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KORT NIEUWS:

Wie mist zijn 
trouwring?
Uithoorn - Op 29 december is 
er een gouden trouwring ge-
vonden bij AH Jos v/d Berg in 
winkelcentrum Amstelplein. De 
vinders hebben dit bij de poli-
tie en gemeente gemeld, en de 
gegevens daar achtergelaten. 
Tot op heden hebben ze niets 
gehoord, maar ze hebben wel 
het idee dat iemand hem moet 
missen. Vandaar deze oproep 
in de krant: Het gaat om een 
ring waarin onder andere het 
jaartal ‘46 staat gegrift. Ande-
re details houden we ter con-
trole nog achter de hand. Ge-
zien dit jaartal zal iemand die 
hem zolang om de vinger heeft 
gehad, hem wel behoorlijk 
missen..Bent u uw ring kwijt? 
Stuur een mailtje naar de re-
dactie van deze krant: redacti-
euithoorn@meerbode.nl of bel: 
0653847419, dan brengen wij u 
in contact met de vinder.

Geen krant?
0297-581698

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

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888E
7 J !

SINDS 1888

128
WWW.MEERBODE.NL 3 FEBRUARI 2016

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
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Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

Uithoorn - Het veelbesproken cul-
tuurcluster Confucius waarvoor een 
plaats was ingeruimd aan de Water-
lijn is terug bij af. Niet denigrerend 
bedoeld, maar letterlijk. Het komt 
er voorlopig niet van. Tijdens een 
persbijeenkomst in het gemeente-
huis liet Huub Linders, projectdirec-
teur Hart aan de Amstel samen met 
projectontwikkelaar Steffan Kunst 
van Van Wijnen Projectontwikke-
ling West dit weten. “Onze plannen 
om horeca, kunst, cultuur, een bibli-
otheek en mooie appartementen in 
een gebouw te realiseren met een 
bijzondere uitstraling, zijn gestrand. 
Voornamelijk vanwege te geringe 
belangstelling. 

Er zouden 31 appartementen komen 
en ondanks dat de betreffende ma-
kelaar die voor de verkoop zorgt er 
alles aan gedaan heeft, waren er in 
een jaar tijd slechts 13 gegadigden. 
Voor de horeca-activiteiten, zoals 
een theater en een Grand café heb-
ben zich geen ondernemers gemeld 
die de exploitatie daarvan op zich 
wilden nemen. Dit betekent dat wij 
helaas moeten afzien van het huidi-
ge plan en een nieuw idee gaan uit-
werken om op die plaats toch een 
cluster neer te zetten met een an-
dere invulling, waarvan woonappar-
tementen wel deel blijven uitmaken. 
Ook is het de bedoeling dat de uit-
straling en de grootte van het pand 

niet erg zullen verschillen van het 
oorspronkelijke plan. Een en ander 
houdt in dat er dit jaar op voorhand 
niet gebouwd gaat worden. Wij heb-
ben dit met de gemeente Uithoorn 
uitgebreid besproken. Wellicht dat 
volgend jaar een nieuw plan gepre-
senteerd kan worden dat misschien 
ook een andere naam zal krijgen. 
Maar misschien blijft het ook wel 
dezelfde. 
Daarbij zij aangetekend dat dan ook 
het bestemmingsplan aangepast 
moet worden en dat kost eveneens 
weer de nodige tijd.” Aldus project-
directeur Huub Linders. 

Vervolg elders in deze krant.

Cultuurcluster Confucius 
terug bij af

Uithoorn - Sinds kort hebben voet-
gangers die de N196 oversteken bij 
de Dorpsstraat/Schans voorrang 
op het gemotoriseerde verkeer. De 
N196 behoort sinds enkele maan-
den tot de gemeente Uithoorn en 
is geen provinciale weg meer. “Ons 
doel is nog steeds het doorgaan-
de verkeer en daarbij voorname-
lijk vrachtverkeer, door het centrum 
van Uithoorn zoveel mogelijk te we-
ren. Daarmee zijn we al begonnen 
en is onderdeel van het ontmoedi-
gingsbeleid”, laat wethouder Marvin 
Polak tijdens een persbijeenkomst 
over de ontwikkelingen in het Oude 
Dorp weten. “Zo staan de verkeers-
lichten voor het verkeer op de N196 
vrijwel altijd op rood en die voor 
de overstekende voetgangers in 
het centrum tussen de Dorpsstraat 
en de Schans altijd op groen. Pas 
als zich een auto aandient bij de-
ze voetgangersoversteekplaats gaat 
de teller lopen en springt het voor 
de voethangers op rood en voor het 
verkeer korte tijd op groen. Dat kan 
zelfs per voertuig!” Laat u overigens 

niet verleiden door onverwacht over 
te steken als het licht voor u op 
groen staat. Sommige automobilis-
ten en ook vrachtwagenchauffeurs 
trekken zich soms niets aan van het 
rode licht en rijden gewoon door als 
zij niemand bij de oversteekplaats 
zien staan. De redacteur van deze 
krant heeft dit ter plekke zelf gecon-
stateerd! Ook de verkeerslichten op 
de kruising met de Laan van Meer-
wijk zijn in het nadeel van het ver-
keer dat rechtdoor wil rijden naar 
de Koningin Máximalaan en omge-
keerd. Polak: “Wij geven voorrang 
aan het verkeer dat via de Laan van 
Meerwijk van en naar de Amster-
damseweg over het Thamerlint rijdt. 
Het blijkt dat er nu veel minder fi le-
vorming op met name de Thamer-
laan ontstaat in de avondspits. Door 
de maatregel is de doorstroming 
beter geregeld.” 

Verkeersbesluiten
De wethouder geeft aan dat de 
plannen om mettertijd al het door-
gaande verkeer over de Prinses 

Irenebrug en de N196 door het cen-
trum te weren vooralsnog doorgaan. 
De eerste verkeersmaatregelen zijn 
nu genomen. Daarvoor zijn geen 
verkeersbesluiten nodig. “Dat is de 
volgende fase en die zijn verstrek-
kend en bedoeld om het betreffen-
de weggedeelte anders in te rich-
ten. Deze maand zullen de voorstel-
len uitgewerkt zijn en na bekend-
making zullen ze ter inzage wor-
den gelegd. Procedureel gezien kan 
men tegen deze verkeersbesluiten 
bezwaar aantekenen. We verwach-
ten dat dit ook wel zal gebeuren. We 
hebben daarom ruim te tijd inge-
pland alvorens dat proces achter de 
rug is en besluitvorming volgt. Denk 
daarbij aan het einde van dit jaar als 
het tegen zit. Vervolgens is het af-
hankelijk van het moment waarop 
de samenbouw van het Amstelplein 
en het Oude Dorp zal gaan plaats-
vinden of er nog een tijdelijke her-
inrichting van de N196 noodzakelijk 
is. Anders is het zonde van het geld 
om dat voor korte tijd te gaan doen.” 
Aldus wethouder Polak.

Groen licht voor voetgangers 
bij de Dorpsstraat

Uithoorn - Op de Zijdelweg in Uit-
hoorn is vorige week donderdag-
middag 28 januari een fl ink onge-
val gebeurd. Bij dat ongeval raakte 
een persoon gewond. Deze moest 
worden afgevoerd naar het zieken-

huis. De ravage was groot. De poli-
tie doet onderzoek naar de oorzaak 
van het ongeval. Het kruispunt was 
in diverse richtingen afgesloten. 
Foto’s: KaWijKo Media/
Nickelas Kok

Gewonde bij ongeval op 
de Zijdelweg

Uithoorn - Met ingang van 1 janua-
ri dit jaar heeft woningbouwcorpora-
tie Eigen Haard haar kantoor op de 
bovenste verdieping van het Amstel-
plein (parkeerdek) gesloten. Om-
dat in de afspraken met de gemeen-
te was overeengekomen dat Eigen 
Haard goede en bereikbare dienst-
verlening aan haar huurders blijvend 
zou onderhouden in Uithoorn met 
een kantoor, kon het in de ogen van 
politieke partij Ons Uithoorn niet zo 
zijn dat nu ineens de deur wordt ge-
sloten. Fractievoorzitter Benno van 
Dam stelde daar tijdens de raads-
vergadering van afgelopen donder-
dag vragen over aan wethouder Ria 
Zijlstra. Zoals of Eigen Haard dit in 
overleg met de gemeente heeft ge-
daan en wat de praktische gevolgen 
zijn voor de huurders in Uithoorn. 
De wethouder antwoordde dat Ei-
gen Haard dit wel degelijk in over-
leg met de gemeente had besloten. 
Er kwam nog maar weinig fysiek be-

zoek op het kantoor van EH. Vragen 
en antwoorden gebeuren steeds va-
ker langs digitale weg, zoals e-mail, 
maar worden ook telefonisch af-
gehandeld. Om die reden werd het 
aanhouden van de kantoorloca-
tie boven het Amstelplein relatief te 
duur en is men daaruit vertrokken. 
Echter, huurders kunnen nog wel 
terecht in wijkcentrum ’t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan 
bij de Europarei. Daar houdt Eigen 
Haard (op afspraak) nog wel ‘zitting’. 
Handig voor de bewoners in die om-
geving, maar huurders uit het Ou-
de Dorp moeten dus een stukje rij-
den om er naartoe te gaan. De vraag 
is echter hoelang Eigen Haard daar 
ook nog zit want drie fl ats worden 
op termijn gesloopt waarna nieuw-
bouw volgt. En dan ligt ’t Buurtnest 
misschien in de weg en blijft een af-
spraak in de woonwinkel aan de 
Rembrandtweg 109 in Amstelveen 
wellicht als alternatief over.

Kantoor Eigen Haard 
Amstelplein gesloten

Uithoorn - “Ik stond erbij en ik 
keek ernaar...” Leuke zin als het om 
het oude kinderliedje gaat, maar 
niet als er iets met jouw kind is ge-
beurd! Wil jij niet hulpeloos toekij-
ken, maar kunnen handelen? Bin-
nenkort gaat de cursus EHBO Kind 
van start. Maar liefst 140.000 kinde-
ren worden jaarlijks op de Spoed-
eisende Hulp binnengebracht. Bij-
na een derde hiervan is tussen de 
0 en 4 jaar. De meeste ongelukjes 
gebeuren in huiselijke sfeer, denk 
maar aan het kopje thee dat per on-
geluk over een baby heen gaat, een 
val van de trap of het verslikken in 
een kerstomaatje. Toch weten veel 
ouders niet wat ze moeten doen. 
Wil jij ook kunnen handelen als 
jouw kind of dat van een ander iets 
overkomt? Leer in 3 avonden wat je 

moet doen bij de meest voorkomen-
de ongelukjes bij baby en kind. De 
cursus wordt gehouden op 3 dins-
dagavonden namelijk: 8, 15 en 22 
maart 2016. De lesavonden duren 
van 19.00 uur tot 22.00 uur. De op-
leiding kost �80,- p.p. en voldoet aan 
alle eisen van het Oranje Kruis voor 
gastouders. Ook handig voor (aan-
staande) ouders, grootouders of als 
je vaak op kinderen past. Aanmel-
den kan via het inschrijfformulier 
op de website van de EHBO: www.
ehbo-uithoorn.nl. De cursusavon-
den worden gehouden in Activitei-
tencentrum De Scheg aan de Ar-
thur van Schendellaan 100a in Uit-
hoorn. Neem voor meer informatie 
contact op met hun secretaris Ria 
van Geem: ehbouithoorn@kabel-
foon.net of 0297-560160.

Cursus EHBO Kind

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Voor al uw onderhoud, reparatie
en Fiat garantie werkzaamheden

Raam school 
ingegooid
Uithoorn - In de nacht van 
dinsdag 26 op woensdag 27 
januari zijn vernielingen ge-
pleegd bij een school in de Ar-
thur van Schendellaan. Onbe-
kenden hebben een raam met 
dubbelglas ingegooid of inge-
slagen. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.



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
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

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.

Zang-instuif
Zingt u graag of wilt het eens 
proberen, dan bent u welkom 
op de 1e en 3e dinsdag van de 
maand van 10.00-12.00 uur. Het 
gezellige koor wordt begeleid 
door Harry. Kosten: 1 euro ex-
clusief koffie of thee. 

Geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van de 
maand kunt u mee doen met 
geheugenfitness. Dit is van 
10.00-11.30 uur. Hierbij kunt u 
uw geheugen op peil houden 
en zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spel-
letjes op het gebied van geheu-
gentraining in groepsverband. 
Kosten 1,- exclusief koffie/thee.

Mijmeringen
De laatste 
Mijmeringen
Ik ben slecht in afscheid nemen. Of het 
nu gaat om het op- en uitruimen van mijn 
kledingkast, het opschonen van de mail of 
simpelweg gedag zeggen. Makkelijk vind ik het niet. Misschien zit het 
zelfs al in het proces voor het daadwerkelijke afscheid nemen. Het wik-
ken en wegen, een keuze maken, wat is nou wijsheid en wat zegt mijn 
hart en verstand? Maar nu is het zover, dit is mijn laatste column voor 
de Nieuwe Meerbode. Het was voor mij een prachtig avontuur van 
ruim vier jaar.

Terugblik
In November 2011 stond de eerste Mijmeringen in de Nieuwe Meer-
bode. Een kort stukje waarin ik mijzelf introduceerde en vertelde over 
mijn irritatie over de aanwezige pepernoten in de winkels in augustus. 
En zo volgde er vele columns over onderwerpen als: hardlopen, evene-
menten als een Kinderboekenweek of de huishoudbeurs, feestdagen 
als kerst of Halloween, schoolperikelen als de rapporten of blijven zit-
ten. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen favoriete columns en dat is als ik 
schrijf over zaken die me echt aan het hart gaan, bijvoorbeeld over de 
dyslexie van mijn oudste zoon. 
Geen idee had ik dat ik het schrijven van een wekelijkse column zo 
lang zou volhouden. Inmiddels zijn we ongeveer 180 columns verder 
en is het tijd voor de laatste. Na ruim vier jaar merk ik dat mijn stuk-
jes minder snel uit mijn pen vloeien, de inspiratie niet meer zo vanzelf 
stroomt en wordt de deadline elke keer lastiger om te halen. En dat is 
waarom ik nu stop.

Bedankt
Het schrijven heeft me veel gebracht, en het schrijven voor de krant 
nog veel meer. Oefening baart kunst, dus als je beter wilt worden in 
het schrijven, dan moet je het veel doen. De wekelijkse deadline zorg-
de de afgelopen jaren ervoor dat ik in ieder geval wekelijks schreef en 
ook langzaamaan een eigen stijl ontwikkelde. Dit alles had ik niet kun-
nen doen, als ik niet was aangespoord en als ik deze kans niet had ge-
kregen. Daarvoor wil ik Nel en JW dan ook heel hartelijk danken!!! Al 
die jaren mocht ik op dat vaste plekje staan met mijn mijmeringen en 
dat is heel bijzonder. Kennelijk bracht het andere mensen ook op een 
idee, want ik moest erg grinniken om het feit dat sinds een tijd een an-
dere Uithoornse krant een twee wekelijkse column heeft (en ja, daar 
zie ik ook veel overeenkomsten in qua onderwerpen). 

Website
Voor dit avontuur schreef ik al zeer regelmatig blogs en daar ga ik nu 
weer naar terug. 
Daarnaast heb ik het voornemen om een aantal mijmeringen te bun-
delen en om ooit nog een boek te schrijven. Maar voor nu ga ik eerst 
maar eens lekker “vrij” schrijven en me bezighouden met mijn eigen 
website. Voor de mensen die nog eens wat van mij willen lezen, jul-
lie kunnen mij vinden op www.flavouring.nl. Misschien willen jullie mij 
helpen bij dit afscheid en een berichtje achterlaten op mijn site. 

Bedankt voor de mooie jaren en tot ziens!
Hartelijke groet
Ingrid (www.flavouring.nl) 

Hoe wordt de hoogte van 
een straf bepaald?
Als u naar artikel 300 van het Wet-
boek van Strafrecht kijkt, ziet u in 
het eerste artikellid staan: ‘Mis-
handeling wordt gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren of geldboete van de vierde 
categorie ’. Een geldboete van de 
vierde categorie kan oplopen tot 
€20.200,-. Klare taal, dus. Maar in 
de praktijk is het bepalen van een 
straf niet zo rechttoe-rechtaan: 
soms krijgt iemand die veroor-
deeld is voor mishandeling een ge-
vangenisstraf van tweeënhalf jaar, 
en soms een taakstraf van ‘maar’ 
60 uur. Waarin zit dat verschil? 

In Nederland hebben we een sy-
steem van maximumstraffen. Dat 
betekent dat de rechter de vrij-
heid heeft om de hoogte van een 
straf te bepalen, maar die straf 
mag niet hoger zijn dan de maxi-
mumstraf die in de wet staat. Ook 
de officier van justitie mag niet ho-
ger eisen dan het strafmaximum. 
Bij het bepalen van een strafeis 
kijkt de officier van justitie naar al-
le omstandigheden van het geval. 
Die zijn bij lang niet alle strafba-
re feiten hetzelfde: zo weegt een 
kopstoot door iemand die al va-
ker ‘in de fout’ is gegaan zwaarder 
dan een enkele klap, waarbij het 
slachtoffer geen zware verwondin-
gen heeft opgelopen. 

Dat betekent natuurlijk niet dat 
een officier van justitie een wille-
keurige strafeis mag bedenken, zo-
lang die maar onder het strafmaxi-
mum valt. Het zou namelijk niet 
eerlijk zijn als iemand een hoge 

straf krijgt, terwijl iemand anders 
een lagere straf krijgt voor het-
zelfde misdrijf onder vergelijkba-
re omstandigheden. Om die reden 
bestaan er binnen het OM richtlij-
nen voor straffen, waarin aanwij-
zingen staan welke strafeis in wel-
ke gevallen geschikt is, binnen de 
grenzen van de wet. Die richtlijnen 
gelden in heel Nederland; daar-
mee willen we voorkomen dat de 
officier van justitie in Amsterdam 
een hogere straf eist dan die in 
Den Haag. 

Daarnaast wordt gekeken naar de 
omstandigheden van de persoon. 
Een straf is namelijk niet alleen 
‘het verdiende loon’ voor de da-
der, maar het moet ook passend 
zijn. Om te bepalen of een straf 
passend is, maakt de officier van 
justitie een zorgvuldige afweging 
van alle belangen. Een boete van 
€20.000,-opleggen aan iemand 
die in de schuldsanering zit en van 
€40,- per week leeft, heeft bijvoor-
beeld weinig zin. De rechter be-
paalt vervolgens wat de uiteinde-
lijke straf wordt. 

De officier van justitie moet maat-
werk kunnen leveren. Daarom 
heeft hij meer instrumenten tot 
zijn beschikking dan alleen het ei-
sen van een ‘kale’ gevangenisstraf, 
taakstraf of boete. Zo kan naast 
een gevangenisstraf een voor-
waardelijke straf - als stok achter 
de deur - geëist worden, of een 
contactverbod als extra maatre-
gel. Hoe dat in elkaar zit? Daarover 
de volgende keer meer. 

Column 3

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM.  Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Oud wethouder gelukkige 
winnaar
Uithoorn - Vorige week werd door 
Ellen van boekhandel Ten Hoope een 
E-reader Tolino uitgereikt aan De 
heer Maarten Levenbach (oud wet-
houder van Uithoorn). In de feest-
dagenfolder van BLZ. stond een 
prijsvraag. Bij deze prijsvraag kon-

den consumenten, door deze rebus 
in te vullen, een E-reader Tolino Vi-
sion 2 winnen. Het was een landelij-
hke actie en in heel Nederland wer-
den twee winnars getrokken. Uit de 
klantenkring van boekhandel Ten 
Hoope werd dit Maarten Levenbach. 

