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Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
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www.catsmanauto.nl
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

sweaters/jeans
truien en vesten

9,95/12,95/14,95/19,95*

5,- 10,-15,-
14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

BiG L ruiMt Het MaGaZijn OP vOOr De aanKOMenDe 
nieuwe COLLeCties. DaMes/Heren/KiDs OP=OP!!!
*vOOrBeeLD PrijZen. nOG Meer aanBOD in De winKeL!

DOnDerDaG 27 t/M  ZOnDaG 30 nOveMBer

G-star/GeisHa/jaCK&jOnes/OnLY/PaLL MaLL/viLa/KuLtivate/LtB 
verO MODa/PurewHite/Cars/PetrOL/naMe it/PieCes/wranGLer

MaGaZijn
verKOOP

BiG L jeans DisCOunt | jOin fasHiOn | www.BiGL.nL
ZijDstraat 61, aaLsMeer | MaanDaG t/M ZaterDaG | teL: 0297 321177

Eerste constructie voor 
overkapping Zijdelwaard staat
Uithoorn - De eerste fundering met 
een stuk stalen constructie voor de 
nieuwe overkapping van winkelcen-
trum Zijdelwaard is door het aanne-
mingsbedrijf Dura Vermeer uitge-
voerd. 

Het betreft het deel aan de kant van 
de Zijdelrij. De winkels vanaf boek-
handel Ten Hoope tot en met de 
Dames- en herenkapsalon ‘Joeps-
ze’ worden geïntegreerd in het ver-
nieuwde winkelcentrum en komen 
dus onder één dak. De straat Zij-
delrij verdwijnt daarmee. Maar er 
gebeurt veel meer achter het win-
kelcentrum waar tot voor kort par-
keerplaatsen waren en de bebou-
wing van de voormalige Rabobank 
en de Trekpleister. Daar wordt volop 
aan de fundering in de grond en de 

nieuwe opbouw gewerkt. De voor 
het jaargetijde ideale weersomstan-
digheden zorgen ervoor dat de aan-
nemer het werk zonder onderbre-
king kan voortzetten. Ook de ach-
tergevel van Albert Heijn nadert zijn 
voltooiing of is inmiddels zo goed 
als klaar. Aan de kant van de Wie-
gerbruinlaan zijn ook de luifels al 
weggehaald aan de muur van Ma-
kelaardij Van der Wurff tot aan Per-
lo Plaza. Herstel en opbouw zijn ook 
daar aan de orde. Het gaat allemaal 
snel, want zaterdag 29 november 
wordt de eerste vernieuwde ingang 
bij Albert Heijn op de hoek van de 
Wiegerbruinlaan en de Heijerman-
slaan al geopend en in gebruik ge-
nomen. Volgende week leest u daar 
meer over in deze krant. Al met al 
verloopt de renovatie tot nu toe dus 

voorspoedig en zijn er nog maar 
weinig of geen klachten geuit door 
regelmatige bezoekers van het win-
kelcentrum. Met een beetje goede 
wil van beide kanten – klant en bou-
wer – zal iedereen zijn weg wel we-
ten te vinden bij de renovatie zoals 
het nu gaat. De feestmaand decem-
ber komt er echter aan en dan is 
het even afwachten of het allemaal 
nog zonder veel ergernis gaat. Want 
dan zal het drukker worden vanwe-
ge de inkopen voor de feestdagen. 
Om te parkeren moet u misschien 
even langer naar een plekje zoeken. 
De ervaring leert dat er vaak nog le-
ge parkeerplekken zijn aan de zij-
kant van het winkelcentrum, naast 
boekhandel Ten Hoope (bij de Zij-
delrij tegen de Anne Franklaan aan). 
Wij houden u op de hoogte.

Uithoorn - Dinsdagavond 18 no-
vember omstreeks 21.20 uur werd 
er een brand gemeld in een flat aan 
de Straatsburgflat in Uithoorn.
Toen de brandweer ter plaatse 
kwam bleek het niet te gaan om een 
flatbrand maar om een bromfiets die 
in de brand stond. Omdat de brom-
fiets onder een flat stond werd er 
een woningbrand gemeld, zodat de 

brandweer met groot materieel uit-
rukte. Bij aankomst bleek de brom-
fiets reeds geheel in vlammen te zijn 
opgegaan. Bij de brand is ook het 
houtwerk van de flat gaan branden. 
De brandweer heeft het hout verwij-
derd en de brand geblust. Het is niet 
bekend hoe de brand is ontstaan. 

