitten, maar kreeg een vrije 
trap tegen, die Timo echter knap 
voor de lijn wegkopte. Vlak daar-
na kreeg Omar het op zijn heupen 
en nam de bal al slalommend mee 
over het middenveld, waarbij hij de 
2-4 scoorde. Jeffrey wist nogmaals 
te scoren: 2-5, waarna SDO tenslot-
te de eindstand nog op 3-5 wist te 
zetten.
Door een goed samenwerkend 
team op alle fronten hebben we de-
ze wedstrijd kunnen winnen. Al met 
al een spannende, leuke wedstrijd 
tussen twee gelijkwaardige teams.

KDO MD1 kampioen in 
de zaal!
De Kwakel - Zondag 24 jan jl was 
het een feestje, “thuis” bij KDO 
toen de meiden van de MD1 kam-
pioen in de zaal werden. Met zeer 
overtuigende uitslagen hebben de-

ze meiden vanaf begin december 
de zaalcompetitie gespeeld en zon-
dag werd hun inzet beloond met het 
kampioenschap! Hier hoorde na-
tuurlijk een mooie trofee bij.

Skills United naar finale na spannende 
voorronde Quakeltoernooi
De Kwakel - Zaterdag 23 januari 
stond voor de heren de 4e voorron-
de van het Quakeltoernooi op het 
programma. Aan de start versche-
nen De Toekomst, Jetset, Hartog 
Timmerwerken, Skills United, de Fa-
milie Verbruggen en Koekoek in de 
Linkerbovenhoek! De Toekomst en 
Jetset speelden de openingswed-
strijd en de Jetset begint het toer-
nooi goed. Ze komen snel op een 
0–2 voorsprong tegen de jonge 
spelers van KDO 1 veld, maar hal-
verwege maken zij wel de aanslui-
tingstreffer. De Toekomst leek in de-
ze wedstrijd weg te worden getikt 
maar na een snelle counter wordt 
het 4 minuten voor tijd zelfs 2–2 en 
daar blijft het bij. Hartog Timmer-
werken en Skills United beginnen 
rustig, waarbij Skills iets sterker is, 
maar moeite heeft een gaatje te vin-
den in de hechte timmermansde-
fensie. Dat lukt 1 keer en vervolgens 
duurt het tot de 7e minuut voordat 
de score wordt verdubbeld en uit-
eindelijk wint Skills eenvoudig haar 
1e wedstrijd met 3 – 0. 

Vliegende start
Koekoek heeft een vliegende start 
tegen de Verbruggens en komt bin-
nen de minuut op voorsprong. Ver-
bruggen heeft aanvankelijk moei-
te met het snelle spel van het vrien-
den/familie team en probeert con-
trole op de wedstrijd te krijgen, 
maar na 5 minuten scoort Koe-
koek op fraaie wijze de 2 – 0 mid-
dels een hakbal. Verbruggen scha-
kelt nu echt een tandje bij en pro-
beert met afstandsschoten terug 
in de wedstrijd te komen, maar dat 
biedt ruimte voor counters en daar-
uit weet Koekoek nog 3 keer te sco-
ren. Verbruggen redt nog wel de 
eer met 2 goals waardoor de eind-
stand 5 – 2 is. In de tweede ron-
de neemt het nog puntloze Hartog 
het op tegen Jetset. De mannen van 
Jetset zijn sterker maar weten dat 
maar matig in de score uit te druk-
ken. Halverwege staat het slechts 
1 – 0, mede door het goede verde-
digen van Hartog. En dat komt ze 

duur te staan want door een fout-
je van de keeper wordt het 3 minu-
ten voor tijd 1 – 1. Lang mag Hartog 
hier niet van genieten, want in de-
zelfde minuut scoort Jetset toch de 
winnende 2 – 1.

Achterstand
Verbruggen moet winnen tegen 
Skills om niet op te grote achter-
stand te komen en de eerste 5 mi-
nuten gaan gelijkop met een paar 
kleine kansen aan beide kanten. 
Halverwege de wedstrijd leidt dat 
tot een verdiende 1 – 0 voorsprong 
voor Verbruggen. Het Hoofddorpse 
Skills zet vervolgens aan om haar 
ongeslagen status te behouden. Na 
een mooi uitgespeelde aanval ko-
men ze ook op 1 – 1. Daarna ge-
beurt er niet zoveel maar 6 secon-
den voor tijd maakt Skills de win-
nende treffer door een mooi stiftje 
over keeper van Oostwaard heen. 
Zo hebben zij dus nog de volle buit 
na 2 wedstrijden. Om in het spoor 
van Skills te blijven moet Koekoek 
winnen van de Toekomst, maar ind 
e snel op en neer gaande wedstrijd 
is het de Toekomst dat na 4 minu-
ten op 1 – 0 komt en na nog eens 4 
minuten zelfs op 2 – 0! De Toekomst 
houdt ook daarna de betere kansen, 
maar het is Koekoek dat het 4 minu-
ten voor tijd weer spannend maakt, 
maar meer zit er niet in. Skills United 
gaat als enige koploper de derde 
ronde in en neemt het op tegen Jet-
set. Jetset moet winnen om de kop-
positie van Skills over te nemen. In 
een leuke wedstrijd komen de tech-
nische kwaliteiten van Jetset boven 
drijven en Skills wordt van de mat 
gespeeld. Het wordt maar liefst 7–0 
en dat was niet eens geflatteerd. 
De Toekomst probeerde tegen Ver-
bruggen om ook op 7 uit 3 te komen 
en begint voortvarend. Binnen een 
paar minuten is het 1–0. Verbruggen 
wil echter laten zien dat zij niet voor 
niets meedoen en zoekt de aanval 
met een 1–1 als resultaat na 5 minu-
ten. En ze gaan daarna vol enthousi-
asme op zoek naar de overwinning 
en die lijkt er na een vrije trap vlak 

voor tijd van Erik Verbruggen ook 
aan te komen, 1 – 2. Met nog 2 mi-
nuten te spelen geeft scheidsrech-
ter Borger echter een terechte pe-
nalty aan de Toekomst, die door Jes-
se Stange feilloos wordt benut. Van-
af de aftrap komt Verbruggen toch 
weer op voorsprong, maar die voor-
sprong wordt in de aftrap daarop 
gelijk weer rechtgetrokken en dus 
stevent het duel af op een 3–3. Ver-
bruggen was echter nog niet klaar 
en maakt in de laatste minuut nog 2 
goals en wint dus met 5–3.

Laatste
De laatste wedstrijd in de derde 
speelronde gaat tussen Hartog en 
Koekoek. Net als Verbruggen gaat 
Hartog voor haar eerste punten, 
maar door een schitterende goal 
van Timo Kas wordt het na 3 minu-
ten 1 – 0 en binnen 5 minuten staat 
het ook 2 – 0. Koekoek is een maatje 
te groot voor Hartog en wint uitein-
delijk met 5 – 0. De vierde speelron-
de start met Verbruggen tegen Jet-
set. Jetset is iets sterker maar Re-
mie van Oostwaard houdt zijn ploeg 
met een paar goede reddingen in 
de race, en bij een uitval na 4 mi-
nuten scoort Jean Paul Verbruggen 
onverwacht de 1 – 0. Jetset pro-
beert uit alle macht de gelijkmaker 
te forceren maar het is Patrick den 
Haan die op de voor hem herken-
bare manier 4 minuten voor tijd de 
2 – 0 aantekent. Jetset wisselt z’n 
keeper voor een veldspeler en dat 
heeft gelijk resultaat, 2 – 1 met nog 
3 minuten te gaan. En nog geen mi-
nuut later scoort die ‘keeper’ de ge-
lijkmaker. Jetset wil meer en houdt 
de speler op doel, maar het blijft 
2–2. De twee ploegen met 6 pun-
ten, Skills en Koekoek, gaan onder-
ling uitmaken wie de 1e plek van 
Jetset overneemt na 4 wedstrijden, 
maar dan moet er wel iemand win-
nen. Het spel gaat gelijkop en bin-
nen 4 minuten heeft dat voor beide 
teams 1 keer resultaat gehad, 1–1, 
en na 6 minuten is het 2–2, beide 
keren na een voorsprong van Skills. 
Die hebben vervolgens ook het be-

tere van het spel en zijn hersteld van 
de slachtpartij tegen Jetset (7 – 0). 5 
minuten voor tijd scoren zij hun der-
de goal en 1 minuut voor tijd redt 
de paal een definitieve overwinning 
voor Skills, maar dat bleek uitein-
delijk uitstel van executie, want het 
wordt toch nog 4–2. De laatst wed-
strijd van de 4e ronde moet De Toe-
komst tegen Hartog zorgen dat het 
geen averij oploopt om nog kans te 
maken op een finaleplek. En in die 
missie slagen ze relatief eenvou-
dig. Ook nu weer veel doelpunten, 
de teller blijft steken op 6–2. Jetset 
speelt in hun laatste wedstrijd om 
de finale te halen tegen het uitge-
speelde Koekoek. Jetset speelt sterk 
in het begin en weet snel 2 keer te 
scoren. Daarna gaat het over en 
eer, zoekt Koekoek een gaatje om 
de achterstand te verkleinen, maar 
behoudt Jetset 2 doelpunten voor-
sprong. 4 minuten voor tijd valt de 
definitieve beslissing en wordt het 
3–0. Daarmee komt Jetset op 11 
punten. Hartog probeert tegen Ver-
bruggen hun eerste punt(en) van 
de avond te halen. Voor beide ploe-
gen staat er niets meer op het spel 
dan de eer. Het blijft lang 0 – 0 tot-
dat 5 minuten voor tijd Verbruggen 
op 1–0 voor komt en door het twee-
de doelpunt van Erwin Janssen zelfs 
met 2–0 wint. De laatste wedstrijd 
van de avond bepaalt wie er op 6 
februari naar de finale gaat. Wordt 
het Jetset of gaat Skills er nog over-
heen. Dat kan alleen als zij winnen 
van de Toekomst. Skills is sterker 
en komt op een 1 – 0 voorsprong, 
maar de Toekomst blijft voetbal-
len en maakt de gelijkmaker. Skills 
gaat vol op jacht naar een nieuwe 
voorsprong en die komt er ook. Met 
nog 4 minuten op de klok wordt de 
stand echter opnieuw gelijk getrok-
ken door de goed meevoetballende 
keeper Mathijs van Rijn. In een ze-
nuwslopend slot weet Skills alsnog 
de volle buit te pakken en met 3 – 2 
te winnen, waardoor zij zich plaat-
sen voor de finale. 

Komende zaterdag de laatste voor-
ronde, vanaf 18 uur op het sport-
park van SV KDO in De Kwakel. 
Dan spelen Nieuw Deco, De Schof-
felaars, Prohand, Yellow Birds, Fa-
milie Hogerwerf en De Muur om de 
laatste finaleplek.

contact zijn daar de belangrijkste 
onderdelen. Onze jongste teams 
spelen in veel gevallen nog ge-
mengd, jongens en meisjes sa-
men. Er zijn twee spelvormen bij 
de beeball, de rookies zijn de al-
lerjongste kinderen en spelen op 
een kleiner veld met twee honken. 
De iets oudere (of meer ervaren) 

kinderen spelen op een veld met 
drie honken in de Major compe-
titie.

Kom op zaterdagochtend rus-
tig een keer kijken of doe meteen 
mee. Interesse stuur dan een e-
mail naar: nieuweleden@thamen.
info

Groene kinderfeestjes bij 
NME-centrum De Woudreus
De Ronde Venen - Waarschijnlijk 
kent u NME-centrum De Woudreus 
al: ons aanbod van lesmateriaal en 
excursies voor het onderwijs en de 
kinderopvang, de wekelijkse inloop 
op woensdagmiddag, de natuur-
avonturen in de vakanties en de bij-
zondere activiteiten als ons Oogst-
feest. Nieuw is dat we vanaf 2016 
ook groene kinderfeestjes aanbie-
den. Denk bijvoorbeeld aan een 
struintocht door het Speelwoud of 
bruisballen maken met planten uit 
de tuin. Maar u kunt ook een ont-
dekkist vullen en het feestje thuis 
vieren. Kortom: voor elk wat wils. 

Alle feestjes zijn te vinden op onze 
website: www.dewoudreus.nl
En tot 17 februari is er een feestje 
te winnen via facebook.com/nme-
dewoudreus. 
In de voorjaarsvakantie organiseren 
we op 23 en 25 februari ’s middags 
techniekavonturen voor kinderen 
van 4-11 jaar. Tussen 13 en 16.30 
uur kun je naar hartenlust experi-
menteren met de klaargezette tech-
niekactiviteiten. Kinderen tot 7 jaar 
onder begeleiding van een volwas-
sene. Deelname kost 5,- per kind 
per middag. Aanmelden is niet no-
dig.
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