Soroptimisten schenken 
aan Voedselbank
Uithoorn - De dames van de Sor-
optimisten Uithoorn kozen dit jaar 
de lokale Voedselbank als goed doel 
om de opbrengst van hun Nieuw-
jaarsdrive bridge aan te schenken. 
Afgelopen woensdag overhandig-
de Heleen van der Roest en Mieke 
Dalmeijer speelgoed voor de kinde-
ren en zeventig kratten gevuld met 
levensmiddelen aan Bep de Meijer 
Overweg, coördinator Uitgifte.
‘De Nieuwjaarsdrive vond plaats in 
januari. Er deden veertig bridge-
paren aan mee’, vertelt Heleen van 
der Roest. ‘Er vond ook een verlo-
ting plaats. Veel van deze prijzen, 
zoals waardebonnen van de mid-
denstand, wijn en stamrozen, wa-
ren gesponsord. De hoofdprijs was 
een midweek weg. De uiteindelijke 
opbrengst was €1425,-.’ Samen met 
Mieke Dalmeijer nam Heleen con-
tact op met de Voedselbank, waar 
wekelijks zeventig kratten uitge-
deeld worden. ‘We kregen een lijstje 

met producten waar het meest be-
hoefte aan was. Toen hebben we 
een afspraak gemaakt met eige-
naar Peter de Jong van Jumbo Uit-
hoorn. Zij hebben alle levensmidde-
len zo snel mogelijk besteld, want 
deze hoeveelheden hadden ze na-
tuurlijk niet allemaal op voorraad. 
Zij boden aan om het gratis bij de 
Voedselbank af te leveren.’ Woens-
dag reed de bedrijfsleider van de 
Jumbo voor met een vrachtwagen 
vol blikken soep, koffiemelk, was-
poeder, tandpasta, zoet broodbe-
leg, eieren en nog veel meer om de 
kratten van de Voedselbank mee te 
vullen. Ook was er voor de kinde-
ren iets extra’s gekocht. Zij krijgen 
bijvoorbeeld een spel, een voetbal, 
stiften of een pop. Donderdag wer-
den alle gevulde kratten meegege-
ven aan de cliënten. Inmiddels ma-
ken er meer dan tweehonderd per-
sonen gebruik van Voedselbank Uit-
hoorn/De Kwakel.

Strik op het Alkwin Kollege
Uithoorn - Op maandag 25 en 
dinsdag 26 januari vond het jaar-
lijkse STRIK project plaats voor al-
le brugklassen. Het Strikproject is 
‘bewegingstheater’. In een mid-
dag studeren de dansdocenten met 
een groep van ongeveer 15 leerlin-
gen een voorstelling in van 3 minu-
ten, welke ‘s avonds op 8 of 10 ver-
schillende locaties in de school ge-
speeld worden. Leerlingen uit de 
bovenbouw helpen hierbij. Het pro-

ject begint ‘s middags met oefenen 
in lokalen. Vervolgens wordt er ge-
oefend op de locaties waar de op-
tredens zijn. Dan wordt met de klas 
gegeten. De bezoekers komen bin-
nen en om 19.00 uur stipt gaat het 
licht uit. Het Alkwin is omgebouwd 
tot een heus STRIK theater.
In een verduisterd Alkwin worden 
de bezoekers door de school geleid 
langs alle locaties en genieten van 
prachtige voorstellingen.

Lezing over MIR
Uithoorn - Altijd al iets meer willen 
weten over de MIR-Methode dan is 
dat nu je kans. Mir staat voor men-
tale intuitieve reset. Mireille Mettes 
is natuurgeneeskundig therapeut 
uit Apeldoorn en de ontwikkelaar 
van de MIR-Methode. Zij komt naar 
Uithoorn om een lezing te geven.
De lezing wordt gehouden op don-
derdag 4 februari om 20.00 uur tot 
22.00 uur. Je bent van harte welkom 

vanaf 19.30 uur. Het adres is Kerk de 
Schutse, Merodelaan 1 in Uithoorn
De entree bedraagt 15,-. Je kunt je 
op geven op www.mirmethode.nl
Of via boekhandel Ten Hoope zijdel-
rij 8 1422 BV in Uithoorn tel 0297-
524485 Als je nog vragen hebt mag 
je mij ook bellen!
Corrie Wouters 06-11848670. Wees 
er snel bij want er zijn al veel aan-
meldingen.

Politiek café regelvrije bijstand
Uithoorn - Diverse gemeenten 
denken na over bijstandsuitkerin-
gen zonder de knellende regels van 
de gewone bijstand. De uitvoeren-
de ambtenaren merken dat de hui-
dige regels vaak onredelijk uitwer-
ken en de mensen absoluut niet 
motiveren om zelf initiatieven te ne-
men. Bovendien zijn de kosten van 
alle controles bijzonder hoog. Bij-
stand is bedoeld voor mensen die 
niet in staat zijn zelf voor een inko-
men te zorgen. Daarbij is het doel 
dat ze zich zo snel mogelijk uit de-

ze situatie werken. Hierover is ie-
dereen het eens, maar hoe bereik 
je dat? Het huidige systeem is ge-
baseerd op achterdocht, de aan-
vrager moet alles bewijzen, onder-
gaat vaak kwetsende onderzoeken, 
en bij de geringste fout of vergis-
sing volgt straf. Betrokkenen leven 
vaak in angst en onzekerheid. Een 
andere benadering gaat uit van het 
vertrouwen dat mensen graag zich 
zelf willen redden. Dan krijgen ze 
een inkomen zonder voorwaarden. 
De zorg voor huisvesting, eten en 
drinken, kinderen is er niet meer, 
dat is gegarandeerd; op een laag ni-
veau maar net voldoende. Ze kun-
nen werk zoeken, een eigen bedrijf 
opzetten, zich in het vrijwilligers-
werk storten, bijklussen, of de dag 
luierend door te brengen. Er wor-
den geen vragen gesteld. Wat doen 
de mensen in zo’n situatie? De ex-
perimenten die er zijn geweest, zijn 
hoopvol maar bewijzen niets. Daar-
om hebben een aantal gemeenten 
gevraagd om te mogen experimen-
teren in deze richting. Die discus-
sie is volop aan de gang. DUS! wil in 
Uithoorn ook graag hiermee aan de 
gang vanuit de visie dat de huidige 
bijstand uitgaat van een onwense-
lijk mensbeeld. In het politieke ca-
fé van 15 februari nodigen we gast-
sprekers uit Utrecht en Wageningen 
uit die bezig zijn met deze experi-
menten. Ieder die mee wil praten is 
welkom om 20 uur ’s avonds. Opge-
ven kan via  secretariaat@dus-uit-
hoorn.nl of 06 5057 5280, liefst voor 
11 februari.
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Cultuurcluster Confucius 
terug bij af
Vervolg van de voorpagina.

Uithoorn - Het veelbesproken cul-
tuurcluster Confucius (CFCS) waar-
voor een plaats was ingeruimd aan 
de Waterlijn is terug bij af. Niet de-
nigrerend bedoeld, maar letterlijk. 
Het komt er voorlopig niet van. Tij-
dens een persbijeenkomst in het 
gemeentehuis werd dit door Huub 
Linders, projectdirecteur Hart aan 
de Amstel, samen met projectont-
wikkelaar Steffan Kunst van Van 
Wijnen Projectontwikkeling West 
bekend gemaakt. “Onze plannen 
om horeca, kunst, cultuur, een bi-
bliotheek en mooie appartemen-
ten in een gebouwd te realiseren 
met een bijzondere uitstraling, zijn 
gestrand. Voornamelijk vanwege te 
geringe belangstelling. Dat is geble-
ken uit onderzoeken die wij hebben 
laten uitvoeren door onafhankelij-
ke bureaus. Het plan was 31 appar-
tementen te realiseren in de clus-
ter en ondanks dat de betreffende 
makelaar die voor de verkoop zorgt 
er alles aan gedaan heeft, waren er 
in een jaar tijd slechts 13 gegadig-
den die er misschien wel oren naar 
hadden. Voor de horeca-activiteiten, 
zoals een theater en een grand ca-
fé hebben zich geen ondernemers 
gemeld die de exploitatie daarvan 
op zich wilden nemen. Tevens ga-
ven organisaties in kunst en cultuur 
aan zich nog niet te willen binden 
aan het huren van ruimten binnen 
het cluster. Dit alles betekent dat wij 
helaas moeten afzien van het huidi-
ge plan en een nieuw idee gaan uit-
werken om op die plaats toch een 
cluster neer te zetten met een an-
dere invulling. Het is de bedoeling 
dat de uitstraling en de grootte van 
het pand niet erg zullen verschillen 
van het oorspronkelijke plan,” aldus 
een duidelijk teleurgestelde Huub 
Linders.

Nieuw plan in de maak
“Een en ander houdt in dat er dit 
jaar op voorhand niet gebouwd gaat 
worden,” vult Steffan Kunst aan. “Als 
alles mee zit hopen we daarmee In 
het tweede kwartaal van 2017 wel 
van start te kunnen gaan afhanke-
lijk van de verkoop van de appar-
tementen en de ondernemers die 
het commerciële deel willen oppak-
ken. Wij hebben dit met de gemeen-
te Uithoorn uitgebreid besproken. 

Wellicht dat we in de loop van dit 
jaar met een nieuw plan kunnen ko-
men dat in de uitvoering misschien 
ook een andere naam zal krijgen. In 
elk geval zonder cultuur erin. Maar 
misschien blijft het wel Confucius. 
Daarbij zij aangetekend dat ook het 
bestemmingsplan aangepast moet 
worden en dat kost eveneens weer 
de nodige tijd.” Aldus Kunst die laat 
weten dat ook aan potentieel ge-
gadigden voor een appartement is 
meegedeeld dat er is gestopt met 
de voortgang van dit project en dat 
er een nieuw plan wordt ontwikkeld.
De ontwikkelcombinatie wil nu be-
kijken of zij in een nieuw plan ande-
re functies beter tot hun recht kun-
nen laten komen. Dit met het doel 
om een blijvende meerwaarde te 
creëren voor het centrum van Uit-
hoorn, zoals ook steeds de intentie 
is geweest. Daarbij wordt het cul-
turele deel teruggebracht tot nul of 
dat dit in een nieuwe setting mis-
schien in beperkte vorm kan wor-
den gecombineerd met de biblio-
theek en horeca. Het nieuwe plan 
omvat het realiseren van behal-
ve appartementen, huisvesting van 
de bibliotheek, horeca en mogelijk 
een hotel (…). Tenzij er zich ver-
enigingen of instanties melden die 
voor hun culturele of kunstuitin-
gen er een eigen ruimte willen faci-
literen, is er op voorhand dus geen 
plaats ingeruimd voor deze activitei-
ten. De grote vraag blijft zich aan-
dienen hoe het met de parkeervoor-
zieningen is gesteld als het cluster 
er komt, de Waterlijn een wandel-
boulevard wordt en de Uithoornlijn 
eventueel haar eindpunt bij het Ou-
de Spoorhuis krijgt. Regeren is im-
mers vooruitzien!

Aanknopingspunten
“De bibliotheek is een belangrijk on-
derdeel omdat dit de nodige bezoe-
kers naar de locatie trekt. En wat de 
horeca betreft willen we daar iets in 
hebben wat aansluit bij het bestaan-
de aanbod maar niet in hetzelfde 
segment. De bedoeling is dat het el-
kaar versterkt; het moet iets toevoe-
gen. Verder denken we dat bijvoor-
beeld een hotelfunctie een passen-
de aanvulling kan zijn. Gezien in het 
licht van de uitbreiding die de lucht-
haven Schiphol voor ogen heeft 
en de behoefte die er bestaat aan 
meer hotelruimte in de regio, biedt 

dit perspectieven,” aldus Linders die 
in het eventueel doortrekken van de 
tramlijn van Amstelveen naar Uit-
hoorn daarin ook gunstige aankno-
pingspunten ziet. Niet in de laatste 
plaats om Uithoorn dichter naar de 
grote kernen toe te brengen zoals 
Amsterdam. “Dit kan bovendien een 
extra impuls zijn om een hotelfunc-
tie te realiseren in het nieuwe plan. 
Maar ik besef dat het allemaal nog 
geen gelopen koers is. Dit jaar wor-
den belangrijke beslissingen geno-
men en die zijn ook voor de verde-
re ontwikkelingen van het centrum 
in Uithoorn én van het cluster van 
belang.”
Ook wethouder Marvin Polak (Eco-
nomische Zaken en Ruimtelijke 
Ontwikkeling) is teleurgesteld dat 
het bouwproject op de lange baan 
wordt geschoven. Hij heeft echter 
begrip voor de situatie en zegt dat 
het college actief blijft meedenken 
aan hoe en met welke functies het 
dan op die locatie wel gerealiseerd 
kan worden. Het cluster zoals het is 
opgezet, voegt in zijn vorm en hoog-
te een bijzonder accent toe aan de 
Waterlijn. Het Masterplan blijft wat 
betreft de ontwikkeling van het 
dorpscentrum ook bij dit project de 
leidende factor. Polak ziet het ‘clus-
terproject’ dus niet als iets op zich-
zelf staand maar als onderdeel van 
het Masterplan dat ook de verbou-
wing van het Amstelplein omvat. 
Wat betreft de parkeerproblematiek 
laat de wethouder weten dat er rui-
me parkeervoorzieningen in het to-
tale bouwplan worden meegeno-
men. “Wij kiezen voor een leefbaar 

dorpscentrum met ook autovrije en 
autoluwe zones. Om die reden moe-
ten er natuurlijk wel voldoende par-
keerplaatsen zijn om de auto kwijt 
te kunnen. Dat gebeurt zoveel mo-
gelijk centraal. Het kan niet zo zijn 
dat men overal maar ‘voor de deur’ 
kan parkeren. Honderd of tweehon-
derd meter naar een bestemming 
te lopen moet kunnen. We houden 
daarbij wel rekening met mensen 
die slecht ter been zijn en met min-
dervaliden,” aldus de wethouder.
Nog een vraag kwam aan de orde 
wat er intussen met het braaklig-
gende terrein wordt gedaan nu er 
toch ruim een jaar niet gebouwd zal 
worden. Het idee om er tijdelijk een 
nuttig gebruik van te maken en het 
‘wat aan te kleden’, werd niet on-
welwillend ontvangen. Dan kan de 
schutting ook weg en is het een 
heel ander gezicht waardoor ook 
recht wordt gedaan aan de mooie 
Waterlijn. De vraag rijst ook of er in 
Uithoorn inderdaad behoefte is aan 
een nieuw hotel. Er zijn er al drie, 
t.w. het Best Western Amsterdam 
Airport hotel Uithoorn (3 st.) aan 
de Thamerhorn, Hotel Restaurant 
Het Rechthuis (4 st.) aan de Schans 
en Hotel Hengelsport (3 st.) aan het 
Zijdelveld. In de onmiddellijke om-
geving zijn nog meer hotels, zoals 
in Aalsmeer en Amstelveen. Een 
regelmatig goede bezetting vanuit 
zowel de zakelijke als particuliere 
markt (toerisme) is noodzakelijk om 
te kunnen overleven.

Bieb verhuist nog niet
Het initiatief voor de bouw van de 
cultuurcluster Confucius dateert 
van januari 2013 toen het bekend-
heid kreeg vanwege een voorberei-
dingsbesluit van het college om op 
de grens van het Marktplein en de 
Wilhelminakade (naast café De Ge-
vel) het ‘cultuurcluster’ neer te zet-
ten. Het project maakt formeel on-
derdeel uit van het Masterplan Ou-
de Dorp. Het uitstel van de bouw er-
van is niet alleen een teleurstellen-
de ervaring voor de Ontwikkelcom-
binatie Hart aan de Amstel, maar 
ook voor de gemeente die haar 
plannen voor een spoedige reali-
satie in rook ziet opgaan en boven-
dien de Waterlijn nog niet defi nitief 
kan inrichten als wandelboulevard. 
Overigens heeft een en ander wel 
tot gevolg dat volgens een woord-
voerder van de gemeente de stel-
complaten op de Oranjelaan zullen 
worden verwijderd omdat er voor-
lopig geen bouwactiviteiten aan de 
Waterlijn en de Prins Clausstraat 
zullen plaatsvinden.
Wat nu ook op de lange baan wordt 
geschoven is de verhuizing van de 
bibliotheek van de Hoeksteen naar 
Confucius. Dat betekent dat de 
Hoeksteen nu langer de bieb zal 
moeten huisvesten en daar is de 
nodige subsidie mee gemoeid. Te-
vens kan de Hoeksteen op korte 
termijn geen andere bestemming 
krijgen of worden verkocht.

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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Doodgereden huisdier
Uithoorn - De fam.Totri uit de 
Bruine Lijster in Uithoorn heeft 
een doodgereden kat en bedankt 
diegene via een rouwadvertentie .
Het blijkt dat het individu nog 
doorgereden is ook,hier zijn geen 
woorden voor. Het is triest als 
je huisdier wordt doodgereden, 
maar... Waar men aan voorbij gaat 
is het feit dat men toch zelf ver-
antwoordelijk is en blijft voor je 
eigen huisdier(en). Als je een kat 
buiten laat dan loop je het risico 
dat ie aangereden wordt of niet 
meer terugkomt,kijk maar eens 
op lantaarnpalen of bomen waar 
men papier plakt met als tekst: 
”Wie heeft deze kat gezien”.
Mijn vraag is: “Waarom verliest 
u uw huisdier uit het oog”. Het 
barst overal van de katten ,als 
ik mijn slaapkamerraam zonder 
hor openzet dan ligt er een kat 
in mijn bed,als de voordeur in 
de zomer openstaat is er in een 
mum van tijd een kat in huis. Als 

de schuurdeur openstaat stinkt 
het naar kattenzeik,over de tuin 
maar niet gesproken.Het wemelt 
hier van de katten. Met vakan-
ties worden de beestjes door de 
buren verzorgd maar zwerven via 
het kattenluikje in de deur de ge-
hele dag op straat,doe ze dan in 
een asiel. 
Dus beste “dierenvrienden” ver-
lies je huisdieren niet uit het oog 
en houdt ze binnen dan wor-
den ze ook niet doodgereden en 
als je hier niet aan kunt voldoen 
neem dan geen huisdieren,het 
belang van het dier staat voor-
op en niet je eigen belang. Mijn 
dochter heeft twee katten en de-
ze zijn gewoon in hun eigen tuin 
en blijven daar en ’s avonds gaan 
ze naar binnen en ze leven al lang 
en gelukkig en zijn al behoorlijk 
op leeftijd.

G.van Stuijvenberg,
Uithoorn

Daar kunnen we het lang over 
hebben. Het is een heel breed be-
grip. Als het over natuur en milieu 
gaat hebben we het over zodanig 
leven dat ook de na ons komen-
de generaties van een mooie pla-
neet kunnen genieten zonder de 
met klimaatverandering gepaard 
gaande stormen, overstromin-
gen, droogtes, uitstervende soor-
ten, etc. 
We zitten nu op een 1% warmer 
klimaat dan de eeuwen hiervoor. 
De klimaatconferentie in Parijs 
in december 2015 bereikte een 
akkoord van max. 2% warmer in 
2020. De klimaatwetenschappers 
vinden 2% teveel en houden ons 
als maximum anderhalf procent 
voor. Laat ik beginnen met te ho-
pen dat iedereen zich aan de ge-
maakte afspraken houdt en dat er 
niet gesjoemeld wordt.
Hoe kunnen wij gewone men-
sen duurzaam leven. Om te be-
ginnen: laat de auto zoveel mo-
gelijk staan. Fietsen is gezond. 
Openbaar vervoer is ook een be-
tere optie. Laten we niet in die-
sels rijden als we toch de auto 
nemen. Die diesels zijn het erg-
ste. Ook in de landbouw is veel 
te winnen. Bijv. een optimaal be-
mestingsplan - niet onnodig te-
veel bemesten - voor opbrengst. 
Voor alle soorten bedrijven geldt: 
werk zoveel mogelijk energie 
neutraal. Op dit gebied valt veel 
te winnen in de bouw en sloop. 
In deze sector wordt veel vervuild 
en veel verspild. Dit is niet alleen 
slecht voor het milieu maar ook 

slecht voor de economie. Ook 
voor alle bedrijfstakken geldt: ke-
tensamenwerking is een goede 
remedie. Tussen de lokale over-
heid, bedrijven, woningcorpo-
raties. Formuleer criteria in be-
stekken en aanbestedingen. Af-
val hergebruiken. Kijken naar 
de werkelijke behoeften van de 
markt.

Denk bij duurzaam aan:
– energie
– mobiliteit (elektrisch, ov)
– afvalverwerking
– wonen, lifestyle

Natuur dichtbij, dat is wat we 
graag willen. Nu, maar ook later.

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Wat is duurzaamheid?

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Druppie danst waterdans met 
Jenaplanschool ‘t Startnest

Uithoorn - Met een uitbundige 
waterdans opent Druppie samen 
met de leerlingenraad van Jena-
planschool ’t Startnest en alle an-
dere leerlingen van de basisschool 

het project: DrinkWater, Bewegen is 
Cool en Eet gezond. Vier weken lang 
leren de kinderen meer over het nut 
van water drinken, gezond eten en 
bewegen. Druppie heeft samen 

met de kinderen van de leerlingen-
raad een toneelstuk ingestudeerd 
om aan de rest van de school te la-
ten zien. Ook ouders komen naar de 
voorstelling kijken. Sommigen van 

Bingo
Uithoorn - Dinsdag 9 februari or-
ganiseren de Uithoornse Ouderen-
bonden hun gezamenlijke Bingo-
middag in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1. Aanvang 14.00 
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook 
niet leden zijn van harte welkom op 
deze gezellige middag ! Er zijn bij-
zonder mooie prijzen te winnen , 
bovendien zijn de consumpties re-
delijk geprijsd. Kom eens kijken,doe 
mee en geniet van de gezellige sfeer 
die er op zo’n bingomiddag heerst. 
En ...de toegang is gratis!!

hen hebben net voorgelezen in de 
klas en geholpen bij het Nationale 
Voorleesontbijt dat ook deze mor-
gen plaatsvindt. Voor de voorjaars-
vakantie wordt het project afgeslo-
ten met een verkleedfeest met na-
tuurlijk een ‘dresscode’ die te ma-
ken heeft met gezond eten, bewe-
gen en water.
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Gemeenteraad vindt uitbreiding 
vliegbewegingen onacceptabel
Uithoorn - De gemeenteraad wil 
dat het college van B&W actie on-
derneemt richting het Kabinet, 
Tweede Kamer en Schiphol vanwe-
ge de ongebreidelde uitbreiding en 
ontwikkelingen die de luchthaven 
ten toon spreidt. Dit laatste heeft 
mede tot gevolg dat bijvoorbeeld 
de Aalsmeerbaan een onevenredige 
groei van het aantal starts en lan-
dingen krijgt toebedeeld. De hin-
derlijke geluidsoverlast en de daar-
uit voortvloeiende ruimtelijke beper-
kingen die daarmee gepaard gaan, 
dreigen daardoor tot in lengte van 
jaren een negatief effect te hebben 
op de kwaliteit en leefbaarheid van 
de bewoners van Uithoorn en De 
Kwakel, maar meer nog van die uit 
Aalsmeer e.o. De gemeenteraad – 
waaruit een ‘Werkgroep Schiphol’ 
is gevormd - wil de actie het liefst 
uitvoeren in samenwerking met het 
college en de raad van de gemeente 
Aalsmeer. De raad in Uithoorn con-
stateerde in een daartoe ingediende 
motie tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 28 januari, dat de 
uitkomsten van de afspraken zoals 
die gemaakt zijn tijdens overlegmo-
menten aan de zogeheten ‘Alders-
tafel’ (een commissie onder leiding 
van v.m. politicus van de PvdA Hans 
Alders) over de groei van Schiphol 
en het nieuwe normen- en handha-
vingsstelsel op lokaal niveau voor 
Uithoorn en De Kwakel zeer nega-
tief zijn. Dit ondanks de jarenlan-
ge en loyale deelname aan dit over-
leg, het CROS (Commissie Regio-
naal Overleg Schiphol), de BRS (Be-
stuurlijke Regiegroep Schiphol) en 
ORS (Omgevingsraad Schiphol), 
wat voor Uithoorn niet heeft geleid 
tot een acceptabel resultaat. Mid-
dels een motie, ingediend door de 
lokale politieke partijen VVD, CDA, 
DUS!, Gemeentebelangen en de 
PvdA die met algemene stemmen 
werd aangenomen, riep men het 
college op zo spoedig mogelijk ac-
tie te ondernemen.

Minder ‘Meer’
Initiatiefneemster van de motie 

was Els Gasseling (PvdA) die het 
stuk mede namens de leden van 
de Werkgroep Schiphol, t.w. Nick 
Roosendaal (VVD), Herman Bezuij-
en (GB), Elfriede Henraat (DUS!) 
en Jordy Keimes (CDA) indiende. 
Zij lichtte het als volgt toe: ‘De laat-
ste beleidsnota van de gemeen-
te Uithoorn over het Schipholbe-
leid dateert van april 2007 en was 
getiteld ‘Minder Meer’. Dat Schip-
hol zou groeien was duidelijk en 
dat dit meer hinder zou veroorza-
ken ook. De inzet van het beleid 
was juist dat ‘meer’ te beperken. Het 
is nu 2016. Inmiddels is aan de Al-
derstafel besloten dat Schiphol mag 
groeien naar 500.000 vliegbewegin-
gen in 2020. En er is een voorstel 
voor een nieuw normen- en hand-
havingsstelsel om die groei moge-
lijk te maken. Nu duidelijk is wat de 
praktische gevolgen van die afspra-
ken voor onze gemeente zijn, moe-
ten wij vaststellen dat er geen spra-
ke is van ‘minder meer’, maar eerder 
‘meer meer’ en nóg ‘meer meer’…
Het aantal vluchten, met name de 
hinderveroorzakende starts, is de 
laatste jaren al sterk gestegen. Bo-
vendien beginnen sinds 2014 de 
eerste starts nu al om 7.00 uur in 
de ochtend in plaats van om 9.30 
uur. Ook de nieuwe startprocedure 
waarbij de vliegtuigen lager en snel-
ler over Uithoorn vliegen veroor-
zaakt merkbaar meer hinder. Naast 
groeiafspraken zijn ook afspraken 
gemaakt over hinderbeperking voor 
de omgeving. Uit een onlangs ge-
publiceerd rapport blijkt, dat voor 
Uithoorn en De Kwakel geen enke-
le noemenswaardige hinderbeper-
king gerealiseerd is en zal worden. 
Het gemeentebestuur van Uithoorn 
heeft een aantal middelen ingezet 
om het doel van ‘Minder Meer’ te 
bereiken. Er is meegepraat aan alle 
mogelijke overleggen, zoals CROS, 
BRS en ORS. Er is gelobbyd naar de 
regering en de Tweede Kamer; be-
wonersplatformen zijn gefaciliteerd 
en ondersteund. Maar het resul-
taat van die inspanningen is slech-
ter dan wij voor mogelijk hadden 

gehouden. Anders gezegd: sterke 
groei van overlast en geen enke-
le hinderbeperking. Daarom heb-
ben wij als raad een werkgroep op-
gericht om samen met het college 
mogelijke acties te verkennen en te 
ondernemen in de breedst mogelij-
ke zin,’ zo laat Els Gasseling in haar 
bewoordingen bij de motie weten.

Woningbouw niet meer mogelijk
In een aanvullende beschouwing 
geeft de VVD bij monde van frac-
tievoorzitter Nick Roosendaal als lid 
van de werkgroep de navolgende 
toelichting: ‘De groei van het aantal 
starts en landingen wordt oneven-
redig afgewenteld op de Aalsmeer-
baan. De zestigduizend inwoners 
van Aalsmeer en Uithoorn (plus 
Amstelveen West) worden onvol-
doende beschermd tegen sterk toe-
nemende geluidsoverlast en (ul-
tra)fijnstofvervuiling. De realisatie 
van de Polderbaan, parallel baan-
gebruik en preferent baangebruik 
hebben alleen tot verdere verslech-
tering van ons leefmilieu geleid. Het 
aantal starts vanaf de Aalsmeer-
baan is sinds 2008 met 70% toege-
nomen. En dit is pas het begin van 
de echte groei van de starts vanaf 
de Aalsmeerbaan. In de regio wor-
den voor honderden miljoenen snel-
wegen verdiept en aangelegd. Maar 
autoverkeer levert slechts een frac-
tie van de overlast op waar gro-
te startende vliegtuigen voor zor-
gen. Door de luchtvaartsector wordt 
geen enkele maatregel gesteund 
om de overlast voor Uithoorn te be-
perken. Om bedrijfseconomische 
of technische redenen zijn alle be-
sproken milieumaatregelen afgewe-
zen en bestaande afspraken zoals 
de nachtrustperiode beperkt. Op dit 
moment zijn we in de gemeenteraad 
bezig met een reactie op de Milieu-
Effect Rapportage (MER). Dat moet 
zijn ingediend voordat het parle-
ment het nieuwe luchthaven-inde-
lingsbesluit bekrachtigt. Dat besluit 
zou betekenen dat er in grote de-
len van Uithoorn niet meer wonin-
gen gebouwd of herbouwd mogen 
worden. Eigenlijk zegt Den Haag 
dan dat er ‘met de kennis van van-
daag’ nooit gebouwd had mogen 
worden. Graag hadden we dat als 
gemeenteraad en bewoners eerder 
geweten. Rechtszekerheid en be-
scherming van burgers zijn grond-
beginselen van ons democratische 
staats- en rechtsbestel.’

Verwachtingen
‘Uithoorn heeft zich altijd aan haar 
afspraken gehouden. We hebben 
openbare besluiten genomen in lijn 
met de wettelijke kaders die door 
de centrale en provinciale overheid 
zijn opgesteld. Als een andere par-
tij (Schiphol) zich niet aan haar af-
spraken houdt, dan moet zij daar-
op in alle openheid aangespro-
ken en niet gefaciliteerd worden. 

Uitbreidingen in De Legmeer, Eu-
roparei, Zijdelwaard en De Kwa-
kel mochten van de centrale over-
heid plaatsvinden. Daarbij zijn ver-
wachtingen geschapen over de ma-
te van geluidsoverlast die de bewo-
ners mogen verwachten. Ook mag 
er nooit gebouwd worden tussen de 
Legmeer en Amstelveen Westwijk 
vanwege de officiële uitvliegrou-
te. Daar wordt door grote vliegtui-
gen echter nooit gevlogen. Wel over 
de Legmeer en andere woonwij-
ken. We moeten als overheid de ba-
sisveiligheid van onze burgers seri-
eus nemen. Op alle vertegenwoor-
digers van die burgers rust de plicht 
om voor hun veiligheid en die van 
hun kinderen op te komen. Als dat 
betekent dat de groei van het aan-
tal starts vanaf de Aalsmeerbaan 
(rechtens) moet worden beperkt, 
dan is dat zo. De sector is er zelf 
niet mee akkoord gegaan om zich 
bijvoorbeeld in te zetten om 2 kilo-
meter door te stijgen en dan ach-
ter Uithoorn de vliegtuigen te laten 
draaien boven de weilanden. Van-
wege tijd en dus geld. Tegelijkertijd 
is een kwartier taxiën naar de Pol-
derbaan geen probleem, want dat is 
door de overheid wel afgedwongen.
De Alderstafel heeft voor ons alleen 
verslechteringen opgeleverd. Dat 
het veel slechter had kunnen zijn 
is geen troost. Zelfs voor de zware 
industrie is het nooit een argument 
geweest om (dure) milieumaatrege-
len terzijde te schuiven. Zo stelt de 
olie-industrie in Rotterdam hun lan-
ge termijn belangen veilig voor een 
duurzaam gezonde bedrijfstak. Dat 
kan je een goed voorbeeld noemen. 
Wij zijn voor een duurzaam gezon-
de economie, ook in onze regio. Als 
de sector meewerkt en de belan-
gen van onze zestigduizend inwo-
ners in Aalsmeer en Uithoorn seri-
eus neemt, dan is verdere evenredi-
ge groei van het aantal starts van-
af de Aalsmeerbaan bespreekbaar. 
Ook na 2016. Nu niet. We sluiten 
ons aan bij de woorden van Jos Nij-
huis: “Het gepolder moet maar eens 
over zijn”. Samen met Aalsmeer en 
Amstelveen willen wij werken aan 

een duurzaam gezonde economi-
sche regio waar het goed wonen is 
en waar kinderen veilig kunnen op-
groeien.’ Aldus het betoog van Nick 
Roosendaal.

Hoofpijndossier
Ook fractievoorzitter Herman Bezuij-
en van Gemeentebelangen en even-
eens lid van de werkgroep uitte zijn 
zorgen. Hij noemde het Schiphol-
dossier voor Uithoorn een ‘hoofd-
pijndossier’ en verwoordde het als 
volgt: ‘Als bestuur hebben wij jaren-
lang geprobeerd onze invloed uit te 
oefenen en zijn daar onvoldoende 
in geslaagd. Deze conclusie kun-
nen we trekken nu we zien hoe de 
invulling van het Alders-akkoord er 
daadwerkelijk voor Uithoorn gaat 
uitzien. Bij groei naar het maxi-
maal aantal toegestane vliegbewe-
gingen van 500.000 betekent dit dat 
vooral de overlast van starts op de 
Aalsmeerbaan zal toenemen. Daar 
wordt onze gemeente de dupe van. 
‘Minder meer’ is voor Uithoorn uit-
gepakt als ‘méér meer’. Binnen het 
Schipholoverleg is dit ook gecon-
stateerd en besloten om die pro-
blematiek in de Zuidoosthoek na-
der te onderzoeken. Dat heeft op 
16 maart 2015 geresulteerd in een 
‘Rapportage Zuidoosthoek’. Ge-
meentebelangen heeft grote twij-
fels over de kwaliteit van dit rap-
port. Waar er 14 initiatieven zijn on-
derzocht om de overlast in de Zuid-
oosthoek te beperken, is er steeds 
met andere bewoordingen een con-
clusie getrokken dat het geen op-
tie is. Door het taalgebruik en ge-
toonde kaarten wordt de indruk ge-
wekt dat het nogal meevalt met de 
overlast. Het lijkt erop dat het pro-
bleem van groeiende overlast in Uit-
hoorn wel wordt onderkend, maar 
uit het rapport blijkt eigenlijk dat er 
niets aan gedaan zou kunnen wor-
den. Voor veel vertegenwoordigers 
in het overleg, maar ook voor de be-
stuurders van Uithoorn is dit uiterst 
frustrerend.

Spijkers met koppen slaan
De groei naar 500.000 bewegingen 

brengt met zich mee dat het aantal 
vluchten naar het Oosten toeneemt, 
dus meer gebruik van de Aalsmeer-
baan betekent. Ook het aantal gro-
tere toestellen neemt toe gezien de 
orderportefeuille van de vliegtuig-
bouwers. Dit resulteert weer in toe-
stellen die zgn. de ‘buitenbaan’ van 
de bocht ten noorden van Uithoorn 
gaan nemen. Het is dus belangrijk 
deze zaak daar neer te leggen waar 
er wel spijkers met koppen gesla-
gen kunnen worden namelijk in Den 
Haag en wel bij de Tweede Kamer 
commissie, We realiseren ons dat 
Schiphol een onlosmakelijk deel is 
geworden van onze economie. Om 
die reden zijn er afspraken gemaakt 
t.a.v. bouwlocaties in de omliggen-
de gemeenten. Uithoorn is daar al-
tijd een van de braafste jongetjes 
uit de klas geweest. We houden ons 
aan de afspraken en mogen daar 
best trots op zijn. Toch vliegen veel 
toestellen nog steeds over onze wo-
ningen en veroorzaken overlast.’ Be-
zuijen voegde er aan toe dat zijn 
partij blij is met dit initiatief vanuit 
de raad om te bereiken dat er geen 
ongebreidelde groei van hinder voor 
de inwoners van Uithoorn/De Kwa-
kel zal plaatsvinden. Hij kon zich ge-
heel vinden in de suggesties, zoals 
door Els Gasseling (PvdA) verwoord 
in de werkgroep om een aantal mo-
gelijkheden te onderzoeken en na-
der uit te werken. Daar sloten ook 
de werkgroepleden Jordy Keimes 
(CDA) en Elfriede Henraat (DUS!) 
zich bij aan. Laatstgenoemde venti-
leerde ook haar mening over de ex-
pansiedrift van de luchthaven: ‘Het 
gebruik van de Aalsmeerbaan wordt 
uitgebreid. 
Dat betekent een toename van de 
geluidshinder en uitstoot van fijn-
stof. Dit is voor onze woonkernen 
onacceptabel. Wij moeten ons met 
alle wettelijk toegestane midde-
len verzetten, vooral tegen de uit-
breiding van het gebruik van de 
Aalsmeerbaan. Het kan toch niet zo 
zijn dat Schiphol gewoon zijn gang 
kan gaan ten koste van de gezond-
heid en het welzijn van onze inwo-
ners.’