Foto: AS Media

Brand bij Straatsburgflat

De Kwakel - Afgelopen vrijdag, 21 
november, werd ThamerThuis, de 
stichting die terminaal zieke men-
sen zowel thuis als in haar huis in 
De Kwakel bijstaat, blij verrast met 
twee nieuwe ‘sta-op’ stoelen voor 
het ‘bijna thuis’ huis in De Kwakel. 
Misja Zwerver, directeur van Biri 
Publications uit Uithoorn en Marcel 
Veenvliet, mede eigenaar van Klin-
kenberg Wonen uit de Amstelhoek, 
kwamen persoonlijk naar ThamerT-
huis om de ‘sta-op’ stoelen te over-
handigen aan twee vrijwilligers van 
het huis: Ina van Rijn en Ineke Le-
gez. Na een vlotte demonstratie 
van de ‘sta-op’ stoelen door Marcel 
Veenvliet, bedankte Ina van Rijn hen 
voor het fantastisch cadeau dat zij 
aan ThamerThuis hebben geschon-
ken. Zij benadrukte hoe belangrijk 
het is om het huis te voorzien van 
comfort en faciliteiten om het ver-
blijf voor de gasten in de laatste fa-
se van hun leven zo aangenaam 
mogelijk te maken. Bovendien ma-
ken dit soort faciliteiten de werk-
zaamheden voor de vrijwilligers 
van ThamerThuis wat gemakkelij-
ker. Ook gaf zij aan dat de woorden 

‘sta op’, voor ThamerThuis in deze 
tijd van bezuinigen heel toepasse-
lijk zijn! Veel subsidies worden ge-
kort of zijn helemaal gestopt, waar-
door ThamerThuis steeds afhanke-
lijker wordt van giften uit het be-
drijfsleven of van donaties van par-
ticulieren. 

Vrijwilligers gevraagd 
Vrijwilligster Ineke Legez gaf aan dat 
de woorden ‘sta op’ op dit moment 
ook heel toepasselijk zijn voor Tha-
merThuis’: de organisatie heeft, we-
gens uitbreiding van diensten, drin-
gend nieuwe vrijwilligers nodig. Het 
is in de regio Uithoorn, Aalsmeer en 
Amstelveen veel minder bekend dat 
ThamerThuis ook het centrale punt 
is bij de inzet van vrijwilligers bij ter-
minaal zieken thuis. Voor hulp aan 
mensen die thuis, in hun vertrouw-
de omgeving, willen en kunnen blij-
ven in de laatste fase van hun leven. 
De geschoolde vrijwilligers onder-
steunen daar de ernstig zieke men-
sen, en waar nodig hun familie en 
verzorgers. De hulp van een vrijwil-
liger kan voor mantelzorgers bete-
kenen dat zij de zorg voor hun dier-

bare kunnen volhouden, zodat de 
wens om thuis te sterven waarge-
maakt kan worden. 

ThamerThuis merkt nu, dat door het 
steeds meer bekend worden van de 
mogelijkheden, de vraag naar thuis-
inzet de laatste tijd sterk toeneemt. 
De Stichting ThamerThuis wil dan 
ook op korte termijn het team vrij-
willigers uitbreiden en zoekt man-
nen en vrouwen die zich een paar 
uur per week willen inzetten voor 
terminaal zieken, zowel bij de thuis-
inzet als in het huis in De Kwa-
kel. Ervaring in de (terminale) zorg 
is niet nodig. De Stichting biedt een 
opleiding waarin aandacht wordt 
besteed aan communicatie én aan 
praktische vaardigheden. Daarnaast 
is er begeleiding en coaching door 
een mentor en/of coördinator. Ook 
worden vrijwilligers regelmatig bij-
geschoold door middel van the-
mabijeenkomsten. Wilt u meer we-
ten over vrijwilligerswerk en over de 
thuisinzet? Kijk op de website www.
thamerthuis.nl of bel naar ThamerT-
huis, 0297-540536, en vraag naar de 
coördinator.

‘Sta-op’ stoelen voor 
ThamerThuis
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Geldig van donderdag 27 t/m zondag 30 november 2014.

2
gratis

e

Unox erwtensoep 
blik 800 ml., pak 1000 ml. 

of zak 570 ml.
2 stuks naar keuze

Voor nog 
meer nieuws:

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

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

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplannen Landelijk Gebied. Tevens terinzagelegging 

notitie Reikwijdte en Detailniveau. Inzageperiode: 30 oktober t/m 27 november 
2014. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513 111. Voor 
meer informatie zie ook de overige bekendmakingen van 29 oktober 2014.

- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, 
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.

- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, 
Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.

- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Hais-
ma, 0297 513 111.

- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen , 
0297 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 21 november 
2014 t/m 4 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
(0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een reclame-uiting. Ontvangen 21 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

alarminstallatie. Ontvangen 19 november 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

alarminstallatie.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan UR&KV Michiel de Ruy-

ter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik “Plons Brr..” 2015 op 1 janua-
ri 2015 van 11.30 tot 14.00 uur. 

- Eendracht 8. Vergunning aan RKBS De Springschans voor het organiseren 
van het Sinterklaasfeest op 5 december 2014 van 08.00 tot 12.00 uur. Bezwaar 
t/m 2 januari 2015.

- Eendracht 8. Vergunning aan RKBS De Springschans voor het organiseren 
van het Kerstfeest op 17 december 2014 van 17.00 tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 
2 januari 20115.

- Gooimeer, omgevingsvergunning voor het vervangen van een lichtstraat. Be-
zwaar: t/m 1 januari 2015.
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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag

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

Klant Contact Centrum 
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
 

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr. 08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur 13.30-16.30 uur

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do. 08.30-12.00 uur 

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

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

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

COLOFON

Organiseert u in 2015 een evenement 
in Uithoorn waarbij 2000 of meer be-
zoekers verwacht worden? Meld dit 
vóór 1 december 2014 schriftelijk bij 
ons aan. U kunt een meldingsformu-
lier aanvragen via (0297) 513 111. 

Aanmelden evenement voor 
1 december 2014
Het is belangrijk dat de politie hier 
op tijd van op de hoogte is. Zij kun-
nen dan rekening houden met de be-
schikbare capaciteit tijdens het eve-
nement. Als u uw evenement telefo-
nisch heeft aangemeld, krijgt u van 
ons een meldingsformulier. U vult dit 

in en stuurt het formulier aan ons te-
rug zodat wij alle gegevens van u 
en het evenement hebben. Als u het 
evenement niet vóór 1 december 
2014 heeft aangemeld, bestaat de 
kans dat wij de vergunning niet kun-
nen verlenen. Deze procedure geldt 
ook voor jaarlijks terugkerende eve-
nementen.

Evenementenvergunning 
Met deze melding vraagt u nog geen 
vergunning aan. U moet de evene-
mentenvergunning apart acht weken 
vóór de datum van het evenement bij 
ons aanvragen. 

Grote evenementen in 2015 vóór 
1 december 2014 aanmelden

Wijkzorgteam Zijdelhof onmisbare 
schakel in de thuiszorg

Uithoorn - Sinds anderhalf jaar is 
de Thuiszorg van Amstelring in Uit-
hoorn opgesplitst en is het Wijk-
zorgteam Zijdelhof als onderdeel 
daarvan zelfsturend geworden. Am-
stelring is de organisatie voor zorg 
aan huis en verpleegd wonen in 
Amsterdam en de regio Amstel-
land-Meerlanden. Het hoofdkan-
toor zetelt in Amstelveen. Mariëlle 
van Dijk van het Wijkzorgteam Zij-
delhof wil in het kader van de veran-
derende (thuis)zorg en de bezuini-
gingen aangeven wat het team van 
dertien collega’s in de wijkzorg zo-
al doet en betekent voor de thuis-
zorg in de woonwijk. Een ding staat 
bij voorbaat al vast: de inzet is en 
blijft honderd procent, alleen moet 
er meer werk worden verzet in de-
zelfde tijd. Mariëlle die optreedt als 
woordvoerster van het team en haar 
collega’s Marga, Maria en Diana 
voorstelt die op dat moment in huis 
zijn, zegt hierover: “Het mooie van 
dit team is dat het een collectief is. 
In principe doen we alles zelf, vanaf 
het aannemen van cliënten die zorg 
nodig hebben, indicaties aanvra-
gen tot het begeleiden van cliënten 
in de breedste zin van het woord. 
Dat doen wij als team voorname-

lijk in de hofjes aan weerskanten 
van de Alfons Ariënslaan. De strook 
van zes bij drie kilometer vanaf de 
Amstel tot ongeveer de busbaan. 
Daarnaast heb je de teams Zijdel-
waard, De Kwakel en West en Tha-
merdal wat het Oude Dorp doet. Dat 
zijn dus vier teams van de wijkzorg 
in Uithoorn. Wij werken vanuit het 
wijkzorgpunt in de Bilderdijkhof en 
zitten dus midden tussen onze doel-
groep. In deze wijk bevinden zich 
veel cliënten van ons. Wij hebben 
een samenwerking met de dagbe-
steding die toevallig ook in dit ge-
bouw zit en waar cliënten graag ge-
bruik van maken. Alles is dus dicht-
bij. Ons werk bestaat voorname-
lijk uit zorg verlenen bij de mensen 
thuis. Wij zijn er voor hen zeven da-
gen per week vanaf 7 uur ’s mor-
gens tot 11 uur ’s avonds en ook 
tussentijds als dat nodig is. Daar 
zal geen bezuiniging verandering in 
brengen,” aldus Mariëlle.

‘Hogere zorg’
Vanzelfsprekend draagt elke lid van 
het team bij aan de invulling van 
de tijd. De werkzaamheden voor de 
thuiszorg worden met passie uitge-
voerd. De bezuinigingen in de zorg 

Werkoverleg op kantoor, v.l.n.r.: Mariëlle, Diana, Marga en Maria

www.lijfengezondheid.nl
Het gezonde sinterklaasfeest

gezellig koffie te komen drinken en 
bij te praten. Of steunkousen aan te 
doen en medicijnen te laten inne-
men. Diana: “Die tijd hebben we nu 
al en straks helemaal niet meer. De 
‘gezelligheidsuitjes’ moeten worden 
teruggeschroefd omdat we in de-
zelfde tijd meer cliënten moeten be-
zoeken om op ons niveau daadwer-
kelijk echte zorg te verlenen. Een-
voudige zaken leren we nu de cli-
enten zelf doen. Of vragen het een 
mantelzorger dan wel familie als 
die op bereikbare afstand zit. Hoe 
dan ook, er is dus sprake dat de 
cliënt wordt geconfronteerd met 
meer zelfredzaamheid. Aan de an-
dere kant moet er duidelijk gecom-
municeerd worden met mensen wat 
de mogelijkheden in de zorg zijn en 
blijven. Dat wordt mijns inziens te 
weinig gedaan. Dat geeft ook on-
rust. Heel veel soelaas zou bieden 
een vorm van domotica in te bou-
wen in de woning. Elektronische 
waarschuwingssystemen via wifi of 
iets dergelijks. Nu nog nieuw, maar 
misschien draagt het bij aan oplos-
singen om ouderen die zorg nodig 
hebben veiliger te laten wonen en 
te (laten) controleren.”

Splitsing zorgaanbod?
De zorg gaat anders ingevuld wor-
den. Amstelring ontkomt daar ook 

niet aan. Was het tot nu toe altijd 
zo dat de zorg van laag niveau tot 
hoog niveau werd verleend door 
een team, volgens de leden van het 
wijkzorgteam ziet het er nu naar 
uit dat het niveau van zorgverle-
ning wordt gesplitst. Goed opgeleid 
verplegend personeel (HBO) zal de 
‘complexe zorg’ (veelal de medi-
sche) gaan doen, terwijl de lagere 
zorg (huishoudelijke hulp) door an-
deren zal worden uitgevoerd. Dat 
houdt ook splitsing van de organi-
satie in die dan als aparte afdelin-
gen weer met elkaar of met een an-
dere thuiszorgorganisatie gaan sa-
menwerken.
Vrijwel alle cliënten waarderen de 
inzet van zowel de mantelzorgers 
als het wijkzorgteam, Dat blijkt uit 
de vele reacties die bij het de wijk-
zorg binnenkomen. Mariëlle: “Pret-
tige bijkomstigheid is dat het ma-
nagement op het hoofdkantoor in 
Amstelveen ons alle hulp en ruim-
te biedt zodat wij als wijkzorgteam 
naar behoren en op een goede ma-
nier ons werk kunnen doen. Aan 
het stuur zit iemand die heel goed 
weet welke kant hij op wil. De in-
vulling sluit goed aan met wat wij 
hier doen. Omdat de managers in 
de zorg nogal eens negatief worden 
bejegend mag dit ook wel eens ge-
zegd worden.”

en de andere invulling ervan per 1 
januari lijken aan de groep voor-
bij te gaan. Men zegt zich voor de 
volle honderd procent te zullen blij-
ven inzetten want het gaat tenslotte 
om de zorg voor de cliënt die daar 
niet onder mag lijden. Wat een ge-
weldige instelling! Chapeau! Zorg-
verleners met een dergelijke instel-
ling moet je als organisatie koeste-
ren en hoog houden. Dagelijks doen 
de teamleden Ieder hun een ‘route’ 
langs de cliënten voor een breed 
scala aan zorgverlenende hande-
lingen waarna op kantoor de bijbe-
horende administratie en zorgstaten 
worden bijgewerkt. “Wij regelen ook 
een afspraak met de huisarts en dat 
de apotheek medicijnen klaar zet en 
dergelijke. Vooral ook zorgen we dat 
de cliënten van alles op de hoog-
te zijn of worden gesteld wat onze 
zorgverlening en planning betreft. 
Als ze hier naartoe bellen hebben 
ze ook meteen iemand van ons aan 
de lijn. Ze staan niet in de wacht,” 
vult collega Maria aan. “Je hebt al-
tijd direct contact met de cliënt.” De 
wijk telt momenteel tussen 50 en 
56 cliënten aan wie thuiszorg wordt 
verleend. Sommigen worden meer-
dere keren per dag bezocht, ande-
ren slechts een keer in de week. De 
zorg bestaat ook uit het verrichten 
van medische handelingen, zoals bij 
diabetes. Bloedprikken (vingerprik), 
medicijnen toedienen, insuline ge-
ven, eventueel wondverzorging en 
dergelijke horen daarbij. Sommi-
ge leden van het team kunnen en 
mogen dat want zij hebben een ver-
pleegkundige opleiding gehad. Er 
wordt dus door het zorgteam ‘ho-
gere zorg’ verleend, naast de ‘lage-
re zorg’ als huishoudelijke hulp, het 
douchen en afdrogen, aankleden en 
het aantrekken van steunkousen. 
Om maar wat te noemen.

Palliatieve zorg
Ideaal is dat de standaardprocedu-
res en het bijwerken van het elek-
tronisch zorgdossier langs digitale 

weg met de ipad zelf kunnen wor-
den opgeroepen en ingevuld. Zelfs 
foto’s van een wond bij een cli-
ent ter plaatse maken en die via e-
mail naar het ziekenhuis doorsturen 
ter controle, is mogelijk. Er zijn dus 
korte lijnen. En alles wordt vastge-
legd. Indien nodig wordt de huis-
arts geraadpleegd. Dat betekent al-
lemaal een snelle verwerking van 
de gegevens. Maar ook de plan-
ning en het soort zorg wat op el-
ke cliënt van toepassing is, kunnen 
worden opgeroepen. Als het aan de 
orde is worden eveneens het stuk-
je palliatieve en terminale zorg door 
het team opgepakt. Daarbij verleent 
men hulp en bijstand aan de nabe-
staanden en mantelzorgers bij over-
lijden van een cliënt. “Ook daar-
in kunnen wij heel veel voor ieder-
een betekenen,” aldus Mariëlle. “We 
zijn een klein team met altijd dezelf-
de mensen. Je wordt dan al snel als 
een ‘vertrouwd persoon’ gezien. Dat 
geeft een goed gevoel.”

Mantelzorg
Marga: “De mantelzorg is een ander 
belangrijk aspect. Dat is al lange tijd 
gemeengoed in sommige hofjes. 
Die zijn mooie voorbeelden hoe het 
kan in samenwerking met de thuis-
zorg. Door de bezuinigingen in de 
zorg en de andere invulling ervan 
per 1 januari wordt van de mantel-
zorgers een steeds grotere bijdrage 
gevraagd. Het is een belangrijk ge-
geven wil men dezelfde lagere zorg 
kunnen blijven verlenen. Zij kunnen 
niet zonder de wijkzorg en de wijk-
zorg niet zonder hen. Wij werken 
graag met hen samen, maar doen 
dat in gelijke mate ook met huis-
artsen, praktijkondersteuners, dag-
besteding maar ook met De Nostal-
gie in Amstelhoek en andere vrijwil-
ligers. Uiteindelijk hebben we alle-
maal een doel en dat is het belang 
van de cliënt te dienen.”
Inmiddels is het al zo dat de teamle-
den vaak niet meer kunnen ingaan 
op verzoeken van cliënten om even 



Ferry Hoekstra is sinds de 
verkiezingen raadslid namens 
Gemeentebelangen. Hij wil op 
deze plaats een toelichting geven 
op de voorgenomen samenwerking 
van Uithoorn met drie andere 
gemeentes. Morgenavond 
bespreekt de raad dit onderwerp.

Raad bespreekt samenwerking met Buurtbeheer

‘Uithoorn gaat samenwerken om zelfstandig te blijven’

R A A D S A G E N D A

Datum: 27 november 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Besluitvorming 
samenwerking DUO+ 
19.40 uur

4   Derde tussentijdse 
rapportage 20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 29 januari 
2015. Op www.uithoorn.nl 
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Hier vindt u ook de data van
commissievergaderingen.
De eerstvolgende hiervan zijn 
in de week van 8 december.

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

Als de gemeenteraden 
van Uithoorn, Diemen, 
Ouder-Amstel en De 
Ronde Venen er 
morgen avond mee 
instemmen, dan 
starten deze gemeentes 
een intensieve ambtelijke 
samenwerking. Hoek-
stra: “Uithoorn is te 
klein om de toe nemende 
hoeveelheid taken 
zelfstandig uit te 
voeren. We kunnen ons 
de inhuur van de specia-
listische kennis die daar-
voor nodig is simpelweg 
niet veroorloven.”

Zeggenschap
Samenwerken is dus 
het devies, maar wel 
onder de juiste voor-
waarden. Hoekstra: 
“Het is belangrijk 
dat we zeggenschap 
houden over de inhoud 

van beleid. Zodat de 
identiteit van Uithoorn 
als mooie plaats aan de 
Amstel waar het goed 
wonen en werken is niet 
in het gedrang komt.”

Kennis delen
Die randvoorwaarden 
zijn de reden dat Uithoorn 
nu uitkomt bij Diemen, 
Ouder-Amstel en 
De Ronde Venen. 
“De samenwerking 
moet zich richten op 
het effi ciënt maken 
van processen”, vertelt 
Hoekstra. “We gaan 
puur kennis en 
mankracht delen, 
en samen goede werk-
wijzen ontwikkelen.”

100.000 inwoners
Hoekstra ziet nog een 
voordeel: door de 
aanstaande samenwer-

king, die morgenavond 
door de gemeenteraden 
van alle vier de deelne-
mers wordt behandeld 
en die DUO+ is 
gedoopt, ontstaat een 
verband dat ruim 
100.000 inwoners ver-
tegenwoordigt. “Het 
Rijk hecht waarde aan 
grotere gemeentes. Dit 
kan een manier zijn om 
zelfstandig te blijven én 
te voldoen aan de lande-
lijke richtlijnen.”

Persoonsgegevens
Morgenavond moet er 
eerst nog wel gestemd 
worden. “Mocht één 
van de raden het licht 
op rood zetten, dan 
gaan we niet automa-
tisch met zijn drieën 
door”, vertelt Hoekstra. 
“We moeten dan 
opnieuw naar de situatie 

Raadslid Ferry Hoekstra van 
Gemeentebelangen

kijken. Maar ik verwacht 
geen grote obstakels.” 
Hoekstra denkt dat er 
in de Uithoornse raad 
vooral aandacht zal 
zijn voor de fi kse inves-
tering in nieuwe ICT 
en voor de omgang 
met de beveiliging 
van persoonsgegevens. 

“Dat zijn natuurlijk 
ook zeer belangrijke 
onderwerpen.”

Met elkaar
In de praktijk van de 
samenwerking zal er 
geen grote rol voor de 
gemeenteraad zijn 
weggelegd. “De colleges 
van burgemeester en 
wethouders gaan met 
elkaar aan de slag. 
Ze hoeven dan niet 

voor alles naar de raad 
voor goedkeuring.”

Gemotiveerd
Hoekstra ziet nog 
wel een belangrijk 
aandachtspunt voor 
de samenwerking. 
“We moeten oppassen 
dat de samenwerking 

niet een bestuurslaag 
op zich wordt.” 
Hoekstra noemt in 
dit verband de drie k’s: 
met de samenwerking 
moeten de kwetsbaar-
heid en de kosten 
omlaag, en de kwaliteit 
omhoog. “Het moet 
écht een voordeel 
opleveren. Ik denk 
dat de hele raad 
gemotiveerd is om dat 
scherp te bewaken.”

Benieuwd
Tegelijkertijd: “Het 
is belangrijk dat de 
gemeenteraden het 
project een kans geven 
en niet te snel op de 
rem trappen. We geven 
de colleges van B&W 
een mandaat, dan 
moeten ze ook de ruimte 
krijgen om het te laten 
groeien.” Zeker is dat 
de raad tweemaal 
per jaar een rapportage 
ontvangt over de 
voortgang. Hoekstra: 
“Op die manier 
kunnen we het proces 
goed bewaken. Het 
is allemaal ook 
zo nieuw. Uiteindelijk 
zijn we allemaal 
benieuwd hoe het in 
de praktijk uitpakt.” 

Zowel de commissie-
leden als de vertegen-
woordigers van 
Buurtbeheer toonden 
zich tevreden met de 
samenwerking, al 
kende het proces een 
moeizame start. 
Mevrouw Moeijes: 
“We voelden ons eerst 
niet gehoord. Nu zien 
we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.” 

Bruggenbouwer
Raadslid Verhaar van 
Gemeentebelangen 
wilde hoe Buurtbeheer 
de eigen rol ziet. De 
heer Roseboom sprak 
daarop van meerdere 
rollen, waaronder die 
van initiatiefnemer, 
informatiemakelaar 
en adviseur. De belang-
rijkste rol is die van 
bruggenbouwer tussen 
alle inwoners. 

Vrijwillig
Op een vraag van 
de heer Verhaar of 
buurtbeheer op termijn 
zou kunnen verdwijnen, 
antwoordde mevrouw 
Oudshoorn dat Buurt-
beheer vrijwillig is en 
niet kan worden opgelegd 
wanneer een wijk er 
geen behoefte aan heeft. 

Stichting
Mevrouw Elgersma 
van Ons Uithoorn 
wilde weten waarom 
er een stichting wordt 
opgericht voor het 
participatiefonds. 
Volgens mevrouw 
Oudshoorn gebeurt dat 
omdat uit onderzoek 
blijkt dat externen wel 
bereid zijn om geld te 
storten in het fonds, 
zolang dat aan het 
einde van het jaar 
maar niet terugvloeit 

naar de algemene 
middelen van de 
gemeente. Met een   
stichting wordt 
doneren voor iedereen 
aantrekkelijk. 

Online
Namens DUS! wilde 
mevrouw Henraat 
nog weten hoe het zit 
met de communicatie 
van Buurtbeheer. 
Dat ging altijd via 
een website van de 
gemeente. Dat blijft 
zo, met doorlinks 
naar de websites 
van de buurtbeheren. 
Buurtbeheer krijgt 
zelf de regie over 
deze sites. De notitie 
Buurtbeheer werd in 
de raadsvergadering 
van 6 november door 
de raad aangenomen. 

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

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

‘Belangrijk dat we zeggenschap 
houden over inhoud van beleid’

In de commissie Leven van 30 
oktober werd de notitie Buurt-
beheer 2014 besproken. Tijdens 
de vergadering spraken onder meer 
mevrouw Moeijes van buurtbeheer 
Legmeer en de heer Roseboom van 
buurtbeheer Zijdelwaard met porte-
feuillehouder mevrouw Oudshoorn 
over de samenwerking tussen de 
gemeente en Buurtbeheer. 

Foto: Bas Joosse

Word lid van Vogelbescherming | vogelbescherming.nl/actie

           Al vanaf
€ 5,- steunt 
u ons niet 
voor niks.

Vogels beschermen doe je samen
Neem deze grutto, die het net als veel andere weidevogels moeilijk heeft. Grutto’s broeden in bloemrijke 

weilanden waar de jonkies veilig zijn en eten vinden. Vogelbescherming en  boeren zetten zich samen in om 

deze weilanden te behouden. Na de broedtijd gaan de grutto’s naar natte natuurgebieden om aan te sterken 

voor de grote reis naar Afrika. Om ook deze gebieden te beschermen werken we samen met vrijwilligers en 

natuurbeheerders. Van Nederland tot in Afrika. Deze gezamenlijke aanpak heeft succes! 

U kunt ook zelf veel doen voor vogels. Zorg bijvoorbeeld voor een vogelvriendelijke tuin waarmee u het 

leefgebied van vogels helpt uitbreiden. Kijk voor meer tips op onze website.







Uithoorn - Onder componisten 
heeft het strijkkwartet altijd gegol-
den als een ideale combinatie van 
instrumenten. Met een eerste en 
een tweede viool, een altviool en 
een cello kan een goede componist 
instrumentaal en vierstemmig met 
beperkte middelen alles kwijt wat 
hem muzikaal beweegt. Alle grote 
componisten hebben dan ook strijk-
kwartetten geschreven. Maar om 
in zo’n kleine bezetting toch steeds 
een muzikaal verhaal te vertel-
len dat van de eerste tot de laatste 
noot blijft boeien, is wel een ensem-
ble nodig met musici die naadloos 
op elkaar zijn ingespeeld en elkaar 
feilloos aanvoelen. Zo’n ensemble is 
het Gaudi Kwartet, dat zondagmid-
dag optrad in de kamermuziekserie 
van de Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn (SCAU). De Thamer-
kerk was de, met veel en aandach-
tig luisterend publiek gevulde, gro-
te huiskamer voor het, met jeugdig 
elan en totale inzet spelende, kwar-
tet.

Eenheid
Anita Jongerman en Marjolein Can-
té, viool, Florin Negreanu, altviool en 
Sander van Berkel, cello, spelen al 
sinds 1999 in dit kwartet en in an-
dere instrumentale combinaties met 
elkaar samen. Daardoor konden we 
horen en ook aan de lichaamstaal 
van de spelers zien dat een ideale, 
oermuzikale, eenheid op het podi-
um zat. Dat was te merken bij het 
sprankelend gespeelde driedelige 
Divertimento in F van Mozart, hoog-
waardige amusementsmuziek voor 
Mozarts adellijke begunstigers. We-
gens een pas herstelde handbles-
sure van de altviolist had het oor-

spronkelijk geprogrammeerde, voor 
de spelers nieuwe, strijkkwartet in F 
van Maurice Ravel plaats gemaakt 
voor het al goed ingespeelde kwar-
tet in a kleine terts van Felix Men-
delssohn. Een al rijp meesterwerk 
van de tijdens het componeren nog 
maar achttienjarige componist. Het 
kwartet kreeg een meesterlijk ver-
tolking. Als in één adembeweging 
en in volstrekte eensgezindheid re-
zen de crescendo’s energiek of ging 
het volume terug naar superzacht, 
alles gehuld in een prachtige war-
me klank. Met, waar nodig, nu eens 
de eerste viool op de voorgrond, dan 
weer de tweede viool of de altviool 
en de cello met hun volle, donkere 
timbres.

Pauze
Na de pauze werd het Amerikaanse 
strijkkwartet van Dvorak gespeeld, 
geschreven toen de componist aan 
het conservatorium in New York do-
ceerde en vaak heimwee naar zijn 
geboorteland Tsjechië voelde. Dat 
hoorde je in het melancholieke, 
prachtige gespeelde, langzame deel 
van het, wel weer vrolijk in Boheem-
se dansritmes eindigende, kwartet.
Een jolige en virtuoos de zaal in ge-
speelde tango van Piazzolla besloot 
het optreden van het Gaudi Kwar-
tet, dat onder luid applaus de zeer 
verdiende bloemen als dank van de 
SCAU in ontvangst nam. 

Op zondag 21 december, weer om 
14.30 uur, presenteert het Aphen-
se kamerkoor Cantabile in de Uit-
hoornse Thamerkerk een afwisse-
lend en luchtig kerstprogramma. 
Nadere informatie vindt men op 
www.scau.nl.
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“Dit was de leukste dag 
sinds jaren…!”
Uithoorn - Dit is maar één van de 
vele leuke reacties tijdens de Seni-
orenmiddag die afgelopen zondag 
werd georganiseerd door Buurtbe-
heer Meerwijk.
Een kleine 40 deelnemers had-
den gereageerd op de oproep om 
weer eens gezellig bij elkaar te ko-
men onder het genot van hapjes en 
drankjes. Om 11.00 uur werd de bij-
eenkomst in “De Fransche Slag” ge-
opend met koffi e en gebak, waarna 
de heer Woerden van de stichting 
Oud Uithoorn/De Kwakel met be-
hulp van oude foto’s iedereen mee-
nam naar het Uithoorn van vroe-
ger. Het werd een boeiend verhaal 
en menigmaal klonk er “oh ja” in de 
zaal. Een korte pauze met een ver-
frissing werd gevolgd door een op-
treden van Harm van Harmssound. 
Met zijn prima stem zong hij me-
nig lied, waarop werd mee geneu-
ried, meegezongen en een enkeling 

waagde er een dansje aan. Zo vloog 
de tijd om met versnaperingen, zang 
en dans en zelfs een broodje kroket 
ontbrak niet.
Veel te snel was het alweer om, 
waarna de beide dames van Buurt-
beheer die alles hadden georgani-
seerd helaas kwamen meedelen dat 
dit de laatste bijeenkomst in deze 
vorm was. Beiden gaan zich aan an-
dere zaken wijden en zeggen Buurt-
beheer vaarwel. Een woord van 
dank aan hen is hier zeker op zijn 
plaats. En ook gaat de dank uit naar 
Peter en Rodney van “De Fransche 
Slag” die, ondanks de hulp van di-
verse buurtbewoners, hun handen 
vol hadden aan het bedienen van 
alle gasten. Bij het vertrek kreeg ie-
dereen nog een bloemetje en een 
presentje mee. 
Al met al een zeer geslaagde bijeen-
komst, en bijgevoegde foto’s spre-
ken dan ook voor zichzelf.

Rode Kruis aan Huis voor 
veilig(er) wonen
Uithoorn - Het Rode Kruis afde-
ling Uithoorn zoekt een coördina-
tor en vrijwilligers die in samenwer-
king met de organisatie huisbezoe-
ken kunnen afl eggen om (onder 
andere oudere) bewoners te hel-
pen hun huis veiliger bewoonbaar 
te maken. Voorbeelden zijn er te 
over. Zo weten we bijvoorbeeld al-
lemaal dat een rookmelder het huis 
veiliger maakt. Maar hangt er daad-
werkelijk een rookmelder? En hoe 
zit het met die losliggende snoeren 
en kabels op de grond waarover je 
kan struikelen? Voorkomen is beter 
dan genezen. Met hulp van een Ro-
de Kruis vrijwilliger kan in drie huis-
bezoeken een plan gemaakt worden 
om het huis veiliger in te richten. De 
vrijwilliger geeft tips aan de bewo-
ner over hoe de veiligheid vergroot 
kan worden. Tevens worden aanwij-
zingen gegeven over het gebruik van 
het sociale netwerk waarbij in geval 
van nood makkelijker hulp gevraagd 
en gekregen kan worden. Veel men-
sen realiseren zich niet of pas als 
het te laat is, dat hele gewone din-
gen in huis zoals bijzettafeltjes of 
losliggende vloerkleden en snoe-
ren oorzaak kunnen zijn voor onher-
stelbaar letsel. Uiteraard kunt u dan 
een alarmnummer bellen voor hulp, 
maar voorkomen is altijd beter dan 
genezen. Met wat simpele tips kunt 
u zich goed voorbereiden op onge-
lukken in en om het huis. Wist u ove-
rigens dat er jaarlijks meer slachtof-
fers vallen door ongelukken in en 
om het huis dan in het verkeer? 

Hoe werkt het?
Met het project Rode Kruis aan Huis 
komt een vrijwilliger langs voor drie 
huisbezoeken om samen te bespre-
ken hoe u veiliger kunt leven thuis. 
De vrijwilliger, die zich kan legiti-
meren, geeft tips hoe bepaalde risi-
co’s in huis beperkt kunnen worden 
en wordt u indien nodig bekend ge-
maakt met het gebruik van het so-
ciale netwerk. Wie zou kunnen hel-
pen in geval van nood, maar even-
tueel ook wie de deelnemer zelf een 
ander zou kunnen helpen? Dit hoeft 
niet altijd fysiek te zijn, een telefoon-
tje kan ook voldoende zijn. Want in 
tijden van nood is hulp kunnen vra-
gen en geven immers erg belang-
rijk. Samen staat u sterker! Boven-
dien gaan we echt naar een samen-
leving waarin participatie – de zorg 
voor elkaar - een belangrijke rol gaat 
vervullen.

Voor wie?
De Rode Kruis huisbezoeken richten 
zich vooral op mensen die vermin-
derd zelfredzaam zijn, zoals ouderen 
of mensen met een beperking. Een 
steeds groter deel van deze groep 
woont zelfstandig en wordt min of 
meer door de overheid verplicht dat 
zo lang mogelijk blijven te doen. Een 
noodsituatie betekent voor hen een 
verhoogde kans op een gevaarlijke 
of – in het uiterste geval - levens-
bedreigende situatie. Kent u men-
sen die verminderd zelfredzaam zijn, 
of kunt u zelf wel wat tips en advie-
zen over veiligheid in en om het huis 
gebruiken? Binnenkort hopen wij u 
middels de nieuw aan te melden co-
ordinator en vrijwilligers van dienst 
te kunnen zijn. Deelname aan het 
project Rode Kruis aan Huis is kos-
teloos. 

Aanmelden 
U kunt zich als mogelijke coördi-
nator of vrijwilliger aanmelden bij 
onze secretaris A.G Nijland tele-
fonisch 0297-564834 of via E-mail 
ag.nyland@planet.nl.

Eerste prijswinnaar 
bouwzegelactie

W.C. Zijdelwaard!
Uithoorn - Mevrouw Sylvia van der 
Werff uit Amstelveen is de eerste 
prijswinnaar van de bouwzegelac-
tie van Winkelcentrum Zijdelwaard. 
Zij ontving uit handen van Mariët-
te van drogisterij/parfumerie Stoop 
een schitterend Zijdelwaardpakket 
met artikelen en waardebonnen van 

de winkeliers van Zijdelwaard t.w.v. 
ruim 100 euro! Volgende week wordt 
de volgende prijswinnaar getrok-
ken onder de inzenders van een vol-
le spaarkaart met bouwzegels. Ook 
die wint weer zo’n schitterend Zij-
delwaardpakket. Kom dus ook naar 
Zijdelwaard en spaar bouwzegels!

Winnaars Sinterklaasactie 
I Love Uithoorn
Uithoorn - De winnaars zijn bekend 
van de Sinterklaas kleurplaatactie 
georganiseerd door de Uithoornse 
winkeliers die aangesloten zijn bij 
I love Uithoorn Dorp. De te maken 
zin was: 
Sint love Uithoorn dorp. De deelne-
mende winkeliers bedanken ieder-
een die hebben deelgenomen. De 
step is gewonnen door: Zoë Hoog-

land, Seringenlaan 9 uit De kwakel. 
De loopfi ets is gewonner door: Wil-
low van Hoof, Princes Beatrixlaan 25 
uit Uithoorn en De blauwe tractor is 
gewonnen door: Ruben Zijenveld, 
Fregat 10 uit Uithoorn. 
De prijzen kunnen worden afge-
haald bij de Zonestudio Zonnen a/d 
Amstel, Wilhelminakade 35 in het 
oude dorp van Uithoorