
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Wie kent de 
familie Schröder?
Uithoorn - Wie kan iets ver-
tellen over Wim en Titia Schrö-
der die 25 tot 30 jaar geleden 
in de Valeriuslaan in Uithoorn 
woonden? In verband met een 
biografi e zoekt Nadet Somers 
naar informatie, vooral over het 
leven van Titia. U kunt contact 
met Nadet opnemen via de e-
mail: nadet.somers@gmail.com 
of telefonisch: 06-53449796.

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

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 27 JANUARI 2015

ADVERTEREN?
IN DE

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

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

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

AVIA Zijdelwaard

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Omgeving Aan de Zoom, Zonnedauw, Muur in Uithoorn 
(250 kranten)

donderdag 29 januari 
t/m zondag 1 februari

op de gehele
wintercollectie

g-Star/geiSha/jacK&joneS/onlY/pall mall/Vila/KultiVate/ltb 
Vero moda/purewhite/carS/petrol/name it/pieceS/wrangler

big l jeanS diScount | join faShion | www.bigl.nl
zijdStraat 61, aalSmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

Uithoorn - Regelmatig is in deze 
krant aandacht besteed aan de ont-
eigeningsprocedure die tegen een 
bewoner aan de Wilhelminakade 
is ingezet. Hij is al negen(!) jaar de 
luis in de pels van de gemeente en 
met name projectontwikkelaar Zee-
man Vastgoed. Laatstgenoemde 
wil op het nog altijd braak liggen-
de terrein tussen de Petrus Steen-
kampweg en de Burg. van Meete-
lenstraat nieuwe woningen (laten) 
bouwen onder de naam ‘Allure aan 
de Amstel’. Alleen is het totale ter-
rein nog niet in bezit van Zeeman. 
Dat komt omdat bewoner Ben van 
Bennekom aan de Wilhelminakade 

71 zijn have en goed nog steeds niet 
aan de projectontwikkelaar wil ver-
kopen. Althans niet voor de gebo-
den prijs. Dat is al jaren zo en de 
partijen blijken nog steeds niet tot 
elkaar te kunnen komen. Van Ben-
nekom zocht zelf contact met de-
ze krant om een keer uitleg te ge-
ven waarom hij zo halsstarrig is. “In 
de media wordt al geruime tijd re-
gelmatig geschreven over de ont-
eigeningsprocedure en waarom die 
in gang is gezet. Dat is een eenzij-
dige belichting en mijn naam wordt 
daarbij nooit genoemd. Nu wil ik 
wel een keer vertellen hoe het zit,” 
aldus Van Bennekom die graag zijn 

verhaal doet.
“Ik ben geboren en getogen in Uit-
hoorn en woon mijn leven lang op 
het adres aan de Wilhelminakade. 
Daar woont ook mijn moeder nog 
die intussen 93 jaar is. De in mijn 
bezit zijnde grond omvat ongeveer 
1.800 vierkante meter. Daarop staan 
twee woonhuizen met een klein 
pand ertussen. Dat is oorspronke-
lijk een oude smederij die helemaal 
als zodanig is ingericht, compleet 
met drijfriemen, smidsvuren die aan 
kunnen en zo meer. Het is eigenlijk 
een monumentje dat op termijn on-
getwijfeld zal worden gesloopt. 
Vervolg elders in de krant.

Bewoner wil een faire prijs 
voor zijn grond en opstallen

Uithoorn - Het schiet goed op 
met de renovatie en deels nieuw-
bouw van het winkelcentrum Zijdel-
waardplein. Bezoekers van het win-
kelcentrum hoor je nog altijd weinig 
of niet mopperen vanwege mogelij-
ke overlast. Hooguit dat er wat min-
der plaats is om de auto te parkeren 
op vrijdag en zaterdag. Om die re-
den zijn er daarom tijdelijk wat extra 
parkeerplaatsen naast de Schutse 
kerk aangelegd. Het nieuwbouwge-
deelte van het winkelcentrum vindt 
voornamelijk achter en opzij van het 
winkelcentrum plaats. Dat is goed 
te zien vanaf de Zijdelrij waar de 
winkels (rechts op de foto) te zij-
ner tijd volledig in het winkelcen-
trum worden opgenomen. Het sta-
len geraamte van de overkapping 
is al met de winkelgevels verbon-
den en ook al weer uitgebreid. Te-
vens zijn er nieuwe betonelemen-
ten geplaatst met wat er uitziet als 

een liftschacht en een trap van het 
toekomstige parkeerdek naar de 
begane grond van het winkelcen-
trum (midden op de foto). Rechts 
daarvan is de toegang van de nieu-
we Jumbo supermarkt te zien in de 
vorm van een ‘poort’. Een gedeelte 
van de toekomstige huisvesting van 
de super is zelfs al voorzien van be-
tonnen dakdelen waarop het par-
keerdek komt. De in- en uitgang 
mondt te zijner tijd uit in de nieuw 
te creëren passage wat nu nog Zij-
delrij is. De nieuwe Jumbo neemt 
nagenoeg de hele ruimte in van wat 
het vroegere parkeerterrein achter 
het winkelcentrum was. Dan hebt u 
een idee hoe groot de nieuwe su-
permarkt van Jumbo wordt. De foto 
van de bouwwerkzaamheden zegt 
misschien nog niet zoveel, maar de 
redactie van deze krant wilde u het 
dit moment van de voortschrijdende 
renovatie niet onthouden.

De basis van de nieuwe 
Jumbo super staat er al

Uithoorn - Er is een toenemende 
belangstelling vanuit de onderne-
merswereld voor de Open Coffee. 
Een vorm van een overigens lande-
lijk georganiseerde netwerkbijeen-
komst onder die naam op een lo-
catie waar gevestigde en beginnen-
de ondernemers elkaar vrijblijvend 
kunnen ontmoeten dan wel met el-
kaar kennis kunnen maken. Doel is 
tijdens een kort gezellig samenzijn 
en ‘een bakkie koffi e’ over en weer 
te bekijken wat men voor elkaar kan 
betekenen in mogelijke dienstverle-
ning en productaanbod.
De Open Coffee blijkt ook in Uit-
hoorn een succes te zijn want 

steeds meer ondernemers uit de 
omgeving hebben te kennen ge-
geven hieraan te willen deelnemen 
voor zover zij op het betreffende 
tijdstip er even tussenuit kunnen. Zij 
zien het als een nuttige activiteit die 
niet zelden nieuwe zakelijke con-
tacten en gezichtspunten oplevert. 
De Open Coffee in Uithoorn wordt 
elke derde dinsdag van de maand 
van 9.00 tot 11.00 uur gehouden in 
lunchroom & (tapas)restaurant Het 
Theehuis in winkelcentrum Amstel-
plein. De inloop is vrij. Overigens 
vormt dat geen beletsel voor ande-
re bezoekers van het winkelcentrum 
die in die tijd ook een kopje koffi e 

willen drinken. Zij hebben geen last 
van de Open Coffee sessie en ook 
zij blijven dus van harte welkom.

Locatie
Het Theehuis is sinds september vo-
rig jaar de locatie voor de Open Cof-
fee. Daarvóór werd dat op een lo-
catie in het industriegebied gehou-
den, maar daarvoor was weinig ani-
mo. Totdat Theehuis eigenaar Mark 
Schoorl en Myra de Groot (Enter-
tainment Producties uit Mijdrecht) 
toevallig met elkaar in contact kwa-
men.

Vervolg elders in de krant

Toenemende belangstelling 
voor Open Coffee

Geen krant?
0297-581698

Uithoorn - De plannen om de Am-
stelveenlijn (huidige lijn 51) moge-
lijk door te trekken naar Uithoorn 
zijn voor de VVD aanleiding om in 
de raadsvergadering van 29 janu-
ari a.s. hier aandacht voor te heb-
ben. Goede openbaar vervoersver-
bindingen naar Amstelveen, Am-
sterdam en Schiphol zijn van groot 
belang voor de leefbaarheid en be-
reikbaarheid van Uithoorn. Daarom 
wordt een motie ingediend die on-
derstreept dat goede verbindingen 
vanuit alle wijken van Uithoorn met 

belangrijke bestemmingen in Am-
stelveen en Amsterdam, via bus-
verbindingen zoals de huidige lijn 
170, behouden blijven. Denk hierbij 
aan de scholen in Amstelveen Zuid, 
Stadshart Amstelveen, VU-Medisch 
Centrum en Leidseplein. Een twee-
de motie roept op om ook de inwo-
ners van Uithoorn en De Kwakel 
om hun mening over openbaar ver-
voersverbindingen te vragen via een 
participatietraject. Dit door de inwo-
ners de opties m.b.t. verbindingen 
met de genoemde locaties in Am-

stelveen en Amsterdam voor te leg-
gen. Een derde motie roept het col-
lege op om ook werk te maken van 
het verbeteren van de verbinding 
met Schiphol. Nu de opties met 
de openbaar vervoersverbindingen 
worden besproken is het ook een 
goed moment om de wensen voor 
een betere verbinding met Schip-
hol vanuit Uithoorn mee te nemen 
in het regio overleg. We vertrouwen 
erop dat de andere Uithoornse par-
tijen deze 3 moties zullen gaan on-
dersteunen.

VVD komt met 3 moties voor openbaar vervoer



Open Kampioenschap 
klaverjas
De Kwakel - Vrijdag 30 januari & 
vrijdag 6 februari 2015 is het dorps-
huis weer het strijdtoneel voor de 
Open Kampioenschap De Kwa-
kel klaverjas en pandoer. Deelna-
me kost 7 euro. De zaal gaat open 
om 19.00 uur en de wedstrijd be-
gint om 20.00 uur. Reglement: Men 
dient alle 2 de avonden aanwezig te 
zijn. Indien men één avond niet kan 
dient men zelf voor een vervanger te 

zorgen. Was het voorgaande jaren 
nog een competitie van drie avon-
den dit jaar heet de organisatie be-
sloten om het aantal avonden terug 
te brengen naar twee. Het was voor 
de deelnemers vaak erg lastig om 
drie avonden aanwezig te zijn.Wat 
ook anders is dit jaar zijn de nieu-
we wisselbekers. Bij het vertrek van 
Joop van Diemen uit de Activitei-
ten Commissie van het dorpshuis 
zijn als dank voor zijn jarenlange 
inzet  twee wisselbekers naar hem 
vernoemd. Joop zal die 6 februa-
ri hoogst persoonlijk overhandi-
gen aan de beste kaarters. De jaar-
lijkse marathon (klaverjas en pan-
doer) staat gepland op zaterdag 28 
februari 2015. Deelname kost 10 
euro. We kaarten van 10.00-18.00 
uur. Ook hiervoor kunt u zich vanaf 
30 januari inschrijven bij Tiny Kooy-
man 0297-566122 en bij Aad Ho-
gerwerf 0297-567526. Het adres is 
dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 
te De Kwakel (0297-531528)  (foto: 
Annemarieke Verheij)

Voorlaatste ronde BVU
Uithoorn - Maandag 26 januari 
werd de vierde en voorlaatste ron-
de van de vierde parencompeti-
tie van de BVU gespeeld. De A-lijn 
werd gewonnen door Ans Bregge-
man en Lia Guijt met 58,33%, de 
tweede plaats was voor Monique en 
Jan met 57,5% en Marineke en Mar-
tin werden derde met precies 55%. 
Volgende week promotie/degrada-
tie dus. Marineke en Martin gaan nu 
aan kop met 55,64%, gevolgd door 
An en Bert met 53,45%. De derde 
plaats is voor Tineke en Anke met 
52,45%. Maar Ans en Lia zitten daar 
maar 0,05% onder en Ineke en Eli-
zabeth staan ook nog ruim boven de 
52%. Er kan volgende week nog van 
alles gebeuren aan de top, span-
ning genoeg dus. Onderaan lijkt het 
doek voor Marjan en Ben gevallen. 
Ook Hans en Nico, voor de derde 
keer afwezig en dus een reglemen-
taire 0%, komen voor degradatie in 
aanmerking, tenzij ze vooraf dispen-
satie gevraagd hebben. Dat kun je 
één keer per jaar doen, bijvoorbeeld 
voor een vakantie. In dat geval zul-
len niet alleen Riki en Hans (twaalf-
de met 42,74%) maar ook Cees en 

Jos (elfde met 44,03%) vermoede-
lijk degraderen, want Monique en 
Jan staan daar weer zo’n 6% boven. 
Maar je weet het natuurlijk nooit...
In de B-lijn was de dagwinst voor 
Wim en Marcel met maar liefst 
63,33%. Marja en Corry werden 
tweede met 60% exact en Het-
ty en Gerard eindigden op de der-
de plaats met 58,5%. De eerste drie 
scores in de B-lijn zijn nu dus ho-
ger dan de nummer één uit de A-
lijn. Wie gaan er dan promoveren? 
Wim en Marcel gaan nu op kop met 
56,87%. Hetty en Gerard staan twee-
de met 56,49 en Greetje en Ria der-
de met56,16%. Allen in de 56% dus. 
Maar ook de nummers vier (To en 
Marja), vijf (Corry en Thea) en zes 
(Bep en John) zitten nog dik boven 
de 52%! Het gaat spannen!
Waarom komt u ook niet eens naar 
de lessen die door de BVU gratis 
worden gegeven om o.a. beginners 
of thuisbridgers klaar te stomen 
voor het bridgen in clubverband?
In gemiddeld 10 lessen worden  
deelnemers in groepen van 4 be-
kend gemaakt met het bridgespel 
en zijn daarna in staat om met ge-

Rebecca Sterrenberg gelooft in 
de nieuwe Participatiewet, die 
sinds 1 januari van kracht is. Het 
VVD-raadslid wil Uithoorn daarom 
informeren, inspireren en moti-
veren. “Het gaat om mensen hun 
dagelijkse leven. Dat vraagt om 
een grote zorgvuldigheid.”

‘Invoering Participatiewet is zowel spannend als een kans’

R A A D S A G E N D A

Datum: 29 januari 2015
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Openbaar vervoer in 
de regio 19.40 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op 
donderdag 5 maart 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Hier vindt u ook de data van 
commissievergaderingen. 
De eerste hiervan zijn in de 
week van 16 februari 2015.  

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

Het gesprek met Rebecca 
Sterrenberg gaat over 
de Participatiewet, die 
veel bezorgde reacties 
uitlokt. Het VVD-
raadslid is duidelijk: 
“Dankzij de wet kan 
de gemeente maatwerk 
bieden, met oog voor 
individuele situaties 
en samenhangende 
problemen binnen 
huishoudingen. Dat 
is een stap vooruit.”

Zorgvuldig
In de nieuwe wet zijn 
de Wet Werk en Bijstand 
(WWB), de Wajong-
regeling voor jongeren 
met een handicap en 
de Sociale werkvoor-
ziening samengevoegd. 
Sinds 1 januari zijn 
gemeentes verantwoor-
delijk voor de wet – een 
gevoelige taak, erkent 

ook Sterrenberg. “Het 
gaat om mensen hun 
dagelijkse leven. Dat 
vraagt om een grote 
zorgvuldigheid.”

Overgangsperiode
In dat licht plaatst 
Sterrenberg een kant-
tekening. “De overgang 
naar nieuwe gemeente-
lijke taken lijkt abrupt, 
maar we zitten nog 
midden in een over-
gangsperiode. Continu 
kijken we hoe het beter 
kan. Ondertussen werken 
we hard door én proberen 
we de mensen om wie 
het gaat te helpen, ook 
bij het maken van de 
omslag in hun denken.” 
In heel Uithoorn gaat 
het om meer dan 300 
mensen, van hen ontvangt 
ongeveer 80 procent een 
WWB-uitkering. 

Vanaf de bank
Rebecca Sterrenberg is 
sinds de verkiezingen 
van afgelopen voorjaar 
raadslid voor de VVD. 
Daarvoor liep ze ander-
half jaar met de fractie 
mee. “Ik werd daar zo 
enthousiast van. Dat 
je betrokken kan zijn, 
dat is het mooiste. Het 
is heel gemakkelijk 
om vanaf de bank te 
roepen hoe het beter 
kan. Maar als je echt 
je stem kunt laten 
horen, waarom zou je 
dat dan niet doen?”

Weerstand
In het licht van de 
Participatiewet ziet 
Sterrenberg het als 
haar taak om Uithoorn 
te informeren, inspireren 
en motiveren, zodat de 
positieve kant van de 

Raadslid Rebecca Sterrenberg 
van de VVD

nieuwe situatie in beeld 
blijft. “Als er weerstand 
is, dan is dat heel men-
selijk – ik wil dat absoluut 
niet wegwuiven. Maar 
ik wil wel overbrengen 
dat de nieuwe wet 
mogelijkheden biedt om 
het juist beter te doen.”

Refl ex
Als voorbeeld noemt 
Sterrenberg de situatie 
van iemand die het 
door een handicap niet 
op eigen kracht redt op 
de arbeidsmarkt. “De 
refl ex van de overheid 
was altijd om zo iemand 
te beschermen. Dat 
klinkt sympathiek, 
maar de boodschap is 
dan wel dat iemand niet 
meetelt. Ik ben blij dat 

we daar nu vanaf zijn.” 

Naar vermogen
Zelf kampt Sterrenberg 
met een chronische 
ziekte. Ze weet uit eigen 
ervaring hoeveel 
kracht het kan kosten 
om toch een bijdrage te 
leveren. Juist daarom 

wil ze haar positieve ener-
gie graag overbrengen. 
“Als ik wandel met de 
hond, dan hoor ik veel 
bezorgde vragen. Ik 
vertel dan dat de nieuwe 
wet erom draait dat 
iemand kan meedoen 
om naar vermogen een 
bijdrage te leveren. 
Dat is goed voor zijn 
of haar eigenwaarde én 
goed voor de gemeente 
als geheel. Juist in deze 

tijd heeft onze gemeen-
schap de bijdrage van 
eenieder nodig.”

Spannend
Sterrenberg erkent 
dat het spannend is, 
nu de uitvoering van 
de Participatiewet 
volledig in handen 
van de gemeente ligt. 
“Maar ik heb veel 
vertrouwen in de toe-
komst. En voor ons 
als raadsleden ligt er 
een taak om scherp 
te zijn op de details 
én om duidelijk te 
communiceren naar 
de inwoners. Zodat 
iedereen weet dat 
Uithoorn zorgvuldig 
met dit belangrijke 
onderwerp omgaat. 
Want het gaat om meer 
dan geld alleen, het 
gaat om mensen.” 

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

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

‘Het gaat om meer dan geld alleen, 
het gaat om mensen’

Gemeenteraad 
akkoord met DUO+

Commissie praat over 
openbaar vervoer

De gemeenteraad heeft begin januari 
ingestemd met de zogeheten DUO+ 
samenwerking. Dit is een samenwerkings verband 
tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. 
In maart beslissen de drie gemeenten op 
welke terreinen ze gaan samenwerken.

Op verzoek van de VVD besprak de 
commissie Wonen en Werken het 
openbaar vervoer in Uithoorn. Per 
2017 gaat een nieuwe OV-concessie 
in. “Nu de voorbereidingen lopen, 
moet de raad anticiperen.”

Verbinding Amsterdam
Volgens wethouder 
Marvin Polak zal de 
stadsregio Amsterdam 
inwoners actief gaan 
betrekken bij het on-
derzoek naar het door-
trekken van de snel-
tram die nu naar 
Amstelveen loopt. 
Er komt volgens hem 
in ieder geval een hoog-
waardig openbaar ver-
voerverbinding (HOV) 
naar Amsterdam. Dat 
kan de tram zijn of een 
bus – beide opties 
worden nu onderzocht.

Dat laatste stelde Jan 
Hazen (VVD). Vrijwel 
alle partijen zeiden 
het openbaar vervoer 
belangrijk te vinden 
en vonden het ook een 
goed idee om op dit 
onderwerp inwoners 
te laten meepraten. 
Het CDA maakte wel 
het voorbehoud dat de 
verwachtingen bij die 
participatie realistisch 
moeten zijn. ‘We 
kunnen niet teveel 
beloven, we zijn afhan-
kelijk van de stadsregio’, 
zei raadslid Jordy Keimes. 

Het merendeel van 
de Uithoornse gemeen-
teraad stond al langere 
tijd positief tegenover 
de samenwerking. 
In november zou de 

samenwerking 
bekrachtigd worden, 
maar toen besloot de 
gemeente De Ronde 
Venen op het laatste 
moment niet mee te 
doen aan de samenwer-

king. Het besluit voor 
de samenwerking werd 
toen uitgesteld naar 
januari. In Uithoorn 
was alleen Groen 
Uithoorn tegen. 

De fractie twijfelt aan 
de effi ciëntie van de 
samenwerking en riep 
de andere partijen op 
om te kijken naar een 
samenwerking met 
Amstelveen. Dit stand-

punt werd door de ande-
re partijen niet gedeeld. 
Wat hen betreft is de 
DUO+ samenwerking 
de beste oplossing voor 
Uithoorn, omdat deze 
samenwerking meer 
vrijheid biedt dan 
die met Amstelveen. 
Samenwerken is wél 
nodig. De eerste stap 
was het beschikbaar 
stellen van geld voor 
een nieuw ICT-systeem. 
In maart beslissen de 
drie gemeenten op 
welke terreinen ze 
gaan samenwerken. 

Bereikbaarheid
De commissie had veel 
vragen over de bereik-
baarheid van de HOV, 
met name over de 
bereikbaarheid van 

belangrijke locaties, 
zoals het Stadshart van 
Amstelveen, de VU en 
het Leidseplein. Volgens 
wethouder Polak kan 
het aanleggen van een 
HOV gevolgen hebben 
voor de bereikbaarheid 

van andere delen van 
Amstelveen en Amsterdam. 
De bereikbaarheid van 
de verbinding binnen 
Uithoorn is evenwel 
gegarandeerd: het is een 

wettelijke eis is dat iedere 
woning binnen 400 meter 
van een openbaar vervoer 
verbinding ligt. Het 
HOV-onderzoek is in het 
najaar gereed. Morgen 
debatteert de raad over de 
nieuwe OV-concessie.

De Ronde Venen besloot op het 
laatste moment niet mee te doen

Raad stelt vragen 
over bereikbaarheid

lijkwaardige tegenstanders aan de 
wekelijkse bridgeavond deel te ne-
men. De lessen vinden plaats  in 
huiselijke sfeer (in overleg op dins-
dag- of woensdagmiddag/-avond) 
onder leiding van Hans Wagenvoort.

Uithoorn - Deze kinderwagen 
is op zaterdag 17 januari plotseling 
verdwenen. 
Hij stond geparkeerd bij Ceres 
Kringloop. De persoon die deze wa-
gen heeft of weet waar hij nu is, laat 

het weten, want deze wagen kan 
niet gemist worden. De moeder en 
het kindje zitten lelijk onthand. Het 
is een X-adventure XLine Antraciet 
wagen. U kunt contact opnemen via 
0684934106.

Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mail bvu@telfort.nl

Gezocht: kinderwagen









Uithoorn - Zondag 25 januari aan-
staande wordt het filmfragment dat 
wij zo nauwkeurig mogelijk na moe-
ten spelen opgenomen.
Natuurlijk gebeurt dat in Uithoorn 
zodat wij ook cultureel Uithoorn een 
beetje op de kaart kunnen zetten.
De opnames starten om 11.00 en 
zullen plaatsvinden rond de Tha-
merkerk. Maskerade heeft alles uit 
de kast gehaald om alle verwach-
tingen te overtreffen. We spelen een 
fragment uit Alles is Liefde. Paard 
en wagen, zwarte pieten, de origi-
nele kostuums...alles is voor elkaar. 
We kunnen de oscars winnen met 

behulp van stemmen van het Ne-
derlandse publiek en we kunnen 
hier dus alle publiciteit bij gebrui-
ken. Van maandag 9 februari tot en 
met vrijdag 20 februari kan op www.
manbijthond.nl gestemd worden op 
de Oscar voor de Beste Filmscène, 
Beste Acteur, Beste Actrice en Bes-
te Decor & Aankleding. De kijkers 
thuis bepalen welke vereniging uit-
eindelijk naar huis gaat met de fel-
begeerde ‘Man bijt hond Oscar’ op 
maandag 23 februari. Meer infor-
matie kan het publiek vinden op ht-
tps://www.facebook.com/Toneel-
groepMaskeradeUithoorn.

Vervolg van de voorpagina.

Erachter staan twee garages plus 
een bedrijfspand in de vorm van een 
grijs getinte loods. Die heb ik ook 
nog verhuurd. Het gaat ter plaatse 
om een A-locatie aan de Amstel. Als 
je weet dat alleen al de kale grond 
hier minimaal duizend euro de vier-
kante meter kost en er straks peper-
dure appartementen van ongeveer 
zeven of acht ton per stuk, vier of 
vijf boven elkaar, door Zeeman wor-
den aangeboden, kan je je voorstel-
len dat ik mijn eigendom niet voor 
een appel en een ei van de hand 
doe. Men wil mij afschepen met een 
prijs die minder dan vijftig procent 
van de huidige waarde is. Dat doe 
ik dus niet. 
Gaat u zelf maar na als u een koop-
woning heeft en u moet verkassen 
omdat een projectontwikkelaar zo 
nodig woningen op uw terrein wil 
gaan bouwen. Gaat u dan ook ak-
koord met maximaal 40 procent en 
zelfs minder wat wordt geboden? 
Daar komt u niet verder mee als u 
een ander huis moet kopen. Elke 

keer komt er iemand bij mij langs 
om over de verkoop te praten. Maar 
het is steeds hetzelfde bod en dan 
is het vergeefse moeite want ik ga 
niet akkoord.”

Goede ruil
De Kroon heeft uitspraak gedaan en 
de rechter gaat nu bepalen hoe het 
verder gaat. Intussen blijft men pro-
beren om met u tot overeenstem-
ming te geraken. U kunt nog in cas-
satie. Dan houdt u het proces nog 
langer op. Is dat de bedoeling?
Van Bennekom: “Van mij hoeft dat 
niet. Als men mij een faire prijs biedt 
ben ik bereid te gaan verkassen. Ik 
moet er toch iets voor terug kunnen 
kopen. Anders ben ik verplicht alle 
huisraad en andere spullen ergens 
op te slaan. Alleen al om dat te laten 
inpakken en te verhuizen kost mini-
maal 20.000 euro zo heeft een ver-
huisbedrijf mij voorgerekend. Het 
hoeft ook geen 100 procent geld te 
zijn. Ik wil wel naar een andere lo-
catie verhuizen als men mij dat aan-
biedt. Ik blijf het liefst in Uithoorn. 
Op het oude Campinaterrein wor-

den vrijstaande huizen gebouwd. 
Daar wil ik er wel een van hebben 
en heb dat ook als voorstel bij de ge-
meente neergelegd. Ik heb dat ook 
bij Zeeman een keer aangegeven. 
Over een goede ruil valt met mij te 
praten. Maar vanuit de gemeente is 
de reactie nul komma nul. Ik heb er 
destijds met wethouder Jeroen Ver-
heijen over gesproken, maar die had 
als weerwoord dat ik het moest op-
lossen met de projectontwikkelaar. 
Daar hoor ik echter taal noch te-
ken meer van. Er is momenteel ook 
helemaal geen activiteit op en rond 
het terrein. Mensen zouden geïn-
formeerd worden via een nieuws-
brief als er een informatieavond zou 
worden georganiseerd om het pro-
ject nader toe te lichten en om be-
langstellende kopers alvast te infor-
meren over de woningen. Het is nu 
eind januari en er komt maar niks 
van de grond. Het zal in mijn bele-
ving nog wel even duren.”

Sloopwaarde?
De rechter gaat nu het bedrag van 
de schadeloosstelling vaststellen.
Volgens Van Bennekom komt er 
dan een taxateur opdraven die weet 
dat de zaak gesloopt moet worden. 
Dan wordt de sloopwaarde vastge-
steld. “De huizen, loods en ande-
re opstallen staan er echter prima 
bij, ze zijn niet vervallen en verke-
ren in bewoonbare staat. Ook de lo-
catie is aantrekkelijk. Ik had het bij 
wijze van spreken tegen een mooie 
prijs kunnen aanbieden aan een be-
langstellende particuliere koper als 
het bouwplan geen roet in het eten 
had gegooid. Dan is er dus duide-
lijk sprake van een meerwaarde. 
Een andere optie was het zelf te slo-
pen en er een nieuwbouwhuis op te 
zetten. Maar ook daar krijg je geen 
vergunning voor want dat is storend 
in het project. Kijk, dit plan om wo-
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Pyjamaontbijt op Toermalijn
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 20 
januari vond op basisschool Toer-
malijn de start plaats van de Nati-
onale Voorleesdagen. De Nationale 
Voorleesdagen hebben als doel het 
voorlezen aan jonge kinderen te sti-
muleren. Zo worden kleintjes gro-
te lezers. Het plezier van voorlezen 
staat centraal, voorlezen is heel ge-
zellig. Maar voorlezen is ook goed 
voor de taalontwikkeling. Voorlezen 
heeft een gunstig effect op de late-
re leesvaardigheid. Kinderen die ie-
dere dag een kwartiertje voorgele-
zen worden, leren per jaar duizend 
extra woorden. Voorlezen en zelf le-
zen verrijkt de woordenschat, stimu-
leert de fantasie en helpt het kind 
de wereld om hem heen te begrij-
pen. De groepen een tot en met vier 
van Toermalijn mochten in pyjama 
op school ontbijten. De kinderen 
kwamen op school in hun mooiste 

pyjama’s, vaak met sloffen en knuf-
fel. Ook de voorlezers en leerkrach-
ten waren in pyjama of ochtendjas 
gehuld. Nadat de kinderen gezel-
lig samen hun ontbijtje hadden op-
gegeten werd er door de juffen en 
twee voorleesmoeders voorgelezen 
uit o.a het prentenboek ‘Boer Boris 
gaat naar zee’. Dit boek staat cen-
traal tijdens de voorleesdagen. Voor 
de kleuters van juf Claudia was de 
ochtend extra verrassend. De peu-
ters van de Bijdevoetjes kwamen 
met hun leidsters Ineke en Maris-
ka op bezoek om samen te genie-
ten van het voorlezen. De rest van 
de week zal in het teken staan van 
de voorleesdagen. Dit betekent dat 
de kinderen volop gaan genieten 
van prachtige boeken en verhalen. 
Al met al was het een gezellige och-
tend en een geweldige start van de 
Nationale Voorleesdagen.

Traktatie voor bewoners 
van het Hoge Heem
Uithoorn - Als een goede buur 
trakteerde Zeevishandel Volendam, 
bekend van de ‘noodkiosk’ voor de 
hoofdingang bij winkelcentrum Zij-
delwaard, de bewoners van het Ho-
ge Heem aan de Wiegerbruinlaan 
afgelopen maandag op een heer-
lijk stukje gebakken kabeljauw. 
“Dat ging er wel in bij de mensen,” 
geeft Kees Tol door de telefoon aan. 
“Ze hebben allemaal zitten smul-
len. Mijn zoon Henri heeft het he-
lemaal verzorgd beneden in het res-
taurantgedeelte. Dat is hem wel toe-
vertrouwd. Henri staat altijd met zijn 
team in de kiosk bij het winkelcen-
trum en heeft voor elke visliefheb-
ber een heerlijk en gevarieerd aan-
bod. Vanuit het Hoge Heem kunnen 
de mensen ons zien. We zijn eigen-

lijk buren. Dat worden we helemaal 
als we onze vaste plaats in het win-
kelcentrum na de verbouwing weer 
krijgen. Dat is bij de hoofdingang. 
En wat doe je als goede buur? Af en 
toe eens trakteren. Dat hebben we 
gedaan en we hebben de bewoners 
van het Hoge Heem weer blij mee 
gemaakt. We krijgen er altijd leuke 
reacties op. Dit doen we overigens 
wel vaker, de ene keer met nieuwe 
haring, een andere keer met visde-
licatessen. Wij zitten nu alweer bij-
na 40 jaar in Uithoorn en we hopen 
dat nog lang vol te houden. De be-
woners van het Hoge Heem zullen 
we daarbij zeker niet vergeten.” Al-
dus Kees Tol van Zeevishandel Vo-
lendam. Namens de bewoners: har-
telijk dank voor de lekkere traktatie!

Kookavond Wereldkeuken 
Europarei druk bezocht
Uithoorn - 21 Januari was er weer 
een kookavond van de Wereldkeu-
ken Europarei. De avond werd druk 
bezocht door bewoners uit heel Uit-
hoorn. Bewoners hebben genoten 
van heerlijke gerechten uit diver-
se culturen. Bewoners zaten naast 
elkaar, te kletsen en te genieten 
van het eten en van de mensen om 
hen heen. Volgende kookavond van 
de Wereldkeuken is op 18 Februa-
ri van 18:00 tot 22:00 in het Buurt-

nest. Prijs is €5,- p.p. excl. drankjes. 
Vind je het leuk om te koken voor 
een grote groep, of wil je je aanmel-
den om te komen eten, stuur dan 
een mail naar wereldkeukeneuro-
parei@gmail.com. Aanmelden voor 
de kookavond kan tot Maandag 16 
Februari. Wil je op de hoogte gehou-
den worden van alle activiteiten van 
de Werelkeuken, Like dan onze fa-
cebookpagina Wereldkeuken Euro-
parei.

Maskerade doet mee aan 
de Man Bijt Hond Oscars 

Omgaan met geld is te leren!
Uithoorn - Vita welzijn en advies 
geeft regelmatig de training Om-
gaan met geld. De training is be-
stemd voor inwoners van de ge-
meenten Amstelveen, Aalsmeer, 
Uithoorn en Ouder-Amstel die 
moeite hebben om rond te komen 
en wat meer zicht op hun inkomsten 
en uitgaven willen krijgen. De trai-
ning bestaat uit 7 wekelijkse bijeen-

komsten van 2 uur, en een 1e ken-
nismakingsbijeenkomst. De training 
gaat in op het ordenen van de fi-
nanciële administratie. De deelne-
mer leert onder meer een maandbe-
groting en een jaarbegroting te ma-
ken. Zo krijgt men een beter zicht 
op de dure en de goedkope maan-
den. De deelnemer leert om zijn in-
komsten en uitgaven op een rijtje te 

Nieuwe taken gemeente bij 
de zorg voor dementerenden
Uithoorn - De gastsprekers in het 
Alzheimer Café op donderdag 5 fe-
bruari zijn wethouder Ria Zijlstra 
van de gemeente Uithoorn en be-
leidsmedewerker Stefan de Weerdt. 
Het thema van deze avond is: Wat 
zijn de veranderingen in het beleid 
van de gemeente, wat betekenen 
die concreet voor de dementeren-
de en de mantelzorger? Gemeen-
ten zijn vanaf 1 januari 2015 ver-
antwoordelijk voor vrijwel de ge-
hele maatschappelijke ondersteu-
ning van hun inwoners zoals zorg, 
welzijn en opvoeding. Met als doel 
dat burgers beter en dichterbij huis 
geholpen worden wanneer ze met 
een beperking kampen of hulp be-
hoeven, maar dat moet wel minder 
middelen gebeuren. Hoe wil de ge-
meente Uithoorn vorm geven aan 
de veranderingen in de zorg, met 
welke prioriteiten, in hoever kun 
je als dementerende of mantelzor-
ger nog een beroep doen op de ge-
meente en hoe gaat dat concreet in 
zijn werk? Krijgt iedereen dezelfde 

zorg als afgelopen jaar en hoe ziet 
de gemeente Uithoorn de toekomst 
na 2015? Wethouder mevrouw Zijl-
stra en de heer de Weerdt zullen u 
hierover informeren en met u in ge-
sprek gaan. Er is ruim gelegenheid 
tot het stellen van vragen en met el-
kaar te praten. Het Alzheimer Café 
Uithoorn vindt plaats in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te 
Uithoorn van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het 
Alzheimer Café is een ontmoetings-
plek voor mensen die zorg of onder-
steuning bieden aan een demente-
rende en voor dementerenden zelf. 
U hoeft zich niet van te voren aan 
te melden, u kunt gewoon binnenlo-
pen. De toegang is gratis en de kof-
fie staat klaar.
Voor vragen en meer informatie 
kunt u contact opnemen met de co-
ordinator van de Alzheimer Caf’é ‘s 
Regio Amstelland en Meerlanden 
06-53766851.
e-mail : inlichtingenac@gmail.com 
Twitter : @ACUithoorn

Bewoner wil een faire prijs 
voor zijn grond en opstallen

Toenemende belangstelling 
voor Open Coffee
Vervolg van de voorpagina.

Mark stelde voor dat de Open Cof-
fee wel bij hem kon plaatsvinden en 
Myra communiceerde dat naar de 
ondernemers. Het gevolg was dat 
in een paar maanden tijd het aantal 
deelnemers zienderogen stijgt. “Wa-
ren het er eerst vijf, nu zijn dat er ge-
middeld al meer dan twintig en we 
verwachten dat de stijgende lijn zich 
zal doorzetten. De locatie in het win-
kelcentrum draagt daaraan bij. Het 
Theehuis heeft een gezellige uitstra-
ling, ligt centraal in het dorp en er 
is volop ruimte om (overdekt) gratis 
te parkeren,” laat Mark Schoorl we-
ten. Myra de Groot onderschrijft dit. 
Zij kent het klappen van de zweep 
en nu het ‘draait’ draagt zij de or-
ganisatie over aan een collega, die 

toevallig ook Myra heet, maar met 
de achternaam Lok (van Myra Lok 
Coaching), eveneens uit Mijdrecht).

Productief
“Iedereen die een eigen bedrijf wil 
opstarten, dat kortgeleden heeft ge-
daan of al langere tijd een onderne-
ming runt, is bij de Open Coffee van 
harte welkom. Een uitstekende op-
tie als u wilt kennismaken met an-
dere ondernemers en om kennis te 
delen of kennis te vragen. Stel dat 
er een leuke ‘lead’ uitkomt of za-
ken gedaan kunnen worden, kan 
je dat zien dat een nuttig resultaat 
van de Open Coffee. Om die reden 
moet zo’n bijeenkomst voor ieder-
een naast prettig ook wel produc-
tief zijn. Daarom organiseren we tij-
dens de bijeenkomst eventueel ac-

ningen te bouwen hou je niet te-
gen en verliezen doe ik het uitein-
delijk toch. Maar ik wil er uit halen 
wat mogelijk is. Ik heb tot nu toe al-
tijd volgehouden dat ik mijn mede-
werking wil verlenen aan een op-
lossing, maar dan moet die wel in 
overeenstemming zijn met de waar-
de van mijn eigendom. Ik snap wel 
dat ze willen wachten tot de rechter 
een uitspraak doet. Want misschien 
valt het bedrag van de schadeloos-
stelling wel lager uit dan wat ik heb 
neergelegd en dan is Zeeman na-
tuurlijk goedkoper uit. Hoe onze 
toekomst er dan uitziet interesseert 
ze geen barst. Wil ik naar een an-
dere woning zal ik een hoge lening 
moeten afsluiten – als ik die al krijg 
– omdat Zeeman hier zo nodig wo-
ningen wil gaan bouwen. Daar word 
ik de dupe van. Koop mij dan lekker 
eerst uit dan kan je je gang gaan.”

Sta in de weg
Het verhaal van Van Bennekom 
komt aardig overeen met wat de 
bewoners van de Thamerweg boven 
het hoofd hangt. “Naar mijn mening 
zullen zij ook het veld moeten rui-
men om de nieuwbouw ongestoord 
te kunnen laten doorgaan. Immers, 
zowel de gemeente als de project-
ontwikkelaar ziet ze liever vandaag 
dan morgen vertrekken. Ze zijn een 
sta in de weg. Want wie wil als be-
woner van een huis in een nieuw-
bouwwijk nog op zo’n ‘oude meuk’ 
kijken?” Dat geldt overigens niet 
voor de bebouwing die eigendom is 
van Van Bennekom. Want dat staat 
in de ogen van de projectontwik-
kelaar gewoon hinderlijk in de weg 
en kan niet in het bouwproject wor-
den geïntegreerd. Het zou Zeeman 
Vastgoed sieren als die nu einde-
lijk eens een bod op het eigendom 
van Van Bennekom zou doen waar-
op hij recht heeft, gerelateerd aan 
de huidige waarde van zijn grond 
en opstallen. Dan is het jarenlang 
voortslepende probleem gewoon 
opgelost en kan de woningbouw 
van start gaan. Tot nu toe is er nog 
steeds een patstelling. Wij houden u 
op de hoogte als er beweging in de 
zaak komt.

De bedoeling is wel dat je wat moet 
kunnen bereiken met elkaar. Als het 
alleen maar voor de gezelligheid is, 
zou het zonde van de tijd zijn.” legt 
Myra de Groot uit. Samen met Ge-
rard de Vries van Hotel Mijdrecht 
Marickenland en restaurant Mees-
ters organiseert zij al geruime tijd de 
Open Coffee in Mijdrecht en nam 
dat als uitgangspunt voor het initia-
tief in Uithoorn. Omdat zij Mijdrecht 
al onder haar vleugels heeft laat zijn 
het nu over aan haar naamgenote 
en collega Myra Lok. Die geeft aan 
vast van plan te zijn om het op een 
voortvarende manier verder gestalte 
te geven. Kortom, u bent zowel als 
beginnend als gevestigd onderne-
mer van harte welkom op de Open 
Coffee in het Theehuis op het Am-
stelplein waar u met andere onder-
nemers kunt kennismaken en van 
gedachten kunt wisselen. U kunt er 
elke derde dinsdag van de maand 
vanaf 9 uur vrij binnenstappen.

zetten, zodat hij weloverwogen be-
slissingen kan nemen en financië-
le problemen kan voorkomen, en 
zelfs eens iets kan kopen waar an-
ders nooit geld voor is. De training 
wordt begeleid door gekwalificeer-
de maatschappelijk werkers.

In de training komen ook schulden 
en betalingsachterstanden ter spra-
ke, en hoe de deelnemer hiermee 
kan omgaan. Andere onderwerpen 
die in de training aan bod komen 

zijn sparen, verzekeringen en subsi-
dies. Over deze onderwerpen wordt 
gerichte informatie gegeven. De 
kosten bedragen 15,-. Hierbij zijn de 
kosten voor de cursusmap inbegre-
pen. Deelname aan de training staat 
open voor alle inwoners van de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn.
Indien u belangstelling heeft voor 
deze cursus kunt u bellen voor meer 
informatie en over actuele startdata: 
020-5430430.

tiviteiten om verbindingen tussen 
mensen sneller te leggen, zoals bij-
voorbeeld speed daten of om 1 één 
minuut met elkaar praten waarbij je 
geen vragen mag stellen maar al-
leen mag ‘zenden’. Daarna kan je 
zelf constateren of het onder elkaar 
klikt en je met elkaar doorgaat, of 
dat verder praten moeizaam wordt 
en geen nut heeft. Zakelijk ge-
zien dan, want de sfeer blijft infor-
meel. Anderzijds, als je als onder-
nemers onder elkaar aan het pra-
ten bent over ondernemen, kom je 
op ideeën. Ook dat is een onderdeel 
van de Open Coffee die overigens in 
een heel ontspannen sfeer verloopt. 
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Mijmeringen
UITHOORN’S 
MOOISTE
In het begin van een nieuw jaar zijn er al-
tijd veel sportieve evenementen, misschien heeft het wat te maken met 
de goede voornemens die mensen altijd maken en waarbij bewegen 
altijd wel in de top drie staat. In onze eigen gemeente is er altijd tradi-
tioneel de 10 Engelse mijlen die gelopen kan worden, als ook de 10 en 
de 5 kilometer en de gezinssloop van wel een hele kilometer. Dit jaar 
werd de loop groots aangekondigd met de titel Uithoorns mooiste. Na 
de omlegging van de provinciale weg N201 kon er eindelijk weer gelo-
pen worden binnen de gemeentegrenzen van Uithoorn en dat is mooi.

JOGG gemeente
Sinds kort is gemeente Uithoorn ook een JOGG gemeente, wat wil zeg-
gen een gemeente die zichzelf het volgende ten doel stelt, Jongeren 
Op Gezond Gewicht.  In 2010 is de JOGG-aanpak geïntroduceerd in 
Nederland. Deze werkwijze is gebaseerd op de Franse Epode metho-
de waarbij lokale overheden, bedrijven en scholen samenwerken om 
kinderen zo ver te krijgen dat zij meer bewegen en gezonder eten. Het 
doel in Nederland is dit jaar 75 JOGG gemeenten  en in 2020 de ge-
zondste jeugd van Europa. Dat is nogal een streven en dat houdt ook 
in dat alles onderzocht moet worden, want meten is weten. De vraag is 
wat ga je meten, doen alle landen ook mee daaraan? Want anders kun 
je niet bepalen of wij over 5 jaar de gezondste jeugd in Europa heb-
ben. Al met al vind ik het heel goed dat er een poging wordt gedaan 
om dit zo breed mogelijk op te pakken, maar geloof ik ook dat het ver-
re van simpel is.

Opvoeden 
Het is goed dat er een project is wat in het hele land steeds meer vol-
gers krijgt, alleen het is nog niet genoeg. Kinderen kun je wel trigge-
ren om meer te gaan sporten, als ze thuis het verkeerde voorbeeld krij-
gen, niet gestimuleerd worden om te gaan sporten of buiten te spe-
len en er te veel ongezond voedsel op tafel komt, waar sta je dan als 
overheid? Laatst vertelde een collega van mij over een gezin waar een 
van de kinderen obesitas had. Toen er naar de eetgewoontes werd ge-
vraagd, antwoordde deze moeder “Oh, maar hij snoept maar twee keer 
per dag hoor”.  Waarop mijn collega vroeg “Oh en wat krijgt hij dan, een 
stukje fruit of zoiets?”. Moeder moest lachen en zei trots “Nee hoor, die 
kleine van ons is gek op chocola en dat krijgt hij dan”. Daar sta je dan 
met je goeie gedrag en zie dat soort gewoontes maar eens te doorbre-
ken in een familie.

Scholen
Ook de scholen worden betrokken bij de JOGG aanpak. In Uithoorn 
zie ik al vele goede samenwerkingen ontstaan, maar de puntjes op 
de i zetten kan geen kwaad. Zo wordt er op de school van mijn kinde-
ren aandacht besteed aan gezond eetgedrag. Het verzoek aan ouders 
is om een tussendoortje mee te geven wat weinig suiker en vet bevat, 
een appel, cracker of iets dergelijks. Op woensdag is het fruitdag, en 
dan is het de bedoeling dat alle kinderen fruit eten, wat ze van thuis 
hebben meegenomen.  Ik vind dat paradoxaal. Als je dan gezond eet-
gedrag wilt stimuleren dan moet de regel zijn, elke dag fruit mee en 
eventueel kan woensdag dan de dag zijn waarop er een crackertje of 
een gezonde koek mee gegeven kan worden (als gezonde koek über-
haupt al bestaat!). Dit lijkt me niet onmogelijk, wetende dat je twee 
stuks fruit per dag nodig hebt. Als je kind s ‘middags uit school komt, 
moet hij of zij toch minstens al 1 stuk fruit achter de kiezen hebben, 
anders kom je zeker niet op het aantal van twee stuks fruit per dag uit.  
Mijn kinderen krijgen dus elke dag fruit mee als tussendoortje, maar 
zeuren regelmatig of ze ook eens een koek meekrijgen, want alle an-
dere kinderen hebben dat ook! Daar sta je dan met je goeie gedrag. 

Voorleven
Opvoeden is voorleven en dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is zo-
als die bekende slogan “leuker kunnen we het niet maken, wel gemak-
kelijker”. Opvoeden is leuk en soms is het ook gemakkelijk of wordt er 
getracht om het makkelijker te maken. Dus afgelopen zondag trokken 
wij als gezin onze gymschoenen aan om met zijn allen de gezinssloop 
te doen. Ik loop regelmatig, omdat ik graag gezond en fit wil blijven. 
Dat voorbeeld leef ik graag voor, maar soms moet je gewoon met zijn 
allen in actie komen.  Makkelijker word het niet als in je eigen wijk een 
prachtige loop wordt georganiseerd, dus daar moesten we aan mee 
doen. En dat deden we, en dat was leuk. Een prachtig JOGG t-shirt en 
een medaille rijker zaten de kids trots thuis op de bank en klonk het 
volgende “Zo mama, en nu hebben we wel een snoepje verdient”.  En 
daar sta je dan wederom met je goeie gedrag.

Week agenda Vita Welzijn

Zang-Instuiff
Houd u van zingen? dan willen wij u uitnodigen om met ons mee te ko-
men zingen in de Bilderdijkhof koor!  U bent van harte welkom op de 
1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Het koor is on-
der leiding van Harry Lichtendahl het is altijd heel gezellig! 

Buurtsteunpunt de Legmeer
Op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand  maandagmiddag tus-
sen 14:00 en 16:30 uur een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Wilt u 
gezellig met mensen uit de Legmeer bijkletsen of spelletjes spelen? 
Of liever leuke kettingen maken? Hier is ruimte en gelegenheid voor. 
Ook is ouderen adviseur Susan de Graaff met advies op maat op het 
gebied van welzijn, dagbesteding, vrijwilligerswerk etc.  Kom gezellig 
even langs,  De koffie staat klaar! De eerst volgende bijeenkomsten zijn 
op: 5 & 19 januari  

Koffie/thee speciaal groep 
Om nieuwe contacten te leggen met leeftijdsgenoten organiseren wij 
iedere donderdag een koffie/thee ochtend. U bent welkom van 10.15 
tot 11.30 uur. Maandelijks wordt er ook een warme lunch verzorgd. Wij 
maken graag kennis met u en vinden het leuk als u donderdag komt.

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

Volle zaal bij optreden 
”Xing is verliefd”
Uithoorn - De 15 kinderen van kin-
derkoor Xing zitten midden in een 
drukke tijd, met 4 optredens in kor-
te tijd. Op woensdag 21 januari heb-
ben de kinderen de liedjes van het 
project ‘Xing is verliefd’ voor de eer-
ste keer aan het publiek laten horen 
in zorgcentrum Floriande in Hoofd-
dorp. 
Afgelopen zondag was het optreden 
in danscentrum Colijn, waarbij de 
zaal goed gevuld was met de vaders, 
moeder, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s etc. Bij veel liedjes werd ook 
nog gedanst en de kinderen hadden 
goed geoefend op hun solo’s. Twee 
liedjes waren speciaal voor Xing ge-
schreven door Henk van ’t Hoff en 
vooral het liedje Hellup (een soort 
smartlap over een moeder die ver-
liefd wordt) viel in de smaak! Ter af-
wisseling las Sandra van Stuijven-

berg, leesconsulente van What’s Up 
Uithoorn, na de pauze een grap-
pig verhaal op rijm voor: het pren-
tenboek ‘Hopeloos verliefd’. Daarbij 
werden de prenten geprojecteerd 
op een groot scherm, waardoor al-
les heel goed te volgen was. Na dit 
intermezzo zong Xing nog 4 liedjes, 
waarvan met name de laatste door 
de combinatie van koorzang, solo-
zang en een leuk dansje een spette-
rend slot van deze middag vormde.  
Op woensdag 28 januari hebben de 
kinderen nog opgetreden voor de 
bewoners van het Hoge Heem. Als 
klap op de vuurpijl staat er dan nog 
één optreden op het programma: 
a.s. zaterdag werkt Xing o.l.v. Ireen 
van Bijnen mee aan het Midwinter-
concert van harmonie-orkest KnA. 
Een vol programma dus voor de kin-
deren van Xing!

Boer Ton leest voor op de 
Trekvogel
Uithoorn - Hij was uitgenodigd 
door de juffen en meesters  om 
de Nationale Voorleesweek, van 21 
t/m 31 januari, te openen. De kin-
deren zaten al ongeduldig te wach-
ten, want hij was een beetje aan 
de late kant. Hij vertelde dat hij te 
laat was, omdat hij eerst nog even 
langs de bibliotheek moest om een 
voorleesboek op te halen. Hij had 
en prachtig prentenboek uitgeko-
zen. “Boer Boris gaat naar zee” van 
Ted van Lieshout en Philip Hopman. 
Het grappige is, dat dit prentenboek 
over een boer gaat die graag op va-
kantie wil. Boer Ton zou zelf ook wel 
eens op vakantie willen, maar daar 
heeft hij geen tijd voor, zoals hij zelf 
vertelde. In een decor van stroba-
len en een kruiwagen las boer Ton 
het prachtig geïllustreerde verhaal 
voor. Een aantal kinderen dat zich 
voor deze gelegenheid verkleed had 
als boer en boerin mocht naast boer 
Ton zitten op de strobalen. Het ver-
haal gaat over Boer Boris, die voor 
het eerst op vakantie gaat naar zee. 
Hij weet niet precies wat hij mee 
moet nemen en neemt daarom bij-
na de hele boerderij mee. Een koe, 
een kalf, de tractor, twee varkens en 
het kleinste schaapje, paard Knol, 
alle kippen en de haan, zijn broer-
tje en zusje en alle fijne meubeltjes. 
In een lange stoet vertrekken ze 
naar Zandvoort aan Zee. Alle die-

ren gaan zwemmen in zee en Boer 
Boris bouwt een prachtig zandkas-
teel. Een mooi verhaal met fantas-
tische tekeningen. Het prentenboek 
“Boer Boris gaat naar zee” is niet 
voor niets verkozen tot prentenboek 
van 2015. 

Zelf lezen
Boer Ton liet het prentenboek achter 
op school, zodat de kinderen er nog 
de hele week in kunnen kijken. Hij 
wilde ook nog een paar boertjes en 
boerinnetjes meenemen als hulp-
jes op zijn boerderij, maar dat ging 
niet door. De kinderen bleven lie-
ver op school. Tijdens de Nationale 
Voorleesweek, van 21 t/m 31 janua-
ri, zullen er ook op OBS De Trekvo-
gel diverse activiteiten plaatsvinden 
met betrekking tot het voorlezen. De 
kinderen zullen ook elkaar voorle-
zen. De ouderen lezen dan de jon-
geren voor. Ook zal Donna Veenhof, 
de voorleeskampioen van OBS De 
Trekvogel, in voorbereiding op de 
regionale voorleeskampioenschap-
pen, nog eenmaal aan de kinde-
ren en de leerkrachten laten horen 
waarom juist zij de voorleeskampi-
oen is van de school. Uiteraard wen-
sen wij Donna heel veel succes bij 
de regionale! En natuurlijk wordt er 
tijdens de Nationale Voorleesweek 
door de juffen en meesters een aan-
tal keren extra voorgelezen.

Kinderdisco
Uithoorn - Op zaterdag 31 janua-
ri a.s. is er weer een Col’inKidz Kin-
derdisco bij Dans en Partycentrum 
Colijn. Dit leuke evenement start 
om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Natuurlijk is DJ Edwin Konijn weer 
van de partij en worden de kinderen 
op een leuke manier bezig gehou-
den. Ze kunnen weer swingen op 
de nieuwste muziek en er worden 
weer spelletjes gedaan. Natuur-
lijk kun je ook weer schuifelen! De 
disco is toegankelijk voor kids tus-
sen de 8 en 12 jaar. Kaartjes kosten 
4,00 en zijn verkrijgbaar bij Kantoor-
boekhandel Ten Hoope op het Zij-
delwaard in Uithoorn en natuurlijk 
bij Colijn. Meer info: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl

Speelgoed-, bingo 
en  kledingbeurs 
Uithoorn - Op zaterdag 24 januari 
2015 is er vanaf 12.00 uur een speel-
goed- en kledingbeurs, die tot 15.00 
uur zal duren in de Brede School 
Legmeer, Randhoornweg 31-39. Er 
kan volop gekozen worden uit veel 
artikelen en allerlei maten (kinder) 
kleren tegen redelijke prijzen. Ieder-
een is welkom op de beurs en voor 
de kinderen zijn er leuke kinderacti-
viteiten. Gratis toegang. U kunt voor 
12,50 een, of meerder tafels huren 
en hierop uw spullen uitstallen voor 
de verkoop. Als u mee wilt doen met 
deze beurs, dan kunt u zich aanmel-
den via email: buurtnest-beheer-
der@optisportpunt.nl.  Verder is 
er op vrijdagavond 30 januari van-
af 19.30–22.30 uur een grote Bingo 
in wijkcentrum ’t Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 59 met als hoofd-
prijs een fiets! Iedereen is van harte 
welkom om het geluk te beproeven! 
Bingokaarten à 1 euro per stuk of 5 
euro voor 6 stuks. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur.

Ouderen genieten volop 
bij een uitje
Regio - Vorige week  genoten 
12 ouderen uit Aalsmeer en Uit-
hoorn van een bezoek aan het Ou-
de Ambachten en Speelgoedmuse-
um in Terschuur. Dit uitje werd ge-
organiseerd door het Jongeren Ro-
de Kruis, afdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn. Rond 09.30 uur werden de 
gasten bij hun huis opgehaald door 
twee Rode Kruis busjes en vrijwilli-
gers van het Jongeren Rode Kruis 
hielpen hen met instappen. On-
derweg kregen de ouderen wat te 
drinken en een koek aangeboden. 
In het Oude Ambachten en Speel-
goedmuseum was het voor de gas-
ten een feest van herkenning. In 
dat museum zijn huiskamers inge-
richt zoals deze er vroeger uitzagen 
en ook zijn kamers ingericht als bij-
voorbeeld een oud winkelpand. Ie-
dereen vertelde enthousiast over de 
gebruiksvoorwerpen die hij of zij zelf 
nog kende van vroeger. De ouderen 
genoten ook van een optreden van 
een accordeonist. Een mevrouw had 
voor haar werk vroeger poppen ge-
maakt en zij was blij verrast dat in 

het museum enkele van haar crea-
ties waren te bewonderen. 
In het restaurant had het Jongeren 
Rode Kruis ook een broodmaaltijd 
met drinken gereserveerd voor de 
gasten. Na het eten was er nog vol-
op tijd om rond te kijken in het mu-
seum. Rond 15:00 gingen we weg 
uit het museum. Onderweg was er 
nog drinken en een koek voor ie-
dereen en alle gasten werden weer 
thuis afgezet. De ouderen genoten 
volop van deze dag uit en de vrijwil-
ligers werden hartelijk bedankt.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij onze acti-
viteiten. Wij helpen mensen in een 
sociaal isolement, zoals mensen met 
een beperking of ouderen. Wil je 
meer informatie over wat het Jonge-
ren Rode Kruis doet, of wil je je aan-
melden als vrijwilliger? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl, kijk 
op www.facebook.com/Jongeren-
RodeKruis of volg @jjrodekruis op 
twitter.

De Morgenster zoekt vrijwilligers
Uithoorn - Dagelijks worden er 
diverse hartige en zoete taar-
ten gebakken binnen de Morgen-
ster. Dit zijn opdrachten voor klan-
ten. De taarten worden gebakken 
door mensen met een stoornis in 
het autismespectrum. Voor hen is 
het een training omgaan met klan-
tencontact, wat te doen als je een 
vraag hebt, welke actie onderneem 
je als iets niet gaat zoals het hoort 

en kennismaken met arbeidsmati-
ge activiteiten. Hier is dagelijks on-
dersteuning bij nodig. Lijkt het u 
leuk om vraagbaak te zijn voor on-
ze cliënten? Vindt u het leuk om 
zelf mee te helpen met bakken? 
Bent u bereid om meer te willen le-
ren over autisme? Dan zijn we op 
zoek naar u! Voor meer informatie 
of concrete afspraken kunt u con-
tact op nemen met Anne Schipper 

of Jolien Bläser van de Morgen-
ster Tel: 0297-521942 of via mail:  
morgenster@onstweedethuis.nl 

Aanstaande zaterdag nemen wij 
ook deel aan de vrijwilligersmarkt 
in Het Hoge Heem (9.00-11.30 uur). 
Uiteraard kunt u daar ook infor-
matie verkrijgen en proeven van 
de lekkerste appeltaartjes van Uit-
hoorn! Graag tot ziens. 





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Regio - Van 21 februari t/m 1 maart 
kun je weer heerlijk shoppen, ge-
nieten en van alles proberen tij-
dens het grootste vriendinnenfeest 
van Nederland: de Huishoudbeurs. 
Ruim 350 exposanten laten je weer 
profi teren van de vele koopjes en 
voordeeltjes. Op de eerste beursdag 
vindt de spectaculaire opening van 
de 70ste editie van de Huishoud-
beurs plaats! Kom naar de ope-
ning en zie hoe en wie dit jaar ex-
tra groots het startschot mag ge-
ven. Bekijk de laatste introducties 
op het Innovation Lab en in het His-
tory Lab worden oude tijden her-
leefd samen met de bezoeker. Leef 
je creatief uit tijdens één van de vele 
workshops. Ontdekt worden als mo-
del kan ook tijdens The Model Con-
vention. Voorbereiding nodig? Volg 
één van de catwalkworkshops van 
Mariana Verkerk! Ook Festival Fan-
tastique verrast je dit jaar weer met 
leuke activiteiten! 

Azië Pasar Malam Festival
Nieuw dit jaar is het Azië Pasar Ma-

lam Festival. Hal 7 wordt omgeto-
verd tot exotisch festival met o.a. 
live muziek en oriëntaalse dans- en 
kookdemonstraties. Bezoekers kun-
nen iedere avond tot 21.00 uur (be-
halve zondag 1 maart), donderdag 
en vrijdag tot 22.00 uur, lekker eten 
bij de diverse Aziatische restaurants 
en genieten van modeshows, die in 
het teken staan van ‘Oost ontmoet 
West’.

VIP Verwenarrangement
Genieten van het heerlijke VIP Ver-
wenarrangement met een lunch, 
exclusief toegang via de VIP en-
tree, een heerlijke Chinfl ex massage 
en een Chinese Health Check. Als 
spetterende afsluiting van de dag 
ontvangen de VIP’s een Verwenca-
deau! 
De Nieuwe Meerbode heeft gratis 
toegangsbewijzen. De eerste 10 die 
bellen naar: 06-53847419 ontvan-
gen een toegangscode waarmee u 
uw gratis toegangskaart per inter-
net kunt activeren. 
OP=OP.

Huishoudbeurs 2015: Het leukste 
dagje uit voor vriendinnen!
Volop inspiratie op de 
Huishoudbeurs

Uithoorn - Dinsdag 3 februari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een lezing over spreu-
ken, sagen en legenden over het 
weer. Deze lezing wordt gegeven 
door Ton Lindemann, medewerker 
bij Meteo Maarssen en natuurgids 
bij IVN Vecht- en Plassengebied. 
De lezing wordt gehouden in NME-
centrum De Woudreus, Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00u; en voor de toegang 
wordt een vrijwillige bijdrage van 
2,50 gevraagd. Na regen komt zon-
neschijn en November in de nevel, ‘t 
blijft schoon, dat is de regel. Spreu-
ken en gezegden over het weer 

kennen we genoeg. Maar waar ko-
men ze vandaan en wat is de relatie 
tot het weer en de kalender? In de-
ze lezing verder veel aandacht voor 
de historische en maatschappelijke 
achtergronden van de volksweer-
kunde. Maar ook de prachtige sa-
gen en legenden waarin het weer of 
weersverschijnselen òf een hoofdrol 
speelde, òf een belangrijke stem-
pel op het verloop van het verhaal 
drukte komen aan bod. We gaan 
dan meer horen over de Witte wie-
ven (Twente, Achterhoek), De Vlie-
gende Hollander (Zeeuws Vlaande-
ren), en De held van Haarlem, Hans 
Brinkers, (Holland).

IVN-lezing ‘Spreuken, sagen 
en legenden over het weer’

Regio – Kia Motors Nederland 
heeft de tien best presterende Kia-
dealers van het afgelopen jaar be-
noemd tot ‘Top Dealer 2015’. Kia-
dealer Van Kouwen is een van de-
ze winnende autobedrijven en ont-
ving de bijbehorende award tij-
dens de Kia nieuwjaarsbijeenkomst 
uit handen van Léan Verstoep, Ma-
naging Director van Kia Motors Ne-
derland. “Kia heeft een stabiele 
plaats verworven in de top 10 best-
verkopende merken. Dit succes is te 
danken aan een modern en veelzij-
dig modelaanbod, de onovertroffen 
fabrieksgarantie van 7 jaar en een 
sterke dealerorganisatie,” aldus Lé-
an Verstoep. “Binnen deze dealer-
organisatie hebben tien autobedrij-
ven zich weten te onderscheiden 

als best presterende automobielbe-
drijven en mogen zich daarom ‘Top 
Dealer 2015’ noemen. Onze felicita-
ties gaan uit naar de heer Theo van 
Kouwen en Frank Vaneman van Kia-
dealer Van Kouwen en haar mede-
werkers.” Gedurende het hele jaar 
wordt iedere Kia-dealer objectief 
beoordeeld. Met name de afdelin-
gen Verkoop en After Sales worden 
continu geëvalueerd. Hierbij wordt 
vooral gekeken naar de wijze waar-
op service aan de klant wordt ver-
leend, zowel bij de aanschaf van 
een auto, als in het traject van tech-
nische dienstverlening daarna. Kia-
dealer Van Kouwen heeft zich hier-
in weten te onderscheiden, een be-
wijs van kwaliteit en optimale inzet 
van hun medewerkers.

Kia-dealer Van Kouwen bekroond 
met ‘Top Dealer Award 2015’

Uithoorn - Zaterdag 31 janua-
ri: Gezellige wintermarkt in winkel-
centrum Zijdelwaard. De uitverkoop 
in winkelcentrum Zijdelwaard duurt 
nog even voort! Zaterdag 31 janua-
ri vindt de Wintermarkt plaats! Ver-
schillende winkeliers hebben een 
kraam bij de winkel met superkoop-
jes! Daarnaast is er een kraam waar 
de bezoekers gratis een beker war-
me chocolademelk, glühwein of 
erwtensoep kunnen krijgen. En er 

is gezellige livemuziek. Boetiek de 
Boet, Nelson Schoenen, Drogisterij 
Stoop, Zijdelfl eur, Primera, Bakke-
rij Hulleman, Trekpleister, Perlopla-
za, Ten Hoope Boek en Kantoor, Va-
kantieXperts, Intersport Duo en Bart 
Smit hebben allemaal spetterende 
aanbiedingen op zaterdag 31 janu-
ari tijdens de Wintermarkt in winkel-
centrum Zijdelwaard! Kom dus za-
terdag 31 januari naar de gezellige 
wintermarkt in Zijdelwaard!

Superkoopjes, en gratis warme 
chocolademelk, erwtensoep en 

glühwein van de Zijdelwaard-winkeliers

Regio - Wat een onzin eigenlijk: we-
reldkankerdag! Moet er één dag zijn 
waarop iedereen aan kanker moet 
denken? Voor mensen met kanker 
is het andersom: élke dag moet je 
aan kanker denken. Elke dag besef-
fen ze welke impact de kanker op 
hun leven heeft. Soms leer je het te 
aanvaarden: het is zoals het is. Maar 
vaak steekt de boosheid weer de 
kop op. Of de angst en de zorg hoe 
het verder moet. Vaak heb je pijn en 
erge vermoeidheid. De kanker en 
de noodzakelijke medische behan-
deling laat zijn sporen achter.

Dit is het slechte nieuws over kan-
ker. Het goede nieuws is dat de 
strijd tegen kanker steeds meer 
terrein wint. Veel kankers zijn niet 
meer dodelijk, maar worden een 
chronische ziekte. Soms ontsnap je 
door een uiterst ingewikkelde ope-
ratie. Steeds beter wordt de behan-
deling op jouw maat gesneden.
Goed nieuws is ook hoe mensen 
met kanker elkaar kunnen steunen. 
Omdat je precies snapt wat de an-
der bedoelt. Een half woord is al ge-
noeg. Dat geeft erkenning en her-

kenning. En je hoeft niet steeds er 
over te praten. Samen dingen doen 
in een veilige sfeer, biedt ook ont-
spanning. Samen zingen, samen 
breien, samen yoga, samen schilde-
ren. Steeds in het besef dat je zou 
kunnen praten over wat je dwars zit. 
Dat kan ook allemaal in Inloophuis 
’t Anker. Dat zou je een keer moe-
ten uitproberen. Dat kan op Wereld-
kankerdag: op dinsdag 3 februa-
ri staat ’t Anker open voor iedereen 
die eens wil weten hoe het toegaat 
in het inloophuis. Iedereen is wel-
kom, mensen met kanker, en zon-
der kanker. Op deze dinsdag is er 
een ‘gewoon’ programma, van 10 
tot 12 uur Haken&Breien en in de 
middag oefent het Smartlappenkoor 
van 14 tot 15.30 uur. Kom kijken 
en de sfeer proeven, kom met een 
vraag over kanker, kom mee breien 
of mee zingen, kom je verhaal ver-
tellen. Je bent van harte welkom. 
De koffi e en thee staat klaar, tus-
sen 10 en 16 uur. Inloophuis ’t An-
ker zit in de bovenverdieping van SV 
ARGON, op de dinsdag en de don-
derdag. Dat is op de Hoofdweg 85b, 
3641PR Mijdrecht.

Ook op ’t Anker: 
Wereldkankerdag

Regio - Op 19 januari in Mijdrecht 
en op 22 januari in Vinkeveen waren 
de open avonden van het VeenLan-
den College. De school kan terug-
kijken op succesvolle open avon-
den met veel belangstelling uit de 
wijde omtrek van de twee locaties. 
Ook heeft de school veel inschrijvin-
gen voor de lesmiddag op 4 febru-
ari, waarbij de leerlingen uit groep 
8 een beetje kunnen ruiken aan het 
leven op een middelbare school. 

In het schooljaar 2015-2016 start 
er ook een sportklas op het Veen-
Landen College. Ook hiervoor was 
de belangstelling groot. De docen-
ten lichamelijke opvoeding hebben 
er dan ook veel zin in. Op 4, 5 en 
6 maart kunnen nieuwe leerlingen 
zich inschrijven en daarbij ook aan-
geven of ze mee willen doen aan de 
selectie voor de sportklas op 8 april 
aanstaande. Het VeenLanden Colle-
ge daagt je uit en heet je welkom.

Open avonden 
VeenLanden College

Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl

Begin van dit kalenderjaar was ik 
mijn horloge verloren. Aangifte 
bij de “gevonden voorwerpen” le-
verde aanvankelijk geen resultaat 
op maar, nadat ik de vermissing, 
via het internet, bij de gemeente 
Uithoorn had gemeld kreeg ik op 
20 januari van hen het bericht dat 
er een “match” was. Bij het ge-
meentelijke loket was inderdaad 
mijn horloge door een erg eerlij-

ke vinder gebracht! Mag ik via dit 
berichtje deze vrouw, man of kind 
heel erg bedanken voor de moei-
te die er is genomen om mij heel 
blij te maken. Verheugend is het 
natuurlijk óók te ervaren dat er in 
mijn leefomgeving nog bijzonder 
eerlijke mensen zijn...! Hulde! Be-
dankt hoor!
 
 A.J.T. Karlas uit Uithoorn

Dank u eerlijke vinder!

De Kwakel - De Nationale Voor-
leesdagen: De doelstelling van deze 
jaarlijks campagne is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen. Omdat Gast-
ouderopvang “Kwebbels” het be-
lang van voorlezen aan jonge kinde-
ren belangrijk vindt, doen wij jaar-
lijks mee aan de Nationale Voorlees-
dagen. Ieder jaar wordt er een pren-
tenboek verkozen als “Prentenboek 
van het Jaar”. Dit boek staat cen-
traal tijdens de Nationale Voorlees-
dagen. Dit jaar was dat: ‘Boer Bo-
ris gaat naar zee’, geschreven door 
Ted van Lieshout. Om de Nationale 
Voorleesdagen in te luiden, wordt er 
voorafgaand aan de Nationale Voor-
leesdagen een voorleesontbijt geor-
ganiseerd. Alle kinderen mochten 
op vrijdagochtend bij “Kwebbels” in 
pyjama komen, zodat er uitgebreid 
ontbeten kon worden met de kinde-
ren. De tafel was gedekt en er ston-
den warme broodjes en eieren klaar 
om opgegeten te worden. Sommige 
kinderen vonden het wel een beet-
je vreemd om in pyjama bij ‘Kweb-
bels’ gebracht te worden. In de loop 
van de week belde Boer Boris belde 
op. Hij had een probleem. Zijn kof-
fer was kwijt en kon niet op vakan-
tie. De ‘Kwebbels’ besloten een kof-
fer voor hem te zoeken en deze bij 
Boer Boris af te brengen, voordat hij 

op vakantie zou gaan. Voor het ge-
val hij zijn trommeltje met eten en 
zwembroek zou vergeten, hadden 
de ‘Kwebbels’ er zelf al om gedacht 
om deze in het koffertje te doen, 
voordat wij naar Boer Boris gingen. 
Boer Boris was erg blij met deze op-
lossing en vroeg of de kinderen de-
ze bij hem langs konden brengen bij 
‘Zorgboerderij Inner-Art’, waar Boer 
Boris woont. Als dank daarvoor zou 
hij uit het boek: “Boer Boris gaat 
naar zee” voorlezen. Dat vonden de 
‘Kwebbels’ een goed idee en zo ge-
schiedde. 
Op maandagochtend vertrokken 
wij met de kinderen naar ‘Zorg-
boerderij Inner-Art’ waar Boer Boris 
ons stond op te wachten. Zijn trac-
tor met karretje stond al klaar om te 
vertrekken. De kinderen kregen een 
schaal met geschilde, zelfgeplukte 
appels van het land die zij met zijn 
allen mochten opeten en wat limo-
nade te drinken. Alle kinderen luis-
terden ten midden van de cliënten 
van Zorgboerderij Inner- Art naar 
Boer Boris zijn verhaal en overhan-
digden zijn koffer. Daarna werd het 
‘Boer Boris’ lied gezongen voor Boer 
Boris en zijn thuisblijvers. Ten slot-
te stelde Boer Boris voor om met 
zijn allen op de foto te gaan met de 
tractor en zijn karretje. Dat wilden 
de kinderen graag! 

Nationale Voorleesdagen bij 
Gastouderopvang “Kwebbels”

Uithoorn - Mevrouw Yvonne Bak-
ker uit De Kwakel was de afgelopen 
week de winnares van de week-
prijs in de bouwzegelactie van win-
kelcentrum Zijdelwaard. Zij ontving 

een mooi Zijdelwaard-pakket met 
artikelen en waardebonnen van de 
Zijdelwaard-winkeliers t.w.v. 100 
euro uit handen van de medewer-
kers van Gall &  Gall.

Yvonne Bakker prijswinnares 
bouwzegelactie Zijdelwaard
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Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Hij is weer in het zicht, 
de laatste vrijdag van de maand ja-
nuari en dit wil dan zeggen de laat-
ste vrijdag van de maand, klaverjas-
sen bij Legmeervogels. Dit is ook 
de kans voor al diegene welke door 
wat voor oorzaak dan ook niet mee 
hebben kunnen doen aan het Olie-
bollenklaverjastoernooit om nu wel 
mee te doen aan het klaverjassen 
bij Legmeervogels. Uiteraard is ie-
dereen welkom bij Legmeervogels 
om mee te doen aan het klaverjas-
sen. Wel of geen lid van de club. 
Het mag bekend zijn, geen compe-

titie? Na het klaverjassen gelijk de 
prijs uitreiking. Geen tombola. Ge-
woon 4 rondjes klaverjassen op vrij-
dagavond 30 januari, aanvang 20.00 
uur, kantine Legmeervogels. Het is 
niet alleen het klaverjassen waar-
voor je komt maar je komt ook wel 
een beetje voor de hapjes van Sla-
gerij Bader welke weer veelvuldig 
rond gaan tijdens en na het klaver-
jassen.
Dus samengevat; laatste vrijdag van 
de maand, deze maand dan 30 ja-
nuari, klaverjassen bij Legmeervo-
gels, aanvang 20.00 uur.

Verrassende ontknoping 
parencompetitie b.V.K.
De Kwakel - Je kunt als simpele 
verslaggever jaar in jaar uit nog zul-
ke mooie theorieën loslaten over het 
verloop van een competitie, je wordt 
elke keer weer door de werkelijk-
heid achterhaald (wat je er natuur-
lijk niet van weerhoudt om de vol-
gende competitie opnieuw  te gaan 
speculeren en filosoferen over dat 
verloop).

A-lijn
In de A lijn leek de strijd om de 1e 
plaats in de eindstand van de 2e pa-
rencyclus alleen nog maar te gaan 
tussen de huidige clubkampioe-
nen Rita en Wim Ritzen en het ver-
rassend goed voor de dag komen-
de echtpaar Matty en Kees Overwa-
ter. Laatstgenoemd paar zakte ech-
ter op een dramatische manier door 
het spreekwoordelijke ijs op de slot-
avond van deze cyclus, waardoor zij 
in de eindstand genoegen moesten 
nemen met een (niettemin fraaie!) 
3e plaats. Rita en Wim 1e dus? Echt 
niet, want er was buiten de waard 
gerekend in de personen van Nel-
ly Vork en Andre Verhoef. Soms zie 
je die letterlijk en figuurlijk een aan-
tal weken niet, maar als ze er zijn is 
het meestal  wel raak. Zo ook deze 
keer, want zij verpletterden de con-
currentie met een score van 67,36% 
en eindigden daardoor in de to-
taalstand met  56,85% gemiddeld  
0,28% hoger dan Rita en Wim. Op 
deze slotavond werden Tiny en 
Adriaan Kooyman 2e met 55,21% 
en Kitty en Huub van Beem 3e met 
53,82%. Onderin viel het doek voor 
de paren Greet de Jong-Roel Knaap, 
Toos Boerlage-Annie Lauwers en 
Tiny en Han Mann. 

B-lijn
Dan de B lijn. Vorige week werd nog 
beweerd dat Ineke Hilliard en Huib 
van Geffen hun eindsprint te laat 
hadden ingezet. Zet Huib echter 
met zo’n opmerking op scherp en hij 
is niet te houden. De vonken vlogen 

er van af en dankzij hun 1e plaats 
met 69,05%(!!) klommen zij naar de 
2e plaats in de totaalstand met een 
gemiddelde van 54,4%. Pontificaal 
1e in deze lijn werden echter Ria 
Broers en Loes Schijf met 58,03% 
gemiddeld. De 3e plaats in de eind-
stand was voor Leny Heemskerk en 
Agnes de Kuijer . Deze 3 paren mo-
gen dus volgende week in de A lijn 
aantonen dat zij terecht gepromo-
veerd zijn. Ria en Loes waren deze 
avond overigens als 2e geëindigd 
met 57,44%. Eefke Backers en Mari-
anne Kamp werden met 56,55% 3e.
Ook in deze lijn moeten paren de-
graderen en dat (relatief) trieste lot 
trof de paren Lous Bakker-Hans Eli-
as, Addie de Zwart-Hettie Kesting 
en Rie Bezuyen-Gerbrand van Nig-
tevegt.
 
C-lijn
In de C lijn slaagden Elisabeth 
en Nan v.d. Berg er met verve in 
de vorige week geopperde moge-
lijkheid tot promotie daadwerkelijk 
waar te maken. Zij moesten dan zelf 
goed scoren en hopen op een uit-
glijder van een of meer andere pa-
ren. Aan beide voorwaarden werd 
ruimschoots voldaan. Zelf scoorden 
zij 61,67% en daarmee werden zij 
niet alleen 1e deze avond, zij klom-
men zelfs op naar de 2e plaats in 
de totaalstand met 55,63% gemid-
deld. De 1e plaats hier was al lang 
vergeven aan Atie en Wan Over-
water met het hoogste gemiddelde 
van alle paren in de 2e cyclus en wel 
58,47%. Op deze slotavond werden 
zijn met 60% 3e. Tussen genoemde 
paren eisten Corrie en Ruud van der 
Peet met 60,42% de 2e plaats op en 
dat zorgde er voor dat zij ‘over all’ op 
de 3e plaats eindigden en dus ook 
promoveren naar de B lijn. 
Volgende week beginnen ze alle-
maal weer gewoon op 0 en kun-
nen ze weer 7 avonden strijd leve-
ren in de 3e cyclus van de paren-
competitie.

bram Anderiessen 
Nederlands kampioen Cross
Uithoorn - Afgelopen weekend 
stond voor een aantal AKU-atleten 
met een rode pen omcirkeld in hun 
agenda. In Apeldoorn vond namelijk 
het NK indoor voor C- en D-junio-
ren plaats en in Kerkrade werd het 
NK Cross georganiseerd. Op beide 
evenementen liet AKU nadrukke-
lijk zien dat het over talentvolle atle-
ten beschikt. In het Omnisportcen-
trum in Apeldoorn deed Sindy de 
Bruijn van zich spreken door in haar 
eerste indoorwedstrijd ooit direct 
als vierde te eindigen bij de Meis-
jes D-junioren, in een zeer snelle 
tijd van 8,95 sec. Vooraf had ze een 
beetje last van de zenuwen, om in 
een groot stadion te mogen lopen 
voor zo veel publiek, maar tijdens 
de wedstrijd was daar niets van te 
merken. In de serie ging ze als tijd-
snelste (8,99 sec.) nog net door naar 
de halve finales, maar met 8,95 sec. 
in zowel de halve finale als de fina-
le liet ze zien dat zij over veel talent 
beschikt en een prachtige prestatie 
had neergezet. Paulien Idema mocht 
vorig jaar al ervaring opdoen bij de-
ze wedstrijd, maar nu liet ze zien dat 
ze zich in een jaar tijd erg goed ont-
wikkeld heeft en liep in een dik PR 
van 3:19,72 min. naar een eveneens 
mooie zesde plaats op de 1.000 me-
ter bij de meisjes D-junioren.

D junior
D-junior Isar Overes kwam helaas 
ziek aan de start waardoor zijn 60 
meter helaas tegenviel. Bij het ko-
gelstoten revancheerde hij zich 
enigszins met een PR-afstand van 
7,53m, maar dit was helaas niet vol-
doende om in de finale te komen. 
Op zondag was het de beurt aan 
de C-junioren. Namens AKU kwam 
Erik Rydfors uit op de 1.500m. Ook 
dit was voor hem zijn eerste in-
doorwedstrijd. Dit maakte voor hem 
niets uit, want met een vijfde plaats 
in een tijd van 4:33,17 minuten deed 
ook hij het uitstekend. Een dikke 
200 kilometer zuidelijker deden B-
junior Bram Anderiessen en Seni-
ore Lotte Krause namens AKU mee 

aan het NK Cross. Bram is dit trai-
ningsjaar overgestapt naar de trai-
ningsgroep van TDR in Castricum 
en is een van de grootste talenten 
op de middellange afstand die mo-
menteel in Nederland rondloopt. Hij 
gold vooraf dan ook als de te klop-
pen man, al zou hij het zeker niet 
cadeau gaan krijgen. Teamgenoot 
Lotte maakt sinds haar overstap 
naar TDR een zeer goede ontwikke-
ling door en behoorde tot een van 
de outsiders in het sterke deelne-
mersveld op de korte cross. Zowel 
Bram als Lotte trainen bij TDR, maar 
blijven wedstrijdlid van AKU. Na 
een goed opgebouwde race sloeg 
Bram toe door op het juiste moment 
in de afdaling het gat te slaan met 
zijn concurrenten. Hij werd zo voor 
het eerst Nederlands kampioen bij 
de B-junioren. Een geweldige pres-
tatie om het jaar mee te beginnen. 
Lotte liep een goede wedstrijd en 
streed samen met een groepje con-
currenten voor de derde plaats. 
Door haar prima opgebouwde race 
hadden haar tegenstanders geen 
antwoord op haar eindsprint, waar-
mee ze naar een prachtige bronzen 
plak liep.

ASM heeft een goed week 
in de beker
De Hoef - De 1e bekerronde in het 
nieuwe jaar zit er ook weer op. Het 
lijkt erop dat het om twee fronten 
strijden, competitie en beker, toch 
niet zo eenvoudig. Elke wedstrijd is 
er een zou je toch zeggen maar in 
de praktijk lijkt het toch weer an-
ders. De teams die in de competi-
tie in de top staan laten het nog wel 
een liggen in de beker en teams die 
wat lager staan pakken juist van de 
top de punten in de beker en dus 
is het altijd weer een verassing om 
de uitslagen te bekijken. De 1e wed-
strijd is er al meteen zo een. De Kui-
per Stee/Inn moest thuis tegen ASM 
1. Martien Heijman maakte hier wel 
de hoogste serie van de week (15 
en 28,3%) maar dat was toch niet 
genoeg om de partij tegen Rene 
Hoogenboom te winnen. Alleen Pe-
ter Coenen was in staat om twee 
punten voor de Kuiper/Stee Inn te 
pakken en dus werd het 2-7 voor 
ASM 1. Op dezelfde locatie moest 
Stieva/Aalsmeer tegen ASM 2. In 
de beker stonden beide teams pre-
cies gelijk. ASM 2 wilde daar ken-
nelijk wat aan veranderen en dat is 
hen ook goed gelukt. Gedecideerd 
werden de Stieva’s stuk voor stuk 
op zij geschoven waarbij Miguel van 
Nieuwkerk ook nog een de kortste 
partij (13 beurten) van de week op 
tafel legde, 0-9. Onze Vrijheid de Bil-
jartmakers, in de top van de 2e di-
visie maar in de middenmoot bij de 
beker, mocht naar de Hoef om tegen 
de Springbok 1 te bekeren. 

Bert Loogman speelde met 18 beur-
ten een sterke partij tegen Pe-
ter Stam en gaf daarmee Peter ook 
geen kans om in de wedstrijd te ko-
men maar dat waren dan ook de 
enige punten die Onze Vrijheid bin-
nen kom halen. Mede door het goed 

spel van Bert haalde Onze Vrijheid 
met een verschil van 0,00005 het ex-
tra punt binnen, einduitslag 6-3. Het 
is even rekenen maar het levert wel 
een punt op. De Schans/Lutis venti-
latietechniek doet het minder goed 
in de competitie maar staat boven-
aan in de beker en dat willen ze 
graag zo houden. Tegen Bar Adel-
hof 3 liet John Beets met 110 ca-
ramboles in 18 beurten Cock Verver 
veel op zijn stoel zitten. Henk Door-
nekamp kwam 6 caramboles tekort 
tegen Henk Doornekamp maar dat 
gold omgekeerd voor Stefan Vos te-
gen Ton Brandsema. Donny Beets 
ronde dit af door Rohan Janmaat te 
verslaan, 7-2. Door deze winst blijft 
de Schans/Lutis ventilatietechniek 
ook bovenaan staan in de beker. 
De Paddestoel 2 en de Springbok 
2 stonden tot deze week op de 14 
en 13 plaats in de beker. Op voor-
hand geen eenvoudig partij en dat 
bleek ook tijdens de wedstrijd. Om 
en om werden de partijen gewon-
nen en beide teams haalden daar-
mee 4 punten binnen maar de Pad-
destoel maakte meer caramboles en 
dus kwam er 5-4 op de uitslaglijst. 
De Merel/Heerenlux 1 kreeg CenS 
1 op bezoek. Een divisie verschil in 
de competitie maar 1 plaats ver-
schil, in het voordeel van de Merel/
Heerenlux, in de beker. Een wed-
strijd om een plek in de rankschik-
king. Kees Griffioen en Eric Aars-
man pakten de winst voor de Merel/
Heerenlux maar dat deden de he-
ren Driehuis voor CenS en ook weer 
met net even meer caramboles dan 
de Merel/Heerenlux, 4-5. De Merel/
Heerenlux 3 staat bovenaan in de 
1e divisie maar onderaan in de be-
ker. Kennelijk voelen zij zich onder-
aan in de beker toch niet helemaal 
op hun plek en daar wilden zij tegen 

Uithoorns Mooiste, de loop

Het regende records op het snelle 
nieuwe parcours in Uithoorn
Regio - De laatste zondag in ja-
nuari is Uithoorn al voor de 31ste 
keer het domein van de atleten in 
de hardloopsport. Ruim 200 vrijwil-
ligers maakte het vandaag mogelijk 
dat meer dan 1200 hardlopers kon-
den genieten van de mooie plekjes 
in Uithoorn. Door de omlegging van 
de N201 heeft de gemeente toe-
stemming gegeven om onze loop 
dwars door het dorp te laten gaan. 
Dit vraagt veel begrip van de bewo-
ners, automobilisten en ander ver-
keer. Want het betekende her en 
der veel verkeershinder. Maar lo-
pers, verkeersregelaars en inwoners 
loste dat eigenlijk overal gewoon 
prima op. Resultaat was een uitste-
kende wedstrijd met veel kijkplezier. 
Voor de lopers was het weer uitste-
kend. Nauwelijks wind (en langs de 
Amstel in de rug), een beetje voch-
tig waardoor er genoeg zuurstof in 
de lucht hing en met een graad of 
5 een uitstekende loopomstandig-
heid. En dit leverde voor de orga-

nisatie een uitstekend resultaat op. 
Op vijf van de zes afstanden werd er 
sneller gelopen dan ooit in Uithoorn.
 
Snelheid
Bij de 5 km snelde Tim Bolink van 
AAC met een gemiddelde snelheid 
van bijna 20 km per uur naar een 
zeer rappe 15 minuten en 26 secon-
den. De AKU lopers Wouter Hein-
rich en Bram Anderiessen volgde 
als 2e en 3e. Beide onder het ou-
de record. Ook bij de dames werd 
door Miriam van Reijen van Pha-
nos onder het record gelopen. Zij 
verbeterde de snelste tijd met bijna 
één minuut en klokte 17 minuten en 
46 seconden. (Bijna) veterane Silke 
Schmidt werd uitstekend tweede en 
Sandra van den Berg werd derde. 
Totaal liepen 335 mensen de kort-
ste afstand. Uiteraard waren veel 
kinderen getuige van deze presta-
tie. Want ruim 150 kinderen hadden 
een half uurtje voor de start van de 
5 km “hun” run over 1 kilometer ge-

daan. Veel jeugdige lopers van AKU 
stonden trots hun clubvoorbeelden 
Wouter, Bram en Sjoerd aan te moe-
digen. De kinderen werden allemaal 
aangemoedigd door de KidsDJ van 
Stichting JOGG (Jongeren Op Ge-
zond Gewicht) die vanuit het ge-
meentelijke initiatief betrokken wa-
ren bij de organisatie. Dat hardlo-
pen een activiteit is die veel mensen 
gezond houdt wordt bewezen door-
dat ongeveer één derde van alle 
deelnemers van vandaag in de ca-
tegorie 45 tot 55 jaar vielen. 

10 km
Op de 10 kilometer was er bij de he-
ren lang een spannende strijd. Uit-
eindelijk ging de Belgische Dieter 
Brouckart met het nieuwe record bij 
de mannen aan de haal. In 31 minu-
ten en 46 seconden bleef hij Mel-
vin Franken van Archilles maar een 
paar seconden voor. Said Kanfaoui 
van AV Gouda completeerde het po-
dium bij de mannen. 

Bij de vrouwen was de strijd een 
stukje makkelijker. Tekle Asmelah 
uit Ethiopië eindigde met 36 minu-
ten 44 seconden net boven het re-
cord. Op beperkte afstand eindig-
de Marlies Jongerius van Olympus 
70 en Marieke Bourruin van Water-
weg als tweede en derde. De 10 km 
wedstrijd kende ruim 500 deelne-
mers. De ruim 360 deelnemers bij 
de 10 Engelse mijlen zagen dat de 
wedstrijd bij de mannen en de vrou-
wen gedomineerd werd door snel-
le Kenianen. Terer Kipkoros verpul-
verde het record en bracht het op 
51 minuten en 16 seconden. Bijna 
19 kilometer per uur. Francies van 
Steenbrugge kwam uit Belgie om 
de tweede prijs op te halen en Chris 
van Lie van AV Castricum won het 
brons met allemaal tijden ruim on-
der het uur. Lokale lopers Michael 
Woerden en John van Dijk vielen 
net naast het podium. Ook bij de 
dames was het een internationale 
strijd. Lucy Macharia won uiteinde-
lijk in 55 minuten en 52 seconden 
waarbij zij net achter de 3e man lo-
per bij de mannen binnen kwam. 
Elizeba Cherono volgde Lucy in haar 
kielzog en werd 2e. Jozien Stolkwijk 
volgde beide Keniase loopsters op 
bijna 10 minuten en werd 3e. Zo-
als gezegd deden vandaag (naast 
de kinderen) ruim 1200 mannen en 
vrouwen mee aan de wedstrijd. Het 
merendeel kwam uit de gemeen-
te Uithoorn (ongeveer 150) plus de 
ruim 60 leden van AKU. Uit de di-
recte omgeving kwamen er ook veel 
deelnemers. Amstelveen was met 
48 lopers het best vertegenwoor-
digd. Te veel mannen en vrouwen 
om te noemen leverde een uitste-
kende prestatie. Allemaal van har-
te gefeliciteerd met jullie presta-
tie van vandaag. Namens AKU Uit-
hoorn willen wij iedereen bedanken. 
De gemeente voor haar medewer-
king, de sponsors voor hun bijdra-
gen, de heel vele vrijwilligers die be-
langeloos hun tijd beschikbaar stel-
de en natuurlijk de inwoners voor 
hun begrip en medewerking. Wil je 
ook eens proberen of hardlopen iets 
voor je is? 

Kom dan eens langs op onze ver-
eniging. Kijk op onze site www.
aku-uithoorn.com onder clubin-
formatie voor ons trainingsaanbod 
of op https://www.facebook.com/ 
atletiekklubuithoorn.

de Kromme Mijdrecht wat aan gaan 
doen. Caty Jansen kon het helaas 
niet bolwerken tegen Gerrit Schuur-
man maar de andere drie partijen 
waren wel voor de Merel/Heeren-
lux, 7-2. DIO, langzaam maar zeker 
op weg naar de top in de 1e divi-
sie, staat op de 17e plek in de be-
ker. Ook zij voelen zich daar ken-
nelijk niet op hun gemak. Ondanks 
het ontbreken van de kampioenen 
van het koppeldriebandentournooi, 
Herman Turkenburg en Bert Dijks-
hoorn, werd Kromme Mijdrecht met 

7-2 naar huis gestuurd. De laatste 
wedstrijd De Merel/Heerenlux 2 
tegen CenS 2. Ook bij deze teams 
een divisie verschil maar in de be-
ker staat CenS 2 liefst 10 plaatsen 
hoger. Dat moet je dan maar waar 
zien te maken. De strijd ging gelijk 
op, Jeroen Vis en Hans Levy won-
nen voor De Merel/Heerenlux maar 
Jos Bader en Zweder van Dalen de-
den dat voor CenS 2. CenS 2 had 
net wat meer caramboles gemaakt 
en trok daarmee met 4 tegen 5 aan 
het langste eind.

bridgeclub AbC
Regio - Op 22 januari, speelden we 
de eerste ronde van de derde cy-
clus. Voor dat we gingen bridgen, 
werden de eerste van de A lijn en de 
B lijn  op het podium gezet, en ge-
eerd met een fles wijn en trakteerde 
Coby omdat ze 85 jaar was gewor-
den. Wij wensen Coby er nog heel 
veel jaren bij. 
Met 24 paren begonnen we aan 
de nieuwe competitie ronde, hoe-
veel percentage halen we vandaag, 
is dan de vraag van velen De sfeer 

maken we zelf en als die goed is zijn 
dat de resultaten ook. 
De zittinguitslag was als volgt: In de 
de A lijn  op de eerste plaats Aja  en 
John  met een hoge score van  66,67 
%  De tweede plaats voor Ciny en 
Hetty met  61,98 % de derde plaats 
was voor Greet en Roel met 60,94 
%. in de B lijn werd de eerste plaats 
gedeeld door Nel en Jos en Lenny 
en Fhini  met een score van  55,90  
dan verspringt naar de derde plaats 
Corry en Lenny met  53,47 %.

Legmeervogels C2 debuut 
in promotiepoule valt zwaar
Uithoorn - Zaterdag 24 januari 
stond de eerste wedstrijd in de pro-
motiepoule voor de 1e klasse voor 
de jongens van de C2 op het pro-
gramma. Ondanks de ijzel ‘s nachts, 
was het veld van Overbos prima be-
speelbaar. De C1 van Overbos was 
al tegenstander geweest in het oe-
fenprogramma, in september ver-
loor de C2 met 6-1. De vooruitzich-
ten op een goed resultaat waren er 
dan ook niet. Coach Gregory had de 
afgelopen de trainingen moeten af-
gelasten vanwege een pittige griep. 
Vanuit zijn ziekbed had hij diver-
se spelsystemen geoefend op zijn 
Playstation 4. Hij had spelers op an-
dere posities laten spelen en zo ge-
tracht meer variatie in zijn opstelling 
te kunnen brengen. Volgens eigen 
zeggen had hij het met zijn C2 zelfs 
De Koninklijke uit Madrid moeilijk 
gemaakt.  Na al deze oefeningen op 
zijn spelcomputer had hij er dan ook 
wel vertrouwen in. De C2 ging goed 
van start en zette meteen de aanval 
in. Al na enkele minuten kreeg Da-
vy een goede kopkans, die hij helaas 
over kopte. Overbos raakte hierdoor 
niet van de kook en nam het initia-
tief over. De druk werd onze verde-

diging teveel en de 1-0 en 2-0 vielen 
al gauw. Helaas moest laatste man 
Jessy geblesseerd het veld verlaten, 
waarna Overbos doordrukte en bin-
nen een half uur was de stand 5-0 
bereikt. Benjamin wist nog voor rust 
in ieder geval de eretreffer te maken. 
In de rust eiste Gregory meer inzet 
in de duels en meer beleving. Dit 
strijdplan leek de tweede helft goed 
te werken, de C2 kreeg meerde-
re kansen maar wist er geen te be-
nutten. Overbos counterde er vrolijk 
op los en maakte met nog 2 treffers 
de zevenklapper vol. Het duel werd 
in de eindfase nog ontsierd door 2 
rode kaarten, 1 voor beide ploegen. 
Ondanks de zware nederlaag, is er 
geen reden tot wanhoop. De tegen-
standers waren een jaar ouder en 
hierdoor fysiek veel sterker. Het is in 
ieder geval zaak om de lijn van de 
tweede helft vast te houden en met-
een vanaf de aftrap inzet te tonen en 
de duels aan te gaan. Dan kunnen 
er nog mooie dingen ontstaan, want 
voetballen kunnen jullie zeker ! Voor 
Gregory is het weer terug naar de 
spelcomputer om een beter systeem 
te bedenken om de volgende tegen-
standers te verslaan.
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