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-

ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voorko-
men dient uw ski- of snowboarduit-
rusting in optimale conditie te ver-
keren. De medewerkers van Inter-
sport DUO staan voor u klaar om de 

technische staat van uw materiaal 
vrijblijvend te beoordelen. Van don-
derdag 4 februari t/m zaterdag 13 
februari a.s. organiseert Intersport 
DUO een ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-
rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-
nen te koop aangeboden. Om al-
vast in de juiste stemming te ko-
men staat er natuurlijk voor u een 
glaasje Glühwein of Prosecco klaar! 
Ook aan particulieren wordt de mo-

gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd Intersport DUO Winkel-
centrum Zijdelwaardplein Uithoorn. 
(0297-560329). Inbreng van mate-
riaal is mogelijk t/m zaterdag 6 fe-
bruari. Na controle op veiligheid van 
het materiaal wordt door de mede-
werkers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen. 
Bezoek: www.intersportDUO.nl

Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Vogelexcursie Huizerpier 
en Wolfskamer
Regio - Op zaterdag 6 februari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een vogelexcursie naar de 
Huizerpier en de Wolfskamer. We 
bezoeken de westelijke pier van het 
voormalige vissersdorp Huizen. De-
ze pier mondt uit in het Gooimeer 
en is onderdeel van de Randmeren. 
Aan de westzijde bevinden zich en-

kele eilandjes als een soort voor-
oever. Deze, met lage vegetatie be-
groeide eilandjes, bieden voedsel 
en beschutting voor de vele over-
winterende vogelsoorten die ‘s win-
ters op de Randmeren te vinden zijn, 
zoals dodaarzen, pijlstaarten, ijsvo-
gels en regelmatig ook kleine zwa-
nen. Aan het einde van de pier is er 

een vergezicht over het Gooimeer. 
Hier zijn ook de vogelsoorten te vin-
den die van echt ruim water hou-
den, zoals de grote zaagbek, bril-
duikers en misschien wel een eider-
eend. We vervolgen onze excursie 
naar de nabijgelegen Wolfskamer. 
Dit stuk bos grenst, via een breed 
stuk rietland aan het Gooimeer. Hier 
vinden we ook typische bossoorten, 
zoals goudhaantjes staartmezen en 
goudvinken. Kortom voor ieder wat 
wils deze excursie! Trek passende 
kleding aan, neem lunch voor on-
derweg en een verrekijker mee. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 
uur per auto, meerijden is mogelijk.
Terug: rond 15:00 uur. Kosten: gra-
tis. (vergoeding autokosten in over-
leg met de bestuurder). Aanmelden: 
niet nodig. Afgelastingen staan ca. 
1 uur voor aanvang van de excur-
sie op de website: ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn. Info en 
excursieleider: Roy de Dood (06-
23559528)

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Dit is een nieuwe activiteit. 
De eerste wandeling is inmiddels 

geweest. We starten alle wandelin-
gen bij het Oude Spoorhuis hoek 
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen. 
De route leidt door de Demmerik-
se Polder waar altijd iets nieuws te 

beleven is. De februariwandeling is 
zondag 7 februari om 14.30 u.
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur 
langs eenzelfde route op te merken, 
te zien, te horen, te proeven, te rui-
ken en aan te raken. Elke maand zal 
de wandeling op een ander tijdstip 
plaatsvinden en op een andere dag 
in de week. Het gaat om ‘wandelen 
met aandacht’. Iedereen die de rust 
èn de dynamiek van natuur dicht-
bij huis wil ervaren en opmerken is 
welkom. Houd de lokale media in 
de gaten, kijk op de website van het 
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn , of bel natuurgids 
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8 
km.(2 ½ uur). De maartwandeling is 
op woensdag 16 maart en start om 
9.00 u . Er is ook een groep op Fa-
cebook onder de naam : IVN Op-
merkzame wandelingen. Het is een 
besloten groep en je kunt daarvoor 
uitgenodigd worden zodat je ook de 
berichten kunt lezen en je kunt een 
verzoek sturen als je lid wilt worden.





Regio - Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht aan Bozenhoven19 in-
vesteert regelmatig in de nieuw-
ste apparatuur en volgt de laatste 
trends op de voet. Naast de huidi-
ge vier verschillende ultramoderne 
zonnebanken van Ergoline is er nu 
ook een nieuwe gezichtsbruiner: de 
Open Sun Pilot. Een absolute topper 
want wie geen tijd of zin heeft zich 
(helemaal) uit te kleden zoals bij de 
zonnebank, kan er in korte tijd toch 
een prachtig bruin gezicht en bo-
venlichaam mee krijgen.
Liefst zes ‘Ultra Performance Plus’ 
hogedruk eenheden zorgen voor 
een intensieve bruining van gezicht 
en bovenlichaam. Het geheel wordt 
compleet gemaakt door twee han-
denbruiners. Door 12 UV-lampen in 
het transparante zitgedeelte wor-
den ook de nek- en rugpartij ge-
bruind! De comfortabele zitpositie, 
de brede handsteunen en de grote 
voetsteunen bieden een ontspan-
nende zonsessie.
De centraal aangestuurde li-
chaamsventilatie en de standaard 
Aromafunctie (Aqua Fresh & Aro-
ma bij de Extreme Power uitvoering) 
maken het zonnen met de Open 
Sun Pilot bijzonder verfrissend. De 
gezichtsbruiner is een ideale deel-
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“In 1961, mijn drie broers zaten 
al bij de drumband, vroeg “Ome” 
Theo Groot, destijds dirigent, aan 
een van hen of ik, net uit dienst, 
niet klarinet wilde spelen. Er was 
ook haast bij want binnen drie 
maanden was het concours en er 
was niemand die klarinet kon spe-
len”. Zo is Jan 55 jaar geleden, als 
blazer, lid geworden van muziek-
vereniging Kunst na Arbeid, 100 
jaar geleden opgericht door de di-
recteur van de Melkfabriek aan de 
Wilhelminakade . Jan vertelt met 
veel plezier over wat hij allemaal 
heeft meegemaakt bij de harmo-
nie: “ Ik had al vrij snel een auto 
en bracht vroeger de boerenkapel 
overal naar toe, maar ik moest ze 
ook weer ophalen, dat was zomaar 
om een uurtje of drie ’s nachts, 
maar ja, dat deed je gewoon. We 
gingen ook verder op pad, naar 
Duitsland of een keer naar de 
Achterhoek voor een concours en 
daar sliepen we met 100 mannelij-
ke muzikanten in een gymzaal. ’s 
Morgens kon onze tamboer maî-
tre zij kostuum niet meer vinden. 
Die hing vastgebonden in de tou-
wen, boven aan het plafond. Zo 
hebben we altijd heel veel schik 

gehad, met elkaar. Die saamho-
righeid tussen verenigingen mis 
ik wel een beetje”. Naast muzikant 
zet Jan zich ook in als vrijwilliger 
bij KnA. Zo houdt hij al sinds jaar 
en dag de absentielijst bij, hij helpt 
in de zomer achter de bar, hulp bij 
de schoonmaak van de oefen-
ruimte en hij zet de muziekinstru-
menten klaar. “ Als je lid wordt van 
een vereniging, weet je dat je ook 
een steentje moet bijdragen, dat 
hoort gewoon zo. Mijn vader zei 
altijd: Als je ergens voor gaat, dan 
doe je je best en zet je je voor de 
volle 100% in. Bij de pakken neer-
zitten, dat doe je niet”. Jan is, on-
danks zijn leeftijd, nog heel actief 
als vrijwilliger, niet alleen bij zijn 
muziekvereniging maar ook orga-
niseert hij de Anjeractie, de jaar-
lijkse collecteweek van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. “Van het 
opgehaalde geld, gaat er 50% in 
de clubkas, dat kunnen we altijd 
prima gebruiken”. Jan heeft zo-
veel enthousiasme voor de mu-
ziekvereniging en naast zijn lief-
de voor het spelen van de klari-
net, vindt hij de andere taken, die 
hij als vrijwilliger uitvoert, net zo 
belangrijk. “Eigenlijk gaat dat ge-

woon samen. Op dit moment heb-
ben we zo’n 25 vrijwilligers binnen 
onze vereniging, er zijn mensen 
die de muzikanten begeleiden, er 
zijn leden die schoonmaken, er 
is een muziekcommissie, ande-
ren doen weer het onderhoud van 
de instrumenten. Zo zijn de ta-
ken goed verdeeld. We zoeken al-
leen nog een penningmeester, dus 
als iemand daarin geïnteresseerd 
is mag hij of zij zich bij ons mel-
den!” Jan is een vrijwilliger én mu-
zikant in hart en nieren. “Sporters 
moeten al op jonge leeftijd stop-
pen bij hun club of ze zijn ge-
blesseerd, maar als muzikant kun 
je doorgaan tot je dood”, zo ver-
telt Jan gekscherend. Muziek ver-
bindt en houd je jong, dus voorlo-
pig is Jan, met of zonder klarinet 
gewoon te vinden bij zijn muziek-
vereniging KnA.

 De Schijnwerper op...
Jan Valentijn
Vrijwilliger en muzikant bij Muziekvereniging 
Kunst na Arbeid in Uithoorn

Nieuwe gezichtsbruiner 
bij SunCare Mijdrecht

Tom en Nel Maijenburg-
de Jong 50 jaar getrouwd
De Kwakel - Vijftig jaar met el-
kaar getrouwd zijn is een mooi be-
gin om er een langer eindje aan 
vast te knopen. ‘Goud van oud’ kan 
echter alvast op het conto van Tom 
en Nel Maijenburg, wonende aan 
de Drechtdijk, worden bijgeschre-
ven. Zij vierden namelijk hun gou-
den bruiloft op dinsdag 26 januari jl. 
Een halve eeuw is een heel eind en 
daarover valt veel te vertellen. Dat 
kunnen Tom en Nel dan ook volop 
en doen dat bovendien op een zo-
danige gezellige manier alsof je er 
al jaren mee bent bevriend. Tom 
werd geboren op 25 oktober 1942 
in De Kwakel, heeft er zijn leven 
lang gewoond en voelt zich dan ook 
een echte ‘Kwakelaar’. Nel komt uit 
de buurt, namelijk De Hoef en zag 
daar het levenslicht op 21 decem-
ber 1942 in een woning achter de 
Vleeshal van Wouters bij de brug 
over de Kromme Mijdrecht in de 
Oude Spoorbaan. In verhouding met 
degenen die hun diamanten bruiloft 
al vieren kunnen zij nog als ‘jon-
kies’ worden gezien. Maar daar kan 
verandering in komen als je samen 
rustig werkt richting die volgende 
status... Hoe zij elkaar ontmoet heb-
ben? “In De Hoef tijdens een feestje. 
Nel was een zuster van een vriend 
en ik raakte verkikkerd op haar. Die 
vriend zei nog wel dat ik haar toch 
niet kon krijgen, maar dat liep ge-
lukkig toch anders. Het draaide op 
anderhalf jaar verkering uit en op 
26 januari 1966 zijn we getrouwd 

Van 20 tot en met 28 februari a.s.

De Huishoudbeurs
Regio - Van 20 tot en met 28 febru-
ari barst het gezelligste vriendinnen 
festival van Nederland in RAI Am-
sterdam weer los: De Huishoud-
beurs! Nieuw dit jaar is het segment 
Happy & Healthy, waar bezoekers al-
les kunnen vinden voor een gezond 
en een gelukkig leven. Uit recent 
onderzoek onder bezoekers van de 

populair.  60% van Huishoudbeurs 
bezoekers beloont zich na sporten 
weleens met een foute snack, zoals 
een snoepreep of een patatje na het 
zwemmen. Gemiddeld wordt er tus-
sen de 2 en 3 uur gesport per week. 
Interessant om te zien is, dat de be-
zoekers die het meest sporten zich 
ook als het gelukkigst omschrijven. 
In driekwart (75%) van de gevallen 
slapen Nederlanders tussen de 7-8 
uur per nacht. Ook zij omschrijven 
zich als zeer gelukkig! 

Diëten blijft populair
Diëten blijft op de dag van vandaag 
nog steeds populair. 65% van de on-
dervraagden geeft aan weleens een 
dieet te volgen, en soms wel 2 keer 
per jaar! De meeste bezoekers ge-
bruiken wel eens voedingssupple-
menten zoals magnesium, zink of vi-
taminepillen. Eén derde van de on-
dervraagden let op het aantal calo-
rieën per dag.

Happy & Healthy
Dit jaar heeft de Huishoudbeurs een 
nieuw segment: Happy & Healthy. 
Hier kun je alles vinden op het ge-
bied van een gezond en gelukkig le-
ven voor zowel body als mind. Boor-
devol tips & tricks, lezingen, wor-
kouts met Carlos Lens en work-
shops zoals: Lach Yoga, Braingym, 
Chinese massage en klankschaalm-
editatie. “Powerfoods, yoga, boot-
camp, smoothies, het zijn allemaal 
trends van deze tijd en daar speelt 
de Huishoudbeurs op in. Gezon-
de voeding en voldoende lichaams-
beweging zijn erg belangrijk. Met 
het nieuwe segment Happy & He-
althy zijn we gezonder en sportie-
ver dan ooit”, aldus Nicole Menge-
rink, beursmanager Huishoudbeurs.

Info
Van 20 t/m 28 februari 2016 vindt de 
Huishoudbeurs plaats in RAI Am-
sterdam. De beurs is dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur, op 
donderdag 25 en vrijdag 26 febru-
ari van 11.00 tot 22.00 uur. Festi-
val Fantastique (hal 2) en Happy & 
Healthy (Elicium) zijn dagelijks ge-
opend vanaf 10.00 uur. Meer infor-
matie: www.huishoudbeurs.nl.

Huishoudbeurs blijkt dat ruim 78% 
zich als sportief omschrijft en 85% 
als (zeer) gelukkig en gezond! 

Foute snack na sporten
Als het om sporten gaat kiest het 
overgrote deel voor wandelen (57%) 
als favoriet. Ook zijn de sportschool, 
dansen, bootcamp en Zumba erg 

in het gemeentehuis in Mijdrecht,” 
kan Tom zich nog vlot herinneren. 
“Voor de kerk werd het de St. Anto-
nius van Padua in De Hoef, want dat 
wilde ik in mijn eigen woonplaats,” 
vult Nel aan. Het echtpaar kwam in 
De Kwakel terecht omdat Tom er 
voor verschillende kwekerijen werk-
te, waaronder bij die van de familie 
Vlasman in het dorp waar hij samen 
met Nel op de werf in een bedrijfs-
woning mocht wonen. Uit het hu-
welijk werden twee zonen geboren 
die gezorgd hebben voor 4 kleinkin-
deren.

Passie
Toen hij het werken bij kwekerijen 
verruilde voor een baan bij de toen-
malige PTT, konden ze niet meer in 
de bedrijfswoning blijven wonen en 
werd gezocht naar een andere stek. 
Dat werd in 1973 gevonden aan de 
Drechtdijk 76 waar toen een ou-
der echtpaar woonde van wie Tom 
het huis met aangrenzende grond 
en het erf erachter kocht. Het da-
teerde van 1930 en was wel aan 
een opknapbeurt toe. In eigen be-
heer is dat door hen uitgevoerd. Het 
stukje eigen grond bood tevens de 
kans om als hobby er toch een ei-
gen kwekerij in perkplanten op na 
te houden. Samen met Nel runde 
Tom dat en zij verkochten perkplan-
ten naast zijn baan bij de PTT. Na 25 
jaar daar te hebben gewerkt kwam 
noodgedwongen een einde aan het 
PTT verhaal. Wat eerder hobby was 

werd toen een serieuze optie om de 
verkoop van perkplanten steviger 
ter hand te nemen en dat is allemaal 
mooi gelukt. Vandaag de dag helpt 
Tom zijn zoon Ron af en toe bij diens 
verhuurbedrijf van gereedschappen 
en materieel voor de bouwwereld in 
Aalsmeer. Verder heeft Tom als pas-
sie het sparen van oude ansicht-
kaarten van De Kwakel en hij houdt 
zich graag bezig met de geschiede-
nis van het dorp. Dat doet hij overi-
gens al 25 jaar en maakt bij het laat-
ste gebruik van knipsels uit kranten 
en tijdschriften die hij op datum or-
dentelijk in ordners bewaart. Nel is 
niet zo’n hobbyist, maar heeft het 
druk met het huis, de kinderen en 
de kleinkinderen. Er waren bloemen 
van de gemeente en burgemeester 
Dagmar Oudshoorn kwam persoon-
lijk langs om het echtpaar te feli-
citeren met hun gouden moment-
je. Als cadeautje bracht zij een fo-
tolijstje mee met daarin twee prach-
tige pentekeningen van historische 
woningen in De Kwakel.

De redactie van deze krant sluit 
zich graag aan bij alle felicitaties 
voor het echtpaar dat nog alle mo-
gelijkheid heeft om het goud in te 
ruilen voor diamant als de gezond-
heid daaraan wil meewerken. Maar 
eerst nog dit feestje vieren met fa-
milie, vrienden en buren. Dat is ge-
pland op 7 februari in Dorpshuis De 
Quakel. Dat u ook daarna nog maar 
vele jaren van elkaar mag genieten!

Leer vogels kennen met IVN
Regio - Kijkt u wel eens naar vogels 
in de tuin? Vraagt u zich wel eens af 
welke vogel u zo prachtig hoort zin-
gen? Wilt u meer weten over weide-, 
water en tuinvogels ? Ook dit jaar or-
ganiseert IVN een cursus die u ver-
trouwd maakt met de meest voorko-

mende vogels in onze omgeving. De 
cursus “Vogels in de kijker” is ge-
schikt voor iedereen met interesse 
voor vogels. Na afloop bent u in staat 
veel algemene vogels te herkennnen 
op grond van uiterlijk, geluid en ge-
drag. Over vogels is veel te vertellen. 

De volgende onderwerpen komen 
aan bod: determinatie van algeme-
ne vogels uit onze omgeving; ge-
drag, geluid, trek en rui. Uiteraard be-
steden we ook aandacht aan de be-
ginselen van het vogelkijken. De cur-
sus bestaat uit vier avonden (08, 15, 
29 maart en 12 april) en drie excur-
sies (19 maart, 09 en 16 april) De 
dinsdagavonden beginnen om 20.00 

uur en eindigen om 22.00 uur. Loca-
tie: NME centrum ‘De woudreus’, Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. De ex-
cursies zijn op zaterdag van 9.00 tot 
11.00 uur. Voor de cursus, inclusief 
koffie, thee en de zakgids “Vogels van 
Europa”, wordt een bijdrage gevraagd 
van 40 euro. Voor nadere informatie 
kunt u bellen met Gerda Veth: 0297-
263656/06-13205061 of met Bernie 

Kuiken: 0294-281345 / 06-30971756. 
U kunt zich opgeven voor de cur-
sus via het daarvoor bestemde aan-
meldingsformulier “Vogels in de kij-
ker” op de afdelingswebsite. Ga naar: 
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn/vogelwerkgroep/cursus-vo-
gels-de-kijker. Na aanmelding volgt 
een ontvangstbevestiging en een uit-
gebreide cursusbrief.

bruiner om even voor te gaan zitten 
tijdens een lunchpauze of bijvoor-
beeld tussen het winkelen door.

Zonnebank vanaf 18 jaar
“Volgens Europese Regelgeving 
mag iemand pas vanaf 18 jaar op de 
zonnebank. Wij houden ons daar bij 
onze zonnestudio stipt aan. Die re-
gelgeving is er al sinds 2008. Onder 
18 jaar kunnen wij dus helaas geen 
mensen op de zonnebank toelaten, 
ook al heeft men wel eens bij ande-
re studio’s onder de zonnebank ge-
legen,” vertelt Ingmar. “Alle zonne-
studio’s in Nederland worden met 
regelmaat bezocht en gecontro-
leerd door ‘mistery guests’ van de 
VWA (de Voedsel en Waren Autori-
teit). Zij controleren tijdens zo’n be-
zoek onder andere of de stralings-

waardes die de banken afgeven aan 
de veilige norm voldoen, het perso-
neel de juiste adviezen geeft, goe-
de hygiëne, klantenbestanden goed 
bijgehouden worden en alle infor-
matie aanwezig is om veilig en ver-
antwoord te kunnen zonnen. Om-
dat ook SunCare Mijdrecht geheel 
volgens deze Europese Regelge-
ving werkt, kunnen we dus een vei-
lige omgeving garanderen voor on-
ze klanten! Zo hoort het ook als je 
professioneel zonnen aanbiedt.”

Gratis zonnen
Zonnestudio SunCare Mijdrecht 
heet iedereen van harte welkom di-
rect vanaf zijn/haar 18e verjaardag. 
Wie achttien jaar is geworden mag 
op vertoon van een identiteitsbewijs 
tot uiterlijk 10 dagen na de feitelijke 
verjaardagsdatum als ‘verjaardags-
cadeautje’ gratis één keer professi-
oneel zonnen bij SunCare! De jari-
ge krijgt dan een uitgebreide ken-
nismaking met de apparatuur, ad-
vies over het eigen huidtype en bij-
behorende type zonnebank, gebruik 
van cosmetica enzovoort.

Ruimere openingstijden
Op veler verzoek heeft SunCare 
Mijdrecht besloten om de ope-
ningstijden aan te passen en dus 
vroeger open te gaan. Ma t/m vr 
09:00 tot 22:00; za 09:00 tot 20:00; 
zo 10:00 tot 18:00.
Meer weten over Zonnestudio 
SunCare Mijdrecht? Kijk op de web-
site www.zonnestudioderondeve-
nen.nl. Tel. 0297-255455.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  3  februari 2016

Datum 7e editie Vogelvrij 
Festival: 2 juli 2016!
Regio - Terwijl de dagen langzaam 
weer langer en warmer worden, zijn 
de voorbereidingen voor het groot-
ste openlucht evenement van de re-
gio weer gestart. Over een half jaar 
wordt de zomer officieel ingeluid op 
de 7e editie van het Vogelvrij Fes-
tival. Zaterdag 2 juli 2016 gaan we 
Vogelvrij de zomer in! Na de zeer 
succesvolle editie afgelopen jaar 
pakt de organisatie dit jaar extra 
groot uit met nog meer festivalbele-
ving en naast dj’s ook enkele spec-
taculaire acts. 
De organisatie kan terug kijken op 
een fantastische editie in 2015. De 
organisatie: “Het afgelopen jaar 
hebben wij flink geïnvesteerd in ar-
tiesten en festivalbeleving. Het was 
de warmste dag van het jaar en met 
een record aantal bezoekers en een 
fantastisch feest was het helemaal 
te gek! Uiteraard willen wij de vori-
ge editie dit jaar overtreffen, daar-

om doen we er een flinke schep bo-
venop! Vogelvrij 2016 wordt dit jaar 
een te gek feest met nog meer fes-
tivalbeleving en buiten de beste dj’s 
van Nederland breiden we de line-
up dit jaar uit met enkele spectacu-
laire acts.”
Met het bekend maken van de da-
tum is ook de ticketverkoop van 
start gegaan. De eerste staffel Ge-
luksvogel tickets was afgelopen za-
terdag binnen enkele minuten uit-
verkocht. Vroegevogel tickets zijn 
nu verkrijgbaar voor €17,- via www.
vogelvrij-festival.nl en Primera. 
Wees er snel bij, voordat ook deze 
tickets zijn weggevlogen en de re-
guliere verkoop van start gaat. 
Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en social media kanalen 
voor het laatste nieuws en de eer-
ste acts! Schrijf je in voor de nieuws-
brief om als eerste op de hoogte te 
zijn van de exclusieve ticketacties.

Chakra’s & Chardonnay
Een hilarische toneelkomedie
Regio - Op 24 februari kun je in 
Crown Theater Aalsmeer naar de-
ze komedie over yoga, superfoods 
en menselijke tekortkomingen in de 
zoektocht naar rust, wijsheid en een 
lenige geest. Dé ultieme voorstelling 
om met je vriendinnen heen te gaan! 
Een komedie met een fantasti-
sche cast bestaande uit: Ellen Pie-
ters, Daniëlle van de Ven, Chris Ta-
tes, Melody Klaver, Marie-Louise 
Stheins. Het verhaal gaat over het 
reuzengrote yoga-ego van Yan (ge-
speeld door de knappe Tates), die 
als spiritueel master wil doorbre-
ken. Dat doet geen goed aan de re-
latie met Chana; zijn sterdocente en 
compagnon. Zijn zucht naar macht, 
geld en bekendheid drijven de twee 
steeds verder uit elkaar. Wanneer 
Chana haar eigen yogaschool be-
gint om de hoek, ontbrandt een fel-
le strijd tussen de twee ‘rust & rein-
heid’-verkopers. Hoe zit het met de 
loyaliteit van trouwe yoga-vriendin-

nen Merel, Neel en Carina? Gaan zij 
voor de ‘Verlichting’ of liever voor de 
Chardonnay...?

Kaarten en arrangementen
Kaarten voor deze voorstelling op 
woensdag 24 februari om 20.00 uur 
kosten 26 euro. Het Crown Theater 
biedt samen met Restaurant Eetze 
ook een zeer voordelig theaterar-
rangement aan voor slechts 48 euro 
50 of maak gebruik van het Crown 
Ladies Pakket; ga in totaal met mini-
maal vier vriendinnen naar deze (en 
of naar een van de andere Crown 
Ladies voorstellingen), dan krijg je 
15% korting op de tickets. De Crown 
Ladies prijs voor deze voorstelling is 
dan 22 euro 10.
Meer informatie hierover vind je op 
onze website: www.crowntheate-
raalsmeer.nl Kaarten zijn ook tele-
fonisch verkrijgbaar via 0900 1353 
(45cpm) en bij Ten Hoope in Uit-
hoorn.

Open dag bij Tandprothetische 
praktijk den Hartog
Regio - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verou-
derd kunstgebit. Dit gaat vaak sa-
men met pijn en ongemak. Een be-
zoek aan een tandprotheticus kan 
dan de oplossing brengen. Een ge-
bitsprothese gaat gemiddeld tussen 
de vier tot acht jaar mee. Het is ver-
standig om de prothese eens in de 
twee jaar te laten controleren. Zo 
kunnen eventuele problemen ver-
holpen worden door de prothese 
aan te passen of te vernieuwen, zo-
dat het weer lekker zit.
Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij/zij het liefst wil.
Er is nu ook de mogelijkheid om met 
behulp van implantaten het kunst-
gebit goed vast te zetten, het zoge-
naamde “klikgebit”. De implantaten 

worden in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pakket 
opgenomen. Ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk. 
Als u meer wilt weten over een 
kunstgebit op implantaten kunt u 
een afspraak maken voor vrijblij-
vende informatie en gratis advies. U 
kunt natuurlijk ook terecht voor re-
paraties, aanpassingen aan de pro-
these of vervanging van uw be-
staande prothese. Tevens hebben 
wij een inloopdag op Woensdag 10 
februari van 10.00 tot 14.00. Kom 
langs en laat uw kunstgebit gratis 
en vrijblijvend controleren

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad

Spanning stijgt nog 
weekje door bij BVU
Uithoorn - Vorige week meldde uw 
verslaggever dat maandag 1 febru-
ari de laatste zitting zou zijn van de 
vierde ronde parencompetitie, maar 
die gaat over zes ronden. Vandaag 
dus de vijfde. De dagprijs ging naar 
Nelly Jansen & Jaap Bark (67,39%) 
in de C-lijn. Marja Calis & Corry 
Frank werden 2 (61,82%) en Tine-
ke de Roy & Rob Fasten 3 (60,83%). 
De stand blijft hier gelijk aan die van 
vorige week: op 1 Ploon & Fons Roe-
lofsma met 60,63, op 2 Nelly & Jaap 
met 59,2 en op 3 Tineke & Rob met 
54,81%. Het lijkt duidelijk welke 2 
paren hier gaan promoveren, toch?
 De tweede prijs van de dag viel in 
de B-lijn: 63,54% voor Riki Spook & 
Hans Geels. Tweede werden Harry 
Rubens & Ellen Hengeveld (58,85%) 
en de derde plaats was vandaag 
voor Marjan & Ben (52,6%). An & 
Bert Pronk moesten vandaag in de 
A-lijn invallen, een voorproefje want 
ze staan nog steeds op de eerste 
plaats in de B-lijn (55,68%) en pro-
moveren dus volgende week vrijwel 
zeker. Op de tweede plaats zien we 
nu Riki & Hans (53,92%). Op plaats 
3 staan Greetje van den Bovenkamp 
& Ria Wezenberg (53,19%). Onderin 
moeten Doina van Ettikhoven & Tiny 
Rijpkema en Tini Lotgering & Marja 

Baris rekening houden met een ver-
blijf in de C-lijn.
En jawel, de derde score van de dag 
viel bij de A-tjes en was voor Ma-
rineke & Martin (63,02%). Tweede 
werden Leo Leenen & Henk van der 
Schinkel (59,38%) en Bep & John de 
Voijs werden 3 (53,13%). M & M lei-
den nu (55,1%). Ineke Hilliard & Eli-
sabeth van den Berg zakken naar 
de tweede plaats (53,49%) en Leo 
& Henk stijgen naar 3 (53,02%). On-
derin hebben Hans Wagenvoort & 
Nico van der Meer nauwelijks ge-
speeld deze ronde, maar zij heb-
ben waarschijnlijk dispensatie. In 
dat geval moeten Marijke & Ger 
van Praag en Ans Breggeman & Lia 
(46,87%) het ergste vrezen. Maar er 
zijn andere kanshebbers. Volgende 
week dus echt de ontknoping.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in Uit-
hoorn.
Aanmelden en/of informatie bij 
de secretaris van de BVU Marine-
ke Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00 
uur), mail: bvu@telfort.nl. Voor in-
formatie over bridgelessen kunt u 
terecht bij Hans Wagenvoort wa-
genvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

De Kwakel - Het was afgelopen 
zondagavond een drukte van belang 
op de groepsapp van KDO C1. Toen 
de uitslagen bij de Bond zichtbaar 
werden, kon coach/trainer Carla de 
Jong haar meiden en collega-coach 
Jacco Lauwers op de hoogte bren-
gen dat het zaalkampioenschap in 
dit vroege stadium van de zaalcom-
petitie al een feit is! Naaste concur-
rent Zeeburg verloor van FIQAS/
Aalsmeer en is zodoende niet meer 
in staat om met KDO C1 op gelij-
ke hoogte te komen. Met nog maar 
liefst 4 wedstrijden in het verschiet 
is de killermachine van Carla en 
Jacco ongeslagen. 

Al vroeg in de competitie bleek dat 
het team ook voor deze poule ver-
uit te sterk is. Naaste concurrenten 
zijn Zeeburg en FIQAS/Aalsmeer, 
toch zeker niet de minste verenigin-
gen op handbalgebied, maar ook zij 
konden geen vuist maken tegen dit 
team. De handbalskills van de mei-
den plus hun nimmer aflatende in-
zet en motivatie, getraind door de 
altijd zeer gedreven Carla de Jong 
waren niet te stoppen. Het verzoek 
om overplaatsing naar de Jeugddi-
visie kwam dus geheel terecht: het 
team is na de laatste twee kampi-
oenschappen toe aan meer uitda-
ging en tegenstand. Helaas bleek 

het organisatorisch vanuit de Bond 
niet mogelijk om overplaatsing voor 
de rest van dit seizoen nog te rege-
len. Zodoende blijven de teams uit 
de huidige poule dus dienen als ka-
nonnenvoer. 
Om toch de gewenste tegenstand 
weer eens tegen te komen, werd 
een oefenwedstrijd geregeld tegen 
de huidige nr.2 van de Landelijke 
Jeugddivisie West: Maedilon/VZV 
C1. Ondanks de 24-11 nederlaag 
kon KDO het veld met opgeheven 
hoofd verlaten: zowel de coach van 
de tegenpartij alsook de scheids-
rechter complimenteerde de dames 
met hun goede spel.

Handbalmeiden KDO C1
(nu al) zaalkampioen!

Uithoorn - Op dinsdag 26 januari 
om half vijf in de middag is een win-
keldief op heterdaad betrapt op het 
Legmeerplein. Een 44 jarige man uit 
Uithoorn had in een winkel diverse 
goederen gekocht. Enkele spulletjes 

dacht hij zonder te betalen mee te 
kunnen nemen. Het betrof produc-
ten voor zo’n 3 tot 4 euro. De man is 
aangehouden en na verhoor om tien 
uur in de avond heen gezonden. Er 
is proces-verbaal opgemaakt.

63 Kilo hennep in bedrijf
De Kwakel - Op donderdagmiddag 
28 januari heeft de politie een inval 
gedaan in een bedrijf aan de Mijns-
herenweg, nabij de Vuurlijn. Er be-
stond een vermoeden dat hier een 
hennepkwekerij gehuisvest was. In 
het pand troffen agenten bijna 63 kilo 
aan henneptoppen en hennepgruis 
aan. Alle hennep is vernietigd. Aan-
gehouden is een 53 jarige man uit 
Uithoorn. In de avond is huiszoeking 

gedaan in zijn woning. Hier werd een 
kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk 
gevonden, onder andere vlinderbom-
men, cobra’s en black tunder shots. 
Het vuurwerk is in beslag genomen, 
evenals een duur Frans horloge van 
de Uithoornaar en 320 euro cash 
geld. De 53 jarige is verhoord en is 
zaterdag 30 januari aan het einde van 
de middag weer vrijgelaten. Hij moet 
zich verantwoorden bij justitie.

Twee fietsen gestolen
Uithoorn - Op zondag 31 januari 
zijn tussen vier uur in de middag en 
tien uur in de avond twee dames-
fietsen gestolen vanaf het Zijdel-
waardplein. Beide fietsen zijn van 
het merk Batavus. De ene fiets is 
zwart van kleur, type Old Dutch en 

heeft voor een rekje en is voorzien 
van een zilveren klem voor een hoc-
keystick. De andere fiets is paars 
van kleur, heeft zilveren spatborden 
met patronen en de kettingkast is 
zilver. Deze Batavus is voorzien van 
een rieten mand voor aan het stuur.

Aanhouding na 
schietpartij
Uithoorn - Op woensdag 27 janu-
ari om half vier in de middag heeft 
de politie in Mijdrecht een 30 jari-
ge man uit Vinkeveen aangehouden. 
Naar aanleiding van het programma 
Opsporing Verzocht is de man ach-
terhaald, die verdacht wordt van de 
schietpartij met bedreiging op zon-
dag 15 november op de Zijdelweg. 
De recherche doet verder onderzoek.

Bedrijf al leeg
Uithoorn - Op zondag 30 januari 
rond half drie in de nacht kwam er 
een melding binnen dat ingebroken 
werd in een bedrijf aan de Handels-
weg. Het pand staat leeg sinds hier 
een hennepplantage in is ontdekt. 
Een getuige zag vijf mannen uit een 

busje stappen en via de roldeuren 
het pand ingaan en vrij snel weer 
uit het pand komen. De vijf stap-
ten weer in de bus en reden weg. 
Mogelijk werd gedacht dat er nog 
hennepplanten aanwezig waren. De 
vijf zijn door de getuige op came-
ra gezet. De politie doet verder on-
derzoek.

Onwel naar ziekenhuis
De Kwakel - Op donderdag 28 ja-
nuari om half elf in de ochtend 
zijn hulpdiensten gevraagd naar 
de Freesialaan te gaan. Een 8 jari-
ge jongen was onwel geworden. Hij 
was niet zo lekker en de volgende 
dag kreeg de familie hem niet wak-

ker. De politie en twee ambulances 
zijn ter plaatse geweest, evenals de 
traumaheli. De 8 jarige is onder be-
geleiding van de trauma-arts per 
ambulance naar het VU ziekenhuis 
vervoerd. Het gaat inmiddels weer 
goed met hem. 

Drietal valt 16 jarige aan
Uithoorn - Op maandag 1 februari 
om twee uur in de middag heeft een 
openlijke geweldpleging plaats-
gevonden bij het busstation. Een 
16 jarige jongen uit Uithoorn werd 
klem gezet door drie jongens en hij 
kreeg klappen. Toen hij iemand zag 
lopen, is hij om hulp gaan roepen. 

Het drietal nam hierop de benen. 
Een van hen vergat hierbij zijn tas. 
Het gaat om een 18 jarige jongen uit 
Uithoorn. Hij is om even voor half elf 
in de avond aangehouden en wordt 
verhoord. Het onderzoek naar zijn 
mede-daders en het motief is in vol-
le gang.

Winkeldief betrapt

Samen komen we
steeds dichterbij

Samen kunnen we deze dag dichterbij 
brengen. Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl.

KWF Kankerbestrijding gelooft 
in de dag dat niemand meer hoeft 
te sterven aan kanker.
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Ondanks dat het zaterdag meer op een herfstdag dan op een winterdag 

leek, werd de Winter - Sale Event in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn 

weer druk bezocht. Het is dan ook heerlijk als het buiten waait en regent, 

dat je bij winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn heerlijk overdekt kan win-

kelen in het pastotaal gerenoveerde en vernieuwde centrum.  Als je daarbij 

ook nog warm welkom wordt geheten door de Winter Wonderland Parade 

met de dansende sneeuwpop en sneeuwbunnies, er kraampjes waren waar 

je gratis kon genieten van warme chocolade melk en erwtensoep, er diverse 

koopjes kramen waren met voor elk wat wils, dan is het ook met slecht weer 

gezellig boodschappen doen in Uithoorn. En ze houden niet op de winke-

liers van Zijdelwaard want zaterdag 123 februari vieren zij Valentijn. Houdt 

deze krant maar in de gaten.

Winter - Sale Event 
                                      winkelcentrum Zijdelwaard erg gezellig





Uithoorn - Zaterdag 6 februari staat 
Voedselbank Uithoorn- de Kwakel in 
samenwerking met de Coop in het 
oude Dorp weer levensmiddelen in 
te zamelen. Een team enthousiaste 
vrijwilligers staat de hele dag klaar 
om boodschappenlijstjes uit te rei-
ken aan het winkelend publiek, goe-
deren te ontvangen bij de voedsel-
bankkraam of toelichting te geven 
bij het productenplein in de winkel.
Om het de klanten wat makkelijker 
te maken staat er een stellage in de 
winkel klaar, herkenbaar aan een 
groot spandoek van de Voedselbank 
met diverse producten waaruit men 
kan kiezen om te doneren. Nadat de 
artikelen zijn afgerekend bij de kas-
sa, kunnen de producten worden 
ingeleverd bij 1 van de vrijwilligers 
van de Voedselbank achter de goe-
derenkraam, vlakbij de ingang.
Deze actie is hard nodig om de ge-
zinnen in Uithoorn te ondersteunen 

die momenteel te weinig geld heb-
ben om van te leven. De gedoneer-
de levensmiddelen zullen dan ook 
goed van pas komen. 
Tevens kunnen nog steeds DE bon-
nen worden ingeleverd. Deze bon-
nen zullen ingeruild worden voor 
koffie en thee. Ook is er een collec-
tebus aanwezig waar geld in gestort 
kan worden.
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Supermarktactie Voedselbank 
bij de Coop in Oude Dorp

Agenda voor mantelzorgers
Uithoorn - Eind vorig jaar is de 
agenda voor Mantelzorgers met het 
aanbod van cursussen, gespreks-
groepen, mantelzorgcafés en infor-
matiebijeenkomsten verstuurd naar 
de mantelzorgers die bij Mantelzorg 
& Meer ingeschreven staan. Bent u 
mantelzorger en wilt u dit aanbod 
ook ontvangen, bel dan met 020 333 
5353 of mail naar info@mantelzor-

genmeer.nl. U kunt zich ook aan-
melden via de www.mantelzorgen-
meer.nl onder het kopje Mantelzor-
gers. Dan ontvangt u informatie die 
voor u belangrijk kan zijn. U kunt ui-
teraard altijd contact opnemen als u 
wilt praten met een mantelzorgcon-
sulent, onze specialist op het gebied 
van mantelzorg. Dit is kosteloos en 
u kunt zonder verwijzing terecht. 

Filatelisten Vereniging 
Uithoorn
Uithoorn - De tweede zaterdagse 
postzegelruilbeurs van dit jaar van 
de Filatelisten Vereniging Uithoorn 
wordt gehouden op zaterdag 6 fe-
bruari en U bent van harte welkom 
om postzegels te ruilen of te kopen. 
En er zijn altijd leden van de Filate-
listen Vereniging aanwezig, bij wie 
U informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. Ook is 
er de mogelijkheid om advies vra-
gen over de waarde en het verko-
pen van verzamelingen. Ruilen, ko-
pen, verkopen in een ontspannen 
sfeer, dat vindt je op deze ruilbeurs. 

Ook zijn de vertrouwde handelaren 
aanwezig, waarbij men benodigde 
postzegels kan aanschaffen. Verder 
zijn er z.g.n. stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
je zegels uit mag nemen voor 1 stui-
ver per stuk. Ook de jeugd is zeer 
welkom om te ruilen en om eventu-
ele vragen te stellen over het verza-
melen van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn. 
Wilt U meer weten, bel dan 0297-
525556 of 567873.

Dagmar Stam opende 
Nationale voorleesdagen
Uithoorn - Vorige week waren de 
Nationale Voorleesdagen 2016 en 
het Nationaal Voorleesontbijt. In 
heel het land lazen bekende Neder-
landers, maar ook local heroes voor 
uit een mooi prentenboek.
Bij kindcentrum de Blokkendoos 
van Brood & Spelen kinderopvang 
heeft Dagmar Stam de Nationa-
le voorleesdagen geopend. Dagmar 
Stam illustreerde voor kindertijd-
schriften, schoolboekjes en kinder-
boeken, met name de boeken van 
Vivian den Hollander, Marja Baseler, 
Jacques Vriens en Carry Slee. 
Eerst hebben we samen met de kin-
deren heerlijk ontbeten. Het ontbijt 
werd gesponsord door de Albert 
Heijn in Uithoorn op de Zijdelwaard. 
Daarna heeft Dagmar Stam voorge-
lezen uit het boek “We hebben er 
een geitje bij!”. In het boek We heb-
ben er een geitje bij! is op de kinder-
boerderij een nieuwe bewoner ge-
boren. Voor Mik het babygeitje heeft 
gevonden, gaat hij langs alle ande-
re kinderboerderijdieren, die elk op 
hun eigen manier uiting geven aan 
hun blijdschap over de geboorte 
van het nieuwe geitje. De kinderen 
vonden het geweldig.

Na het voorlezen hebben ze zelfs 
nog hele mooie schilderijen ge-
maakt samen met Dagmar. Kort-
om de Nationale voorleesdagen wa-
ren een groot succes. Volgende jaar 
doen we weer mee. Voor Dagmar 
was het ook extra speciaal, omdat 
haar kleinkind ook op de Blokken-
doos zit.

Over Brood & Spelen
Brood & Spelen is een actieve orga-
nisatie met een eigentijdse kijk op 
kinderopvang. Wij verzorgen tus-
senschoolse-, buitenschoolse- en 
kinderdagopvang voor kinderen, 
vanaf hun geboorte tot ze naar de 
middelbare school gaan. Wij zijn 
betrokken bij het kind, de ouders, 
scholen, verenigingen en de wijken 
om ons heen. Wij bieden meer dan 
alleen opvang, door onze persoon-
lijke aanpak en de afwisselende ac-
tiviteiten op het gebied van In- en 
Outdoor, Sport- en Spel, Kunst- en 
Cultuur en Kleuters. Brood & Spelen 
heeft 4 kinderdagverblijven, 31 lo-
caties voor buitenschoolse opvang 
en is actief op 75 scholen met tus-
senschoolse opvang en pleinwach-
ten.

Fondswerving voor Diabetes 
Fonds bij Jumbo succesvol
Uithoorn - Een statiegeldbonnen 
actie bij Jumbo Visser op het Zij-
delwaard heeft de afgelopen maand 
118,55 bijeen gebracht. De op-
brengst zal mede besteed worden 
aan onderzoek en voorlichting. In 
Nederland zijn thans meer dan één 
miljoen diabeten en bij mogelijk 
500.000 mensen is de diabetes nog 
niet gediagnosticeerd! Als er geen 
onderzoeken en voorlichting zou-
den plaatsvinden is het vooruitzicht 
dat er in 2025 één op de drie Ne-
derlanders met een vorm van diabe-
tes geconfronteerd zal worden. El-
ke dag overlijden 25 mensen aan de 

complicaties van diabetes. Hoewel 
diabetes type-2 vaak aan levensstijl 
wordt gelinkt, geldt dit niet voor dia-
betes type-1. Deze vorm van diabe-
tes ontstaat door een fout in het af-
weersysteem en ontstaat vaak al op 
zeer jeugdige leeftijd. In Nederland 
leven circa 150.000 mensen met ty-
pe-1 diabetes. Deze vorm van dia-
betes is slechts te overleven met het 
kunstmatig toedienen (injectie of 
pomptherapie) van het hormoon in-
suline. Voor verdere informatie ver-
wijzen wij u vriendelijk naar de web-
site www.diabetesfonds.nl of www.
JDRF.nl 

Arielle Vernède.
Foto: persfoto van website

Canto Ostinato op twee 
piano’s in thamerkerk
Uithoorn – Op zondag 14 februari 
a.s. organiseert de SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn) een 
bijzonder concert. Twee bekende 
Nederlandse pianisten, Ivo Janssen 
en Arielle Vernède, spelen op twee 
vleugels Canto Ostinato van Sime-
on ten Holt. Daarnaast klinken en-
kele stukken van Johann Sebastian 
Bach, o.a. twee fuga’s uit Die Kunst 
der Fuge. Oude en moderne muziek 
in één concert. Op donderdag 11 fe-
bruari speelt Arielle Vernède samen 
met drie andere pianisten Canto Os-
tinato in het Concertgebouw te Am-
sterdam op maar liefst vier vleugels. 
De SCAU is er trots op dat zij vlak 
daarna naar Uithoorn komt om dit 
kunststuk te herhalen op twee pi-
ano’s, samen met haar collega Ivo 
Janssen. Het concert vindt plaats in 
de Thamerkerk aan de Amstel, aan-
vang 14.30 uur. 
Canto Ostinato sloeg in 1979 in als 
een bom. Veel mensen lieten zich 
graag meevoeren op de golven van 
de zich herhalende drieklankmotie-
ven. De muziek lijkt verwant te zijn 
aan de minimalisten Philip Glass en 
Steve Reich, maar Simeon Ten Holt 
ziet zichzelf liever als een romanti-
cus à la Robert Schumann. Hij geeft 
de uitvoerende musici een gro-
te mate van vrijheid. Pianist Kees 
Wieringa zei hierover: “Je moet de-
ze muziek zien als een spoorboekje, 
waarbij er verschillende mogelijkhe-
den zijn om van punt a naar punt b 
te gaan”. Elke uitvoering is weer an-
ders, al naar gelang de bezetting, 
het aantal spelers en de keuzes die 
de musici maken, soms zelfs tijdens 
het spelen.

Vertolkster
Arielle Vernède behoort tot de top 
van de Nederlandse concertpia-
nisten en is een belangrijk vertolk-
ster van de composities van Sime-
on ten Holt die in 2012 overleden is. 

Slechts enkele pianisten kregen het 
recht om Canto Ostinato solo uit te 
voeren. Haar CD van de solo-uitvoe-
ring van dit werk kwam in 2014 uit. 
Zij beschouwt haar musiceren als 
‘een manier van leven’. Zij heeft o.a. 
gestudeerd bij Geoffrey Madge aan 
het conservatorium in Den Haag en 
is winnares van de Zilveren Vrien-
denkrans (Concertgebouw Amster-
dam) en het Concours Robert Ca-
sadesus in Cleveland (VS).
Ivo Janssen (Venlo, 1963) studeerde 
bij Jan Wijn aan het Sweelinck Con-
servatorium in 
Amsterdam. Tussen 1986 en 1990 
won hij een aantal prijzen, die hem 
in staat stelden zijn studie in het 
buitenland voort te zetten bij Robert 
Levin. Sinds zijn debuut in het Con-
certgebouw in 1988 treedt hij regel-
matig op in Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Australië en de VS. 
In 1994 begon hij aan een zeer am-
bitieus project: het op CD vastleg-
gen van het complete 
werk voor klavier van J.S. Bach. Hij 
voltooide in januari 2007 deze in-
ternationaal veelgeprezen cyclus 
met een uitvoering van Die Kunst 
der Fuge. Sinds enige tijd treedt hij 
op met schrijfster Anna Enquist: de 
dichteres leest gedichten en pro-
zafragmenten voor, die worden ge-
combineerd met pianomuziek van 
Chopin, Schumann, Brahms en De-
bussy. Ivo Janssen beheert zijn ei-
gen CD-label VOID Classics.

De belangstelling voor dit unieke 
concert is groot en het aantal plaat-
sen in de Thamerkerk is beperkt. Als 
u van een plaats verzekerd wilt zijn, 
koop dan van te voren kaarten bij de 
boekhandels Bruna (Amstelplein) of 
Ten Hoope (Zijdelwaardplein) à 12 
euro. Jongeren onder de zestien be-
talen slechts 6 euro. Vanaf 14.00 uur 
worden de overgebleven kaarten 
verkocht aan de zaal.

Ivo Janssen.
Foto: Michaël Floor Gezond worden - gezond 

blijven - gezond oud worden
Regio - Hoe doe je dat? De items 
kent iedereen, maar worden niet al-
tijd toegepast. Gezond eten - dage-
lijks verse groenten en fruit, bij voor-
keur uit biologische aanbouw. En 
niet elke dag vlees, maar afwisselen 
met vis. Voldoende slaap en stress 
vermijden, enige sportieve activiteit 
in het dagelijkse leven inbouwen 
en voor afwisseling zorgen, zodat 
het leven geen sleur wordt. Dingen 
doen, die je leuk vindt. Sociale con-
tacten bijhouden en plezier maken.
Zo, dat is een hele lijst geworden en 
toch is hij niet af. Wij kunnen al deze 
dingen wel doen, maar het belang-
rijkste is toch ons lichaam goed te 
voeden. Tegenwoordig is dat nau-
welijks mogelijk door de invloeden, 
die wij allemaal kennen.

Vage klachten
Een deskundige, Gerry van Zant-

voort, laat u een mogelijkheid zien, 
waarbij u wel goed gevoed wordt 
en vage klachten, zoals hoofdpijn, 
moeheid, lusteloosheid, slapeloos-
heid, slechte ontlasting enz. kunnen 
verdwijnen. U zult kennis maken 
met een supplement uit zaden, bio-
logisch en koud geperst, dat eigen-
lijk gewoon voeding is, maar geen 
vervanging voor gezonde maaltij-
den. Zaden, de oerkracht van al-
les wat leeft. Uniek en nieuw in Eu-
ropa van de firma Rain. U bent van 
harte welkom op donderdag, 11 fe-
bruari a.s. Waar: Mijdrecht, Proost-
dijland, Wijkgebouw “Present”, Jo-
han van enessestraat 16. Hoe laat: 
15.00 uur of 19.30 uur. Duur: Onge-
veer anderhalf uur
Aanmelden is verplicht: e-mail evis-
wart@hetnet.nl of 06 50647751, de 
plaatsen zijn beperkt. Koffie en thee 
staan klaar.

De Vuurvogel gaat voor gezond!
Wist u dat?
- er in 1 pakje ‘Wicky’ of ‘taxi’ calo-

rieën 3 suikerklontjes zitten?
- er in 1 pakje ‘Capri Sun’ wel 4 

suikerklontjes zitten? 
- en er in het fruitige ‘fruit shoot’ 

wel suikers van 5 suikerklontjes 
terug te vinden zijn? 

- kinderen bij 2 pauzes op school 
dus alleen aan drinken al heel 
veel suiker binnen kunnen krij-
gen? 

Basisschool de Vuurvogel en veel 
scholen in Uithoorn vinden dat dat 
anders moet. Daarom gaan de kin-
deren in de eerste pauze water drin-
ken. Dit doen zij uit hun speciaal 
hiervoor gekregen bidon van JOGG. 
Veel kinderen vinden dit zo fijn en 
gezellig dat zij hun bidon blijven vul-
len en zelfs in de tweede pauze wa-
ter drinken! Druppie Water kwam 
speciaal op school langs om sa-
men voor een Kick-off van het wa-

terproject te zorgen en voor de bo-
venbouw groepen werd een stoe-
re dansworkshop verzorgd. Want 
water is gezond, maar daarbij ook 
lekker bewegen en rekening hou-
den met wat je eet is nóg gezon-
der! Daarom eten de kinderen op de 
Vuurvogel ook 3 keer per week fruit 
met elkaar in de pauze en wordt er 
meegedacht over gezonde trakta-
ties. De jeugd heeft de toekomst, la-
ten wij er een gezonde van maken! 

SELA concert in H. Hart kerk
Vinkeveen - De bekende christe-
lijke muziekband SELA viert Pasen 
met een reeks concerten. Bijzonde-
re avonden waar in stilte het lijden 
wordt herdacht en met enthousias-
me de opstanding wordt gevierd. In 
verwondering kijken we hoe van-
uit het levenloze kruis nieuw leven 
is ontstaan! Hij is opgestaan, de 
vreugde van ons hart! SELA schrijft 
liederen voor de kerk van nu. Samen 
zingen en God de eer geven die hem 
toekomt. Op vrijdagavond 4 maart 
2016 zal SELA de Rooms-katholieke 
kerk in Vinkeveen aandoen om het 
Paasverhaal al zingend te vertellen. 
De kerk van Vinkeveen is er één uit 

een grote reeks van de Paasconcer-
ten die SELA dit voorjaar zal hou-
den. De avond begint op 20.00 uur 
en de kerk is open vanaf 18.30 uur. 
De kaarten voor dit concert kunt u 
uitsluitend bestellen via de website 
van SELA en kosten 17,50 euro per 
stuk. Kijk voor meer informatie op 
www.sela.nl.
SELA behoeft geen introductie 
meer. De band met nieuw geschre-
ven liederen “voor de kerk van nu” 
zet de Bijbel centraal en past mu-
zikaal bij deze tijd. Ontstaan van-
uit de traditionele kerk maakt SELA 
nieuwe liederen die inmiddels over-
al worden gezongen. 



Uitkomst bij sans-
contracten vaak beslissend!
Regio - De bridgers van Bridge-
club ABC stonden donderdagoch-
tend eerst even stil bij het overlij-
den van onze voorzitter Jan van der 
Schot. Jan was de drijvende kracht 
van de club. Helaas, hij is nu voor-
goed uit ons midden, maar alle le-
den zullen hem blijven herinneren 
als de aardige en gedreven man van 
de Amstel Bridgeclub en “Het land-
je” . Sterkte Leny.
Na een minuut stilte werd de vier-
de ronde van de derde competitie-
zitting in het Buurtnest gestart. 
Opvallend waren de sans-contrac-
ten. In de B-lijn werd bijvoorbeeld 
bij spel 7 vier keer een sans-con-
tract afgesloten. Bij goed tegenspel 
was het, ondanks de punten, onmo-
gelijk om een sans-contract te ha-
len. Drie sans ging 4 down, twee 
sans respectievelijk 3, 2 of 1 down. 
Oorzaak was vooral de uitkomst. 
Wanneer de spelers in de tegenpar-
tij elkaar met een lange kleur kun-
nen vinden is het hek van de dam 
bij sans! Corrie & Bibet hebben dat 
blijkbaar aangevoeld en haalden bij 
dat spel een 4 ruiten contract bin-
nen. Dit leverde het paar een 100% 
score op. Ook bij spel 3 was de uit-
komst bepalend voor het behalen 
van een sans-contract. Drie sans 
ging één keer 2 down, maar er is 
ook een keer drie sans +1 gespeeld. 
Het veiligste contract was hier drie 
schoppen, gespeeld en gemaakt 
door Arna & Gerda met een mooie 
score van 80%.

Alijn
In de A-lijn was spel 5 een leuk ge-
schud spel. Zowel noord/zuid als 

oost/west wilden spelen en von-
den hun kaarten daarvoor geschikt. 
Marthe in noord, met 8 mooie har-
ten, bood gelijk maar vier harten, 
waarna Ada in oost vier schoppen 
bood. Toen begon de strijd, wie gaat 
spelen? Omdat schoppen boven 
de harten komt, won Ada dit, maar 
6 schoppen is te gek mensen, dat 
wordt gedubbeld. Dit contract ging 
echter slechts één down en is altijd 
beter dan 4 harten gemaakt. Doch 
4 harten is maar één keer gehaald. 
Het werd dus een gemiddelde sco-
re. Voor Greet & Nel was die tafel 
met de spellen 5 t/m 8 een goede 
tafel. Zij mochten van de tegenpar-
tij wel 3 harten spelen in spel 5 en 
behaalden +1. Zij scoorden een ge-
middelde van 90% aan die tafel, ook 
omdat ze steeds 1 of twee slagen 
meer haalden. 
Het was vandaag eens een uitslag 
met andere winnaars. In de A-lijn 
werden Addie & Jeannet eerste met 
59,87%, snel gevolgd door Greet & 
Nel die met 58,55% tweede werden. 
Roel & John kwamen op de derde 
plaatst met 56,52%, Wim & Ria volg-
den met 55,92% op de vierde plaats 
en Henny & Lucas veroverden de 
vijfde plaatst met 52,63%. In de B-
lijn zijn Lyda & Jan met 58,17% toch 
weer eerste geworden, supersnel 
gevolgd door Miep & Madelon met 
58,00%. Corry & Netty werden der-
de met 53,92%. Bert & Wim behaal-
den de vierde plaats met 52,96%. 
Vijfde zijn Arna & Gerda geworden 
met 50,58%. 
Ook meespelen bij bridgeclub ABC 
en ben je een ochtendmens? Bel on-
ze secretaris telefoon 0297-564729

Record aantal deelnemers bij 
Uithoorns Mooiste
Regio - Voor de 32e keer werd af-
gelopen zondag 31 januari jl de 
hardloopwedstrijd door Uithoorn 
georganiseerd door Atletiek Klub 
Uithoorn (AKU). Net als vorig jaar 
werd er gelopen over het vernieuw-
de parcours door de Kwakel, langs 
de Amstel (voor de langste afstand) 
en door de dorpskern. Door me-
dewerking van de gemeente was 
zelfs een groot deel van de N196 
geheel afgesloten voor het ver-
keer. De weersverwachting was in 
de week voorafgaand aan de loop 
slecht en de organisatie vreesde het 
ergst. Maar toen de eerste lichtstra-
len door ieders slaapkamer drongen 
bleek het allemaal best mee te val-
len. Een waterig zonnetje scheen en 
het was droog. Met een tempera-
tuur van een graad of 8 was het ei-
genlijk ideaal weer om te lopen. En 
dat hebben we geweten. 
De kantine van Legmeervogels was 
door alle vrijwilligers weer ingericht 
als inschrijfruimte en deze puilde 

tussen 10 uur en 11 uur volledig uit. 
Uiteindelijk hebben ruim 1450 men-
sen meegedaan aan de loop. Hier-
van bijna 500 vrouwen en de rest 
mannen.
De 10 kilometer blijft het meest fa-
voriet met bijna 650 lopers. De 5 ki-
lometer en de traditionele 10 Engel-
se Mijlen (16,1 km) verdeelde de 
overige lopers netjes. Elk ongeveer 
400 lopers. Ruim een half uur voor 
de start liepen ook nog eens 165 
kinderen een rondje van 1 kilome-
ter over een parcours rond het par-
keerterrein. Bij de jongens won Jes-
se Hafkamp, Yannick Bena werd 2e 
en Bryan Krak finishte als 3e. Bij de 
meisjes won Jade Linthorst. Natha-
lie Hofstee was tweede en Esmee 
Meering finishte als 3e.

Feestje
Al met al hebben meer dan 1600 
mensen deelgenomen aan de wed-
strijd en dat is in de historie van de 
loop nog nooit voorgekomen. Reden 

voor een feestje na afloop bij de or-
ganisatie. 
Van alle deelnemers kwamen met 
202 lopers de meeste deelnemers 
uit de gemeente Uithoorn. De ge-
meente de Ronde Venen met 72 
deelnemers en Aalsmeer met 62 lo-
pers waren net als Leiden met 98 
deelnemers de grootste gemeen-
ten. Verder deden er 31 mannen 
mee met de naam Peter en bij de 
vrouwen was Karin met 25 de meest 
voorkomende naam. 
Voor AKU begon de wedstrijd uit-
stekend met winnaar Wouter Hein-
rich en derde plaats voor “on-
ze” Sjoerd Heemskerk. Jeroen Ha-
bers van de Spartaan splitsen on-
ze Uithoornse vrienden. Bij dames 
ging Vanessa Voskuijlen van AV47 
met de hoofdprijs er vandoor. Li-

san Duijvestein en Fiona Luzac wer-
den 2e en 3e. Bij de 10 kilometer te-
kende Mike Teekens van ARV Ar-
chilles voor het nieuwe parcours-
record in 31 minuten en 23 secon-
den. Edgard Creemers en Michael 
Gebrehiwet pakte op respectabe-
le afstand de 2e en 3e prijs. Bij de 
dames stond Marlies Jongerius op 
de hoogste treden. Erica Belandi en 
Monica Haydonk maakte hier het 
podium compleet. 

Wind
Bij de langste afstand had duide-
lijk de wind een rol gespeeld in de 
eindtijd. Wilfred Verhagen van Run-
ning 2000 pakte de winst voor Chris 
de Lie en onze Mijdrechtse vriend 
Michael Woerden. Bij de dames was 
er weer een prijs voor een loopster 
van AKU. Mandy Plasmeijer werd 
netjes derde in een keurige 1 uur 12 
minuten en 8 seconden. Zij moest 
echter Mariska Visser op de 2e en 
Nanda Clarisse op de 1e plaats voor 
laten. Nieuw dit jaar was de busi-
ness loop. Het was duidelijk dat dit 
nog een traditie moet worden, maar 
er waren toch al 9 deelnemende 
teams van minimaal 4 lopers. Met 
Uithoorns wethouder Ria Zijlstra in 
het team werd Duo met team 3 de 
winnaar, net voor het team 1 van 
Ons Tweede Thuis en het team van 
Ketchum dat 3e werd. Het begin 
van de business loop is er en vol-
gend jaar verwachten we veel meer 
bedrijventeams aan de start. 
Namens de organisatie van AKU 
wil ik alle deelnemers en vooral al-
le vrijwilligers danken voor hun in-
zet. Totaal zijn er ongeveer 200 
mensen die zich vrijwillig inzetten 
om een dergelijk evenement moge-
lijk te maken. Zonder deze mensen 
is er geen evenement in deze om-
vang mogelijk. Dank hiervoor. Voor 
de deelnemers uit de omgeving (en 
daarbuiten) hierbij het aanbod om 
een keertje gezellig met ons mee te 
trainen. Kijk op www.aku-uithoorn.
com voor ons trainingsaanbod en 
kom gewoon een keertje meetrai-
nen. Trainen in een groep is leuk en 
werkt stimulerend. 

Dammers naar ongekende 
hoogte!
Uithoorn - Maandagavond stond 
de ontmoeting tussen de teams van 
Kunst & Genoegen en Diemen op 
het programma van de hoofdklasse. 
Een zware wedstrijd voor het Kwa-
kelse vlaggenschip tegen de num-
mer 2 van de hoofdklasse DDV. De 
in topvorm verkerende Wim Kees-
sen nam al snel voordeel in zijn par-
tij middels een diep verborgen dam-
combinatie, dat gaf zijn teamgeno-
ten een flinke steun in de rug. Kop-
man Adrie Voorn was als eerste uit, 
hij wikkelde naar remise af, 1-1. Ver-
volgens verzilverde Wim zijn dam en 
zette K&G op voorsprong, 3-1. De 
overige partijen stonden toen nog 
gelijkwaardig, tot Piet van der Poel 
fraai een schijfwinst afdwong. De 
eindoverwinning kwam in zicht, ze-
ker toen Rene de Jong de punten 
deelde met zijn tegenstander, 4-2. 
Piet nam vervolgens het zeker voor 
het onzekere en bood in een voor-
delige stand remise aan, dit werd 

gretig geaccepteerd waardoor de 
einduitslag op 5-3 voor K&G uit-
kwam. Door deze zege nam K&G de 
tweede plaats over en dreigt er zelfs 
promotie naar de ereklasse. Twee 
wedstrijden resten er nog, de ach-
terstand op koploper Den Helder 
bedraagt drie punten. Het 2e team 
van K&G doet het ook heel goed, zij 
voeren de 1e klasse aan en hebben 
ook nog twee wedstrijden voor de 
boeg. Het sterke spel van de K&G-
ers zet zich ook voort op de club-
avonden. In de onderlinge compe-
titie deed Piet Terlouw goede za-
ken, Wim en Adrie strijden al jaren 
om een been maar misschien gaat 
Piet er wel met heen. Bert van Wer-
meskerken deelt mee in de dam-
weelde, hij versloeg Jan Bartels op 
een fraaie manier. Naast al dit po-
sitieve doet K&G toch een oproep 
voor nieuwe leden om hun bestaan 
te waarborgen. Inlichtingen bij Adrie 
Voorn 0297 568472.

Nieuw Deco laatste finalist 
Quakeltoernooi 2015-2016
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
was alweer de laatste voorronde bij 
de heren. De volgende teams strij-
den voor de laatste plek in de finale. 
Nieuw Deco, De schoffelaars, Pro-
hand, Yellow Birds, Familie Hoger-
werf, De Muur.
De openingswedstrijd van de avond 
is Nieuw Deco tegen De Schoffe-
laars. In de eerste minuten wordt er 
flink gescoord over en weer. Halver-
wege staat het 2-3 voor Nieuw De-
co. De Schoffelaars zijn allemaal 
jonge jongens die spelen met veel 
strijd en passie. Maar ze leggen het 
toch af tegen de ervaring van Nieuw 
Deco, het wordt 5-2. Prohand neemt 
het in de 2e wedstrijd op tegen Yel-
low Birds. Yellow Birds is een van de 
kanshebbers van vanavond, onder 
de naam KIKA hebben zij het toer-
nooi al eens op hun naam geschre-
ven.
Ze komen dan ook snel op voor-
sprong tegen Prohand door een 
mooie goal van Stefan van Piere. 
Prohand heeft weinig in te bren-
gen in hun eerste wedstrijd, ze ver-
liezen dan ook met 4-0. De Fam Ho-
gerwerf speelt daarna hun eerste 
wedstrijd tegen De Muur. De fami-
lie komt 1 keer per jaar samen om 
mee te doen met het toernooi, en 
De Muur speelt wekelijks in de zaal 
als KDO 2. Het initiatief ligt direct bij 
De Muur, waar de familie hoopt te 
kunnen toeslaan in de counter. Net 
als de familie wat meer grip krijgt 
op de wedstrijd slaat De Muur toe. 
Na slecht wegwerken schiet Reinier 
Onderwater de 1-0 binnen. De Muur 
laat het initiatief daarna aan de fa-
milie, die met het vele balbezit el-
ke keer tegen een muur van spelers 
aanloopt. De Muur doet hun naam 
eer aan op die manier, en winnen 
hun eerste wedstrijd met 1-0.

Tweede ronde
In de tweede ronde spelen Nieuw 
Deco tegen Prohand, en Prohand 
komt enigszins gelukkig op 1-0 door 
een goal van Mathijs Molleman. 
Nieuw Deco komt terug tot 1-1. Aan 
beide kanten een aantal spannende 
situaties voor het doel. Een minuut 
voor tijd countert Nieuw Deco met 
een overtal, waar Doron Borger on-
gelukkig de bal in eigen doel schiet. 
Nieuw Deco wint hierdoor met 
2-1. Yellow Birds is daarna de be-
tere ploeg tegen de familie Hoger-
werf. Met veel strijd blijft de familie 
in de wedstrijd waardoor het tot het 
einde spannend blijft. 30 seconden 
voor tijd slalomt Sjors Kas richting 
de goal van Yellow Birds, en met een 
puntertje maakt hij de gelijkmaker. 
1-1 is ook de einduitslag. De Muur 
speelt daarna tegen De Schoffe-
laars. Binnen 1 minuut komen ze al 
op voorsprong, en na miscommu-
nicatie achterin bij de schoffelaars 
wordt het ook al snel 2-0. De Schof-
felaars gaan nog vol voor de aan-
sluitingstreffer maar De Muur speelt 
de wedstrijd netjes uit en loopt nog 
uit naar 3-0. Daarna nemen Nieuw 
Deco en Yellow Birds het tegen el-

kaar op. Nieuw Deco krijgt 3 grote 
kansen op rij, maar falen in de af-
werking. Yellow Birds straft het di-
rect af door in de counter de 1-0 te 
maken. Yellow Birds weet niet door 
te drukken en Nieuw Deco ruikt 
kansen om in de wedstrijd te blijven. 
In de 8e minuut komen ze dan ook 
terecht op 1-1. Beide teams scoren 
nog 1 keer, het blijft 2-2. 

Strijd
De familie Hogerwerf kwam met 1-0 
voor in de wedstrijd tegen De Schof-
felaars. De schoffelaars gingen weer 
vol in de strijd. Thijs Plasmeijer liet 
zien lekker te kunnen voetballen en 
scoorde de 1-1. Uiteindelijk wonnen 
de Schoffelaars met 2-1. De wed-
strijd die volgde was de nog on-
geslagen Muur tegen het puntloze 
Prohand. Ook deze wedstrijd trok de 
Muur aan het langste eind en won 
met 2-0.
Nieuw Deco won hun vierde wed-
strijd met 3-0 van de familie Hoger-
werf en heeft na vier wedstrijden 10 
punten. Een volgende spannende 
wedstrijd tussen Yellow Birds en het 
ongeslagen De Muur. Yellow Birds 
liet zien goed te kunnen voetbal-
len terwijl de Muur het fort probeer-
de te verdedigen. Na leuke aanvul-
len stond Yellow Birds met 2-0 voor 
waaronder een hard schot van Mark 
Rutgers. In de laatste minuut kwam 
de Muur nog tot 2-1 maar verder 
kwamen zij niet. Na 4 wedstrijden 
had Yellow Birds 8 punten en de 
Muur 9 punten. Prohand won hun 
eerste wedstrijd tegen de Schoffe-
laars, 3-0. In de laatste speelron-
de gaat het tussen Nieuw Deco (10 
punten), De Muur (9 punten) en 
Yellow Birds (8 punten). Nieuw De-
co en De Muur spelen in de laat-
ste speelronde tegen elkaar. Alles is 
dus nog mogelijk. Een weergaloos 
doelpunt van Nieuw Deco zorg-
de voor een 1-0 voorsprong. Mede 
door goed keeperswerk blijft dit ook 
lang zo. Het is mooi dat beide teams 
al jaren met veel plezier en passie 
meedoen. Rick Kruit zorgde vier mi-
nuten voor tijd voor de gelijkmaker. 
Doordat dit zo bleef was het duide-
lijk dat de Muur niet meer naar de 
finale avond kon. Prohand won een 
beladen wedstrijd tegen de Familie 
Hogerwerf met 1-0 door een doel-
punt van Maarten van Kessel. De 
laatste wedstrijd ging tussen Yel-
low Birds en De Schoffelaars. In-
dien Yellow Birds met minimaal drie 
doelpunten verschil wint van De 
Schoffelaars staan Yellow Birds in 
de finale. Na 7 minuten maakt Yel-
low Birds de 1-0. Even later werd 
het 1-1 door een perfect uitgevoer-
de counter. Yellow Birds ging voet-
ballen met een voetballende keeper 
en het werd zelfs 2-1 voor de Schof-
felaar door een doelpunt van hove-
nier Jelle de Jong. Dennis van Piere 
brengt de spanning nog terug door 
de 2-2 te maken. De eindstand is: 1. 
Nieuw Deco, 2 De Muur, 3. Yellow 
Birds, 4. Prohand, 5. De Schoffelaars 
en 6. Familie Hogerwerf.

Oefentrainingen handbal 
voor geïnteresseerden
Uithoorn - Wat is er leuker dan sa-
men met je klasgenoten te gaan 
handballen? Nu is de ideale kans 
om dat te proberen. What’s Up na-
schools heeft een groot aanbod 
voor handbal. Voor alle groepen ba-
sisonderwijs en de eerste drie klas-
sen voortgezet onderwijs staat er 
een leuk programma gepland. Van-
af woensdag 24 februari kunnen ze 
dan meetrainen met de F tot en met 

de B van Legmeervogels Handbal. 
De trainingen vinden plaats in De 
Scheg in Uithoorn. Als het trainen 
bevalt, kunnen daarna ook wed-
strijden worden meegespeeld. Op-
gave vooraf is noodzakelijk. Dit kan 
via www.whatsupuithoorn.nl.Komen 
de data niet uit? Neem even contact 
op met Legmeervogels Handbal via 
legmeervogels@handbal.nl, dan re-
gelen wat anders!

Derde zitting bridge-
vereniging Hartenvrouw
Uithoorn - In de A lijn was het weer 
prijs voor Kitty van Beem & Janny 
Streng zij werden eerste met 62,08, 
op de tweede plaats Guus Piela-
ge & Renske Visser 60,50 en dat je 
met een nieuwe heup geweldig kunt 
bridgen liet Ted Brand zien, samen 
met Alice Oostendorp derde met 
55,42%. Dat geeft een tussenstand 
in de A lijn van 1 Guus Pielage & 
Renske Visser, 2 Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar , 3 Geke Ludwig & 
Margo Zuidema, 4 Kitty van Beem & 
Janny Streng en 5 Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschelders. 
In de B lijn scoorden alleen Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger een 60er 
namelijk 61,52%, tweede plaats voor 

Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit 
56,55 en de derde plaats is voor 
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen met 
53,66%. De tussenstand in de B: het 
is spannend op 1 Ploon Roelofsma 
& Marja Slinger met een gemiddel-
de van 56,83% en net daarachter 
met 56,59% Reina Slijkoord & Trijnie 
Jansen en op de derde plaats Son-
ja Reeders & Ank Reems 55,80% en 
dan op iets grotere afstand Josep-
hine Krugers & Bets van de Berg op 
vier en op vijf Tini Geling & Paula 
Kniep. De strijd om een plaats in de 
A is losgebarsten! Doe uw best da-
mes. Wilt u ook een keer meespe-
len? Bel Sandra 0297569910 of mail 
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Qui Vive Meisjes C1/C2 
zaalkampioen
De Kwakel - Afgelopen zondag is 
Qui Vive Meisjes C1/C2, twee speel-
rondes voor het einde, overtuigend 
zaalkampioen geworden. Met 11 
punten voorsprong en nog 3 wed-
strijdrondes te gaan konden ze kam-
pioen worden als beide wedstrijden 
gewonnen zouden worden. De eer-
ste wedstrijd was tegen Alliance, 
doordat de meiden toch wel wat ge-
spannen waren werd het een span-
nende wedstrijd met kansen over 
en weer waarbij uiteindelijk ver-
diend met 5-3 gewonnen werd. Di-
rect daarna tegen Terriërs. Het was 

duidelijk dat de meiden vandaag het 
felbegeerde kampioenschap binnen 
wilde halen. Er werd met hard wer-
ken, gecoacht door Reinout Rovers 
en Susanne van der Bijl goed sa-
mengespeeld en werd er weer een 
mooie overwinning behaald, 6-3. 
Aankomende weken kan de onge-
slagen status nog worden verdedigd 
en dan zit er een mooi zaalhockey-
seizoen op met Jenna en Manouk 
Brok, Sara Doelwijt, Kiki en Ella van 
Klaveren, Marith Nieuwenhuis, Ma-
ra Verlaan, Fleur van Walraven, An-
nelies Steendam en Laurie Lips. 
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De Kwakel - KDO G1 mocht op 
het kunstgras aantreden tegen Only 
Friends G4. De wedstrijd had al een 
lading vooraf. Onze spits die van het 
najaar was overgekomen van On-
ly Friends is weer teruggegaan naar 
de club waar zijn roots lagen. Voor 
beiden teams was het een span-
nende ontwikkeling naar de wed-
strijd toe. Er was al veel over ge-
sproken maar iedereen moet kun-
nen voetballen dus je eigen spits 
kan ook een tegenstander zijn. Dat 
komt zo vaak voor binnen de voet-
ballerij. KDO had voor de wind en 
was veel in de aanval maar kwam 
niet tot een schot op doel. Het com-
binatiespel van Only Friends was te-
gen de wind in onvoldoende dus 
KDO kon dit makkelijk verdedigen. 
De brilstand bleef lang op het sco-
rebord staan. Nadat Timo de bal van 
een tegenstander had afgepakt zag 
hij geen goede afspeelmogelijkheid 
dus speelde hij de bal op zijn eigen 
keeper. Beau had hier niet op gere-
kend en twijfelde zal ik de bal pak-
ken of schieten. Te laat, de bal rolde 
door zijn benen tergend langzaam in 
het doel. Een onnodige achterstand 
0-1. Bij nog zo’n actie zou Beau zijn 
baard verspelen. Only Friends dacht 
dat er voor rust meer te halen zou 
zijn en stoorde KDO veel in de op-
bouw. Gelukkig ondervond KDO 
daar geen hinder van want er werd 
goed opgebouwd vanuit de achter-
hoede. Een pass van Timo kwam bij 
Jeffrey en die had de tijd om te kij-
ken en aan te leggen voor de ge-
lijkmaker 1-1. Ondanks de veelvoud 
van corners die door Only Friends 
werd afgedwongen werd de gelijke 
stand met de rust bereikt. In de 2e 
helft was er constante druk van Only 
Friends op het doel van KDO. Uit de 
spaarzame counters van Ilja, Daan 
en Stijn kon KDO geen kans creë-
ren maar er ging wel dreiging van-

uit. De opbouw van achteruit ging 
wel uitstekend via Selina of Jeffrey. 
Daan slalomde door de verdediging 
en schoot de bal op de paal. De 
druk op het doel van KDO werd gro-
ter en Beau was nu duidelijk meer 
bij de les. Hij ranselde de ballen uit 
het doel maar had ook het geluk dat 
de bal via de paal terug het veld in 
ging. ( De baard mag nog even blij-
ven staan). Met nog 10 minuten te 
gaan kreeg Only Friends een schiet-
kans die goed werd benut en KDO 
stond voor de 2e keer achter. Only 
Friends wilde de partij beslissen met 
een 3e doelpunt maar dat lukte niet. 
De counter van KDO was nu het ge-
vaarlijkste wapen. Een counter uit 
het boekje werd opgevoerd door 
Daan en Jeffrey. Met een snoeihard 
schot liet Jeffrey de keeper kans-
loos. De verdediging was vandaag 
wereldklasse Timo, Youssef, Bron-
win en natuurlijk man of the match 
Lars fantastisch gewerkt. Er werd 
gevochten voor elke bal. Soms iets 
te gretig wat weer kan leiden tot ze-
nuwslopende momenten. Eindstand 
KDO G1-Only Friends G4 2-2.
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Klaverjasavond bij 
Legmeervogels
Uithoorn - Bijna 56 deelnemers 
waren naar het clubhuis van Le-
geervogels gekomen om deel te ne-
men aan de maandelijkse klaverjas-
avond bij Legeervogels. Het is dan 
de overbekende laatste vrijdag van 
de maand. Misschien wel een dag 
om te onthouden voor andere? 
Laatste vrijdag man de maand kla-
verjasavond bij Legmeervogels. Zo 
rond 23.30 uur waren de spellen ge-
speeld en kon er geteld worden. De 
laagste pot van deze avond is ge-
speeld door het koppel Ria Smit 
en Willen de Boer 914 punten. De 
hoogste pot is gespeeld door Ter-

ry Vernooy en Marjan Duikersloot 
2348 punten. Dan is er ook uitge-
reikt de poedelprijs en deze is ge-
gaan naar Ria Smit met 4668 pun-
ten. Dan de top drie van de avond. 3 
is geworden Anneke Lebesque met 
7066 punten. De nummer 2 van de-
ze avond is geworden Jacqueline 
v.d.Berg 7359 punten. Dan was er 
ook nog een nummer 1 en dat is ge-
worden???????? Dit leest u de vol-
gende keer. De volgende klaver-
jasavond bij Legmeervogels is ook 
weer op de laatste vrijdag van de 
maand en deze valt in februari op 
vrijdag 26 februari 2016. 

KDO G1 dwingt gelijkspel 
af tegen Only Friends

Up side down bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Ook bij de tot nu toe on-
betwiste toppers gaat het wel eens 
minder in het bridgeleven. Na we-
kenlang de ene overwinning aan de 
andere te hebben geregen, nu twee 
maal in de onderste regionen be-
land. Het geeft hoop voor de min-
dere bridge goden, nooit opgeven, 
je weet maar nooit! Om de kans te 
vergroten bestaat de bijspijker cur-
sus bij de club waarvan nu de twee-
de serie is begonnen. U kunt nog 
instromen, ook extern, voor februa-
ri, voor inlichtingen e- mail andre-
vanherel@gmail.com of telefoon 06-
15115388. De voorlaatste avond van 
deze bridge ronde bracht in de A- 
lijn de zege voor Cora de Vroom & 
André van Herel met een score van 
59,72%. Sonja & Hans Selman heb-
ben hun bridgevaardigheid onlangs 
zo vergroot dat ze nu zelfs perma-
nent tot in de top zijn doorgedron-
gen. Alweer een tweede plek, nu 
met 54,51%. Ze moesten die wel 
delen met Joop van Delft & Frans 
Kaandorp, maar dan heb je het wel 
over spelers met een A- rating! Mie-
ke van den Akker & Lijnie Timmer 
gaven ook hun visite kaartje af door 
eveneens met 54,51% zich hierbij 
aan te sluiten. Voor Janny Streng & 
Francis Terra bleef met hun 53,13% 
zo de vijfde top positie over
n de B- lijn waren Cobie Bruine de 
Bruin & Trudie Zandbergen gewel-
dig op dreef met een resultaat van 

64,93% en dus eerste. Tonny & Otto 
Steegstra blijven goed meedoen en 
werden met 58,68% nu tweede, ge-
volgd door Riet & Wim Beijer die met 
56,94% keurig in de pas bleven. De 
plaatsen vier en vijf werden gedeeld 
door Nel & Adriaan Koeleman en 
Heleen & Mees van der Roest met 
56,60%. In de C- lijn viel het hoog-
ste percentage van de avond, be-
haald door Tini Geling & Jo Wevers, 
die op maar liefst 65,10% uitkwa-
men. Ook Maria Baas & Klaas Ver-
rips konden opgetogen huiswaarts 
keren als tweede met 62,50%. Ma-
rianne & Huub Kamp werden der-
de met 57,29% en gaven, overigens 
zeer gewaardeerd, en passant nog 
even uitleg aan een wat mindere 
tegenstrever hoe hij toch de volle 
winst had kunnen behalen! Anneke 
en Bram van der Zeeuw deden het 
ook prima als vierde met 53,65% en 
zo als laatste paar boven streep van 
meer en minder
Volgende keer weer even ontspan-
nen met de viertallen competitie en 
daarna volgt de finale avond voor 
het paren. Wilt u ook aanhaken, 
neem dan contact op met het secre-
tariaat van Bridgeclub De Legmeer: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297-567458. Er wordt op 
de woensdagavond vanaf 19.45 uur 
gespeeld in Dans & Party Centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.

KDO 1 toont veerkracht 
en pakt volle buit
De Kwakel - Na de prima 5-1 uito-
verwinning van vorige week tegen 
Hercules Zaandam, kwam IVV afge-
lopen zondag op bezoek in De Kwa-
kel. De ploeg uit Landsmeer staat, 
sinds de vorige speelronde, op de 
laatste plaats in de derde klasse C 
en wilde hier logischerwijs snel af-
stand van gaan nemen. Trainer Ray-
mond de Jong kon tegen IVV geen 
beroep doen op Timo Kas (winter-
sport) en Michael Meijer (gebles-
seerd). Door de afwezigheid van de-
ze steunpilaren was er onder meer 
een basisplaats ingeruimd voor Mit-
chel Smits, die zijn langdurige bles-
sureleed heeft overwonnen.
Op het lastig bespeelbare grasveld 
in De Kwakel kende KDO een zeer 
moeizame eerste helft. Het spelni-
veau van de Kwakelaars was be-
neden peil en vele duels werden er 
verloren van de fysiek sterke Land-
smeerders. In de 8e minuut kwam 
IVV tot overmaat van ramp ook nog 
op voorsprong. Na een lange bal 
van achteruit op de centrumspits, 
schoot de inlopende nummer tien 
de bal met een fraaie volley in de 
lange hoek, 0-1. KDO kon hier nau-
welijks iets tegenover zetten door-
dat er diverse persoonlijke fouten 
werden gemaakt en de Kwakelaars 
zich regelmatig lieten aftroeven 
door de ploeg uit Landsmeer. Met 
een 0-1 stand werd de rust bereikt.

rust
Dat het in de rust gedonderd heeft, 
bleek wel uit het feit dat KDO in de 
tweede helft een stuk beter voor de 
dag kwam. Met Rick Kruit, als inval-
ler op de rechtsbuitenpositie, kre-
gen de Kwakelaars duidelijk een 
aanvallende impuls. Kruit sticht-
te onder andere door een schot net 
naast voor het eerste gevaar aan de 
Kwakelse zijde. Nadat KDO na een 

uur spelen nog steeds met 0-1 ach-
terstond, schakelde trainer Ray-
mond de Jong over naar een 3-4-
3 formatie. Aanvallende middenvel-
der Bart Hoving kwam in het veld 
voor rechtsback Doron Borger. Toch 
kwam KDO eerst in de 63e minuut 
met de schrik vrij toen IVV een grote 
kans op de 0-2 om zeep hielp. 
Na deze ontsnapping was het de 
thuisploeg die het spel steeds meer 
ging dicteren. In de 70e minuut gaf 
Rick Kruit een hoge voorzet vanaf 
de rechterkant, waarna Mathijs van 
Rijn het duel aanging met de Land-
smeerse doelman. In de rebound 
stond vervolgens invaller Bart Ho-
ving klaar om van dichtbij de 1-1 
binnen te schieten. Twee minuten 
later had Bart Hoving ook op de 2-1 
op zijn schoen, maar in zeer kansrij-
ke positie schoot hij de bal tegen de 
paal aan. Gelukkig werd deze mis-
ser uiteindelijk niet fataal voor KDO, 
want in de 75e minuut viel alsnog 
de tweede Kwakelse treffer van de 
middag. Na een strakke voorzet van 
Joeri Stange vanaf rechts, kwam 
Mathijs van Rijn voor zijn man en 
kopte de bal vakkundig binnen, 2-1. 
Vlak voor tijd besliste KDO de wed-
strijd definitief, toen Rick Kruit een 
makkelijk gegeven strafschop in de 
linkerbenedenhoek binnenschoot, 
3-1. 

Vijfde
Door deze tweede overwinning op 
rij in 2016 bleven de Kwakelaars op 
de vijfde plaats staan in de 3e klas-
se C. Het verschil met koploper OSV 
bedraagt op dit moment zeven pun-
ten, terwijl IVV op elf punten is ge-
zet. Aankomend carnavalsweekend 
is KDO vrij, waarna op 14 februari 
de competitie hervat zal gaan wor-
den met een uitwedstrijd in Vijfhui-
zen tegen nummer twaalf DSOV.

Petanque clubtoernooi 
Boule Union Thamen
Uithoorn - Traditioneel vindt eind 
januari bij Boule Union Thamen het 
Kouwe Klauwentoernooi. Dit is een 
petanquetoernooi van drie partijen 
mêlee. Dit betekent dat de deelne-
mers elke partij weer met een ande-
re partner tegen andere deelnemers 
speelt. Na de drie partijen wordt 
een individueel eindklassement op-
gesteld op basis van het aantal ge-
wonnen partijen en het puntensal-
do. In verband met het hardloop-
evenement, Uithoorns Mooiste, en 
de daaraan verbonden afsluiting 
van de Vuurlijn startte het toernooi 
twee uur eerder dan gewoonlijk. 
Twintig leden gaven akte de pre-
sence, waardoor er per speelron-
de vijf doublettenpartijen gespeeld 
werden. Voor een deel van de deel-
nemers was het toernooi een eer-
ste kennismaking met het gereno-
veerde deel van het speelterrein. In 
dit deel ligt een andere toplaag dan 
oorspronkelijk en dat vergt een aan-
gepaste speeltechniek. In de derde 
speelronden moesten diverse deel-
nemers met twee gewonnen partij-
en tegen elkaar, waardoor de eind-
stand onvoorspelbaar werd. Uitein-
delijk bleven vier deelnemers onge-
slagen en bepaalde het puntensaldo 
de eindrangschikking.
De top acht van dit toernooien wa-
ren:
1 Els Gasseling 3  saldo + 18

2 Günther Jacobs 3  saldo + 16
3 Ria van Beek 3  saldo + 15
4 Joan van Rekum 3  saldo + 15
5 Anny Lodewegen 2  saldo + 17
6 Paul Hamstra 2  saldo + 10
7 Jeroen Stiekema 2  saldo + 5
8 Ina Hoekstra 2  saldo + 5
Het volgende clubtoernooi is het 
Openingstoernooi op Tweede Paas-
dag.
Wilt u meer weten over Boule Union 
Thamen, raadpleeg dan onze websi-
te www.buthamen.nl of neem con-
tact op met Henk van Rekum, tel. 
0297-565377 of email redactie@but-
hamen.nl.

Kaartmiddag Dorpshuis
De Kwakel - Op 9 februari, de laat-
ste dinsdag van de carnaval, orga-
niseert de activiteitencommissie van 
het dorpshuis weer een kaartmid-
dag. Het is mogelijk om vanaf 13.00 
uur in te schrijven voor zowel pan-
doeren als klaverjassen. Het kaar-
ten begint om 13.30 uur en de in-
schrijfkosten zijn 2,50. Net als vo-
rig jaar is er die middag vanaf 13.30 
uur ook gelegenheid om te bridgen 

in het dorpshuis. In verband met 
de organisatie is vooraf aanmelden 
hiervoor wel noodzakelijk en wel 
bij Tiny Kooijman tel. 0297-566122. 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel. Zaterdag 12 maart is er 
weer marathonkaarten (klaverjas-
sen en pandoeren). Hiervoor dient u 
zich aan te melden en wel bij Tiny 
Kooyman 0297-566122 of Aad Ho-
gerwerf 0297-567526.

Legmeervogels boeken 
belangrijke overwinning
Uithoorn - Legmeervogels laat ze-
ker in de eerste 20 minuten van dit 
duel zien dat het over beter voetbal-
lers beschikt dan gastheer DCG. In 
deze fase neemt Legmeervogels dan 
ook de 0-1 voorsprong. Een overtre-
ding op Rowan Hogenboom in het 
16- meter gebied, zonder dat de bal 
in de buurt was, was voor scheids-
rechter Straver aan Legmeervogels 
een strafschop toekende. Dan is het 
uiteraard Stefan Tichelaar die daar 
wel raad mee weet en de 0-1 is dan 
na 8 minuten spelen een feit; toch 
wel lekker zo vroege voorsprong. 
Legmeervogels proberen dan van 
alles om de voorsprong uit te berei-
den maar dit lukt moeilijk want DCG 
is er alles aan gelegen om Legmeer-
vogels de eerst nederlaag van dit 
seizoen toe te brengen. Na een mi-
nuut of 20 wordt het spel van Leg-
meervogels wat onrustig, men wil 
te veel en te snel waardoor en on-
nodig veel balverlies wordt geleden 
Hierdoor komt de verdediging van 
Legmeervogels onder grote druk 
te staan. Maar weet eigenlijk een-
voudig de doelpogingen van DCG 
te pareren. Met nog een minuut of 
tien te gaan weet Legmeervogels 
zich aan de druk van DCG te ont-
worstelen en krijgt wat meer grip op 
het duel. Op slag van rust een actie 
van Bilal el Achkar, deze ziet dan dat 
Jordy de Groot bij zijn tegenstan-
der was weggelopen, schuift de bal 
dan naar de vrijstaande De Groot 
en deze scoort dan de 0-2. Met de-
ze stand wordt ook de rust gehaald.
De tweede helft begint met een al-
les of niets offensief van DCG. Leg-
meervogels moeten dan ook al-
le zeilen bijzetten om een treffer 
van DCG te ontkomen. Dit lukt tot 
de 65ste minuut het is Leenen van 
DCG die de spanning weet terug 

te drinken en de 1-2 op het score-
bord brengt. Dan is het de beurt aan 
DCG om te veel te willen in een te 
korte tijd. Het spel wordt onrustig 
en men begint ook te praten te veel 
naar de zin van scheidsrechter Stra-
ver. Het regent dan ook gele kaar-
ten aan de kant van. Als Joey Sack 
op fraaie wijze en op aangeven van 
Bilal El Achkar de 1-3 scoort neemt 
het commentaar op de leiding door 
DCG alleen nog maar toe. Legmeer-
vogels blijft onder die gedoe rus-
tig en loopt vervolgens uit naar 1-4, 
Stefan tichelaar op aangeven van 
Lulinho Martins en het wordt ook 
nog 1-5 door Rowan Hogenboom. 
In de slotfase van de lange en hef-
tige wedstrijd scoor Donny Kessing 
nog wel de 2-5 maar de strijd is dan 
allang gestreden. 
Het duel is ook nog eens een minuut 
of 10 stilgelegd door Scheidsrechter 
Straver. Hij was duidelijk niet meer 
gediend van al het commentaar van 
spelers en begeleiders van DCG. na 
een goed gesprek tussen de beide 
aanvoerders en trainers is het duel 
gelukkig uitgespeeld. Legmeervo-
gels houden aan dit duel drie pun-
ten over en dit is wel het belang-
rijkste van deze middag. De voor-
sprong op concurrent ZSGOWMS 
was 6 punten en is ook na dit du-
el nog steeds 6 punten. Aanstaande 
zondag is er door de KNVB een in-
haal/bekerweekend in het program-
ma opgenomen. Legmeervogels 
speelt aanstaande zondag met het 
eerste en het tweede elftal een uit-
wedstrijd tegen KFC. Op zondag 14 
februari wordt de competitie weer 
hervat en ontvangt Legmeervogels, 
SCH’44 tegenstander voor het eer-
ste en Legmeervogels 2 speelt dan 
eveneens thuis maar tegen Hou-
ten 2.

Leer (nog) beter bridgen!
regio - Bridgen is een lastig 
kaartspel. Na een verstandige 
keuze kom je in een mooi con-
tract. De volgende vraag dient 
zich dan aan: “Hoe haal ik het 
maximale aantal slagen eruit”. In 
december hebben we al een les 
gedaan over het spelen van SA-
contracten. Dit keer gaan we die-
per in op het spelen van troef-
contracten. Een speelplan ma-
ken voor het spelen van de eer-
ste kaart is het vooraf afwegen 
van je mogelijkheden. Vele brid-
gers starten echter meteen met 
het bijgooien van de eerste kaart 
maar het is verstandiger om eerst 
je plan te trekken. Je leert het 
herkennen van verliezers. Daar-
na ga je op zoek naar de moge-
lijkheden om je verliezers weg te 
werken. De theorie komt uit Be-
ter Bridge deel 1 van Berry Wes-
tra (hartendeeltje). Een speelplan 
maken is een instrument om va-
ker een overslag te halen en zo 
beter te scoren.
Wil je mee doen met deze thema-
les? Dat kan op vrijdag 5 februari 
vanaf 13:00 in het clubhuis van de 
scouting Admiralengroep aan de 
van Seumerlaan 3 Uithoorn (te-

genover de Thamerkerk). De les 
is tussen 13:00 en 14:00 aanslui-
tend kun je het geleerde in prak-
tijk brengen met oefenspellen. 
Meedoen kost 5 Euro en opgeven 
kan bij hans.selman@planet.nl of 
06 54108 456. Als er geen les ge-
geven wordt kun je trouwens ook 
elke vrijdag komen bridgen on-
der begeleiding in Uithoorn van-
af 14:00 uur. We spelen samen 
in een gezellige sfeer een aan-
tal bridge oefenspellen (met uit-
leg achteraf) en je krijgt de mo-
gelijkheid om tijdens het spelen 
een vraag te stellen. De volgen-
de themales staat op de planning 
voor vrijdag 18 maart met als on-
derwerp “Sterk bieden met zwak-
ke punten (zwakke twee)” en op 
vrijdag 22 april besluiten we de-
ze reeks met modern slem bieden 
met behulp van 14-30-RKC.
Voor wie de basis bridge kennis 
wil opfrissen start er vanaf 19 fe-
bruari een complete vervolgcur-
sus (het ruitendeeltje) bridgen in 
6 lessen. Leer, kom, ga bridgen 
is een aanrader om vele gezelli-
ge uren te kunnen doorbrengen. 
https://www.facebook.com/leer-
komgabridgen

Burgemeester Amersfoordt 
school wint schaaktoernooi
Uithoorn - Het was op zondag 31 
januari bijzonder druk in het wijk-
centrum aan de Bilderdijkhof in Uit-
hoorn. De reden hiervoor was dat 
het schoolschaak kampioenschap 
voor de regio Amstelveen-Uithoorn 
en omstreken hier gehouden werd. 
Maar liefst 18 teams van 11 ver-
schillende scholen deden hieraan 
mee. De teams bestonden uit vier 
of vijf spelers, zodat ruim 70 kinde-
ren de eer van hun school probeer-
den hoog te houden. Dit onder het 
toeziend oog van vele ouders die vol 
belangstelling de verrichtingen van 
hun kinderen volgden. Naast teams 
uit Uithoorn en Amstelveen wa-
ren er ook teams uit Kudelstaart en 
Badhoevedorp aanwezig en uit Am-
sterdam deed een team van de in-
ternationale school (AICS) mee. De 
laatste jaren waren het met name 
de teams van de Uithoornse scho-
len die de dienst uitmaakten, maar 
dat was dit jaar anders. De Bur-
gemeester Amersfoordt school uit 
Badhoevedorp was dit jaar onbe-
twist de sterkste, want alle zeven 
wedstrijden werden overtuigend 

gewonnen. De Antioniusschool uit 
Kudelstaart had ook een sterk team, 
want zij eindigden met zes overwin-
ningen op de tweede plaats. De der-
de plaats van voor het tweede team 
van de Triangel uit Amstelveen, ter-
wijl het eerste team van de Triangel 
op de vierde plaats eindigde. Deze 
vier teams gaan door naar de hal-
ve finales van het scholentoernooi, 
waarbij ze de strijd zullen aangaan 
met andere scholen uit de regio 
Amsterdam. Het was al met al een 
drukke maar gezellige schaakmid-
dag in Uithoorn, die vooral dank-
zij de inzet van de vrijwilligers uit-
stekend verliep. Een aantal senio-
ren zorgden dat het schaaktoernooi 
zelf goed verliep, terwijl twee oude-
re jeugdspelers van SV de Amstel 
een heleboel korte partijtjes speel-
den tegen kinderen, die al klaar wa-
ren met hun partij. De drukbezoch-
te bar was weer in vertrouwde han-
den, zodat de schakers en hun ou-
ders in dat opzicht niets tekort kwa-
men. Kortom een geslaagde mid-
dag, waar de kinderen veel plezier 
aan hebben beleefd.
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