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Informatieavond
cpo-project
vianen • De huidige deelnemers aan
het cpo-project voor Sluiseiland hebben tijdens de algemene ledenvergadering het ontwerp voor de woningen
vastgesteld. Dit betekent: alle huidige
deelnemers kunnen zich vinden in de
schetsen van de architect en hebben
een keuze gemaakt qua kavel. Nu zijn
de mensen die op de wachtlijst staan
aan de beurt om hun keuze te maken.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden.
Op de website van het project is meer
informatie te vinden. Bovendien organiseert de vereniging op woensdag 10
juli in De Prenter een informatieavond. Belangstellenden zijn welkom
vanaf 19:15 uur. Vooraf aanmelden
wordt op prijs gesteld, dit kan via
info@cposluiseiland.nl. Cpo betekent: collectief particulier opdrachtgeverschap. Binnen een dergelijk project ontwikkelen deelnemers hun eigen woningen. De vereniging wordt
begeleid door Urbannerdam. Urbannerdam is al 15 jaar gespecialiseerd in
advies en begeleiding bij woningbouwprojecten waar particulieren collectief opdrachtgever zijn.

Nieuwe CrossFit box aan de Stuartweg
vianen • Kelsey Elbertse startte eind
mei een CrossFit box aan de Stuartweg
23b in Vianen. “CrossFit is de ideale
manier om sterker en fitter te worden”,
zegt de 30-jarige coach uit Nieuwegein.
“En dat zonder ingewikkelde apparaten en gewoon gebruikmakend van je
eigen lichaamsgewicht.”
Kelsey is een ervaren sportster. Ze was
van haar zesde tot haar 24e actief als
turnster bij GV Dos. Ze nam diverse
malen deel aan het Nederlands kampioenschap in de derde divisie. Na haar
studie aan het ALO verzorgde Kelsey
trainingen bootcamp en turnlessen bij

haar oude club. “Zo’n drie jaar geleden
kwam ik in aanraking met CrossFit en
ik was gelijk helemaal in de ban. Ik begon met twee keer trainen per week,
maar dat werd al snel tien keer trainen.
Ook deed ik mee aan wedstrijden.
Vanaf 2017 ben ik gediplomeerd
coach.” Eind vorig jaar besloot Kelsey
om voor zichzelf te beginnen. Ze vond
na enig zoekwerk uiteindelijk een pand
aan de Stuartweg. “Het is een heel groot
pand, waar ik momenteel alleen het
voorste deel van gebruik. Maar ik ben
zeker van plan om ook over enkele jaren het achterste erbij te betrekken.”
In de eerste drie weken hebben zich al

ruim 40 leden aangemeld. Kelsey geeft
les in groepjes van tien. CrossFit is een
combinatie van gewichtheffen, fitness,
gymnastiek en strongmen. “Geen enkele workout is hetzelfde. Je traint alle
spiergroepen. Het gaat er steeds om
dat je lichaam in balans is.” Elke
CrossFit training bestaat uit drie vaste
onderdelen: warming-up, skills en de
Workout of the Day (WOD). “Tijdens
het skills onderdeel werk je aan de
techniek van een specifieke oefening of
bepaal je je haalbare gewicht voor een
oefening. Je eindigt met de WOD, de
workout van de dag die altijd weer anders is. CrossFit is een sport die veel
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• CrossFit, voor een sterk lichaam in balans en proportie.

KENNETH FOTOGRAFIE.

Contactus heet nieuwe leden welkom
lexmond • Businessclub Contactus
heeft de zomer vrijdagavond ingeluid
met een barbecue. Dat gebeurde in
de achtertuin van Het Franse Hof,
een bijzonder en stijlvolle locatie, gelegen aan de rand van Lexmond.

Spanje en Oostenrijk, landen van de
oude wereld. De druiventeler en de
wijnmaker is daar dezelfde persoon.
Hij legt er zijn ziel en zaligheid in om
een kwaliteitswijn te maken en die
passie proef je terug in zijn product.”

Nadat de leden waren binnen gedruppeld werden ze welkom geheten
door voorzitter John Hol. Hij bedankte Jantine en Eric voor het beschikbaar stellen van hun prachtige
accommodatie en verwelkomde Burtec en Heer-luk als nieuwe leden van
Contactus.

Tijdens het proeven begonnen de
magen langzaam te knorren. Het was
dan ook goed dat de medewerkers

Wijn
De businessclub heeft nu twee leden
met bovenmatig veel verstand van
wijnen. Bij de voorlaatste bijeenkomst verzorgde Kevin Philippi, van
Tasty Sparkling, een champagneproeverij. Nu was het de beurt aan
Ronald Elbersen, eigenaar van wijnhandel Heer-Luk, die een achttal betaalbare witte en rode wijnen had
meegenomen. Nadat hij daar het een
en ander over had verteld liet hij de
gasten er de hele avond onbeperkt
van proeven. “Ik importeer uitsluitend wijnen uit Duitsland, Frankrijk,

• Ronald Elbersen presenteert een van zijn mooie wijnen.
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Lichaamsstaal
Een bevriende architect/ontwerper bedacht de bedrijfsnaam Lichaamsstaal.
Kelsey: “Het heeft een dubbele betekenis: als je fit bent en goed in je vel zit,
straal je zelfverzekerdheid uit. Dat zie je
terug in je lichaamstaal. Maar met
CrossFit krijg je natuurlijk ook een een
lichaam van staal.” Nou ja, dat moet je
ook wel weer een beetje relativeren. “Je
moet CrossFit niet verwarren met bodybuilding. Daar gaat het vooral om het
kweken van een heel gespierd lichaam.
Met onze oefeningen krijg je ook een
sterk lichaam, maar dan wel een lichaam in balans en in proportie.”
Leden kunnen kiezen tussen een abonnement of een rittenkaart. Wie 2 keer
per week komt trainen, betaalt 62,50
euro. Voor 72,50 euro kan men onbeperkt sporten. Een 10-rittenkaart kost
105 euro, een 20-rittenkaart 200 euro.
Lichaamsstaal is zes dagen in de week
geopend (gesloten op vrijdag). Vanaf
september gelden andere openingstijden. Meer informatie via info@lichaamsstaal.nl of het mobiele nummer 06-23744899.

q WWW.LICHAAMSSTAAL.NL

Meer woningbouw
in regio Utrecht

VVD wil af van
hondenbelasting

vijfheerenlanden • Gemeente Vijfheerenlanden gaat samen met het
Rijk, provincie Utrecht en vijftien andere gemeenten samenwerken om de
woningbouw in de regio te versnellen.
Ook moeten woningen betaalbaarder
worden, daarnaast willen de partners
excessen zoals te hoge huurprijzen en
malafide verhuurders harder aanpakken. Dit alles staat te lezen in de
‘Woondeal Regio Utrecht’, die onlangs door minister Kajsa Ollongren
(BZK), de provincie Utrecht en zestien
gemeenten in de regio is ondertekend. Woonwethouder Marcel Verweij
tekende namens Vijfheerenlanden.
Voor pilots en het opstarten van het
samenwerkingsverband trekt de minister 2 miljoen euro uit.

vijfheerenlanden • VVD Vijfheerenlanden stelt voor om de hondenbelasting in de gehele fusiegemeente af te
schaffen. Voorgeschiedenis: in Leerdam en Vianen werd ‘gewoon’ hondenbelasting geheven, in Zederik niet.
Het college van B&W van Vijfheerenlanden heeft daarom recent voorgesteld om dus ook in de voormalige gemeente Zederik per 2021 de heffing
voor hondenbezitters in te voeren.
“Dat noemt het college harmonisatie,
gelijke monniken, gelijke kappen”,
schrijft VVD Vijfheerenlanden in een
persbericht. Maar, zo redeneren de liberalen: waarom niet gewoon de hondenbelasting afschaffen voor de hele
gemeente. Dat is óók harmonisatie.
Dit is ook in de lijn met de landelijke
trend, vindt de partij, steeds meer gemeenten hebben recent de hondenbelasting afgeschaft. In grotere gemeenten als Rotterdam en Amsterdam is
deze regeling al sinds 2017 van de
baan. De VVD heeft nog een ander argument: volgens de partij worden honden in de landelijke gemeente Vijfheerenlanden veel ingezet als waakhond,
ter bescherming van het erf. “Daarop
belasting heffen is wat de VVD Vijfheerenlanden betreft géén logische zaak.”
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van slagerij Molenaar, waar de kwaliteit ook hoog in het vaandel staat,
voorbereidingen getroffen voor een
uitgebreide barbecue met alles erop
en eraan. Tussen de bedrijven door
vertelde Elbersen nog iets over het
hoe en waarom van de keuze van
wijnmakers voor kurk of schroefdoppen, en presenteerde hij nog een wijn
uit de Paltz.

begeleiding vereist. Je moet de oefeningen echt goed uitvoeren. Doordat we
werken met een kleine groep kan ik
aan elke leerling voldoende aandacht
besteden.” CrossFit werkt voor iedereen, van jong tot oud. Kelsey: “Ons
jongste deelnemer is 14, de oudste 62.
Het maakt niet uit of je heel sportief of
juist helemaal niet. Alle lessen worden
aangepast naar de mogelijkheden van
de leden. Bij CrossFit draait het om de
community. Iedereen wordt aangemoedigd en achteraf drinken we wat en
kletsen we na. Dat onderscheidt ons
van een ‘normale’ sportschool.”

meerkerk • Een automobilist botste
vrijdag tegen een lantaarnpaal langs
de Zijlkade in Meerkerk. Door de botsing belandde het voertuig op zijn
kant langs de weg. De bestuurder
werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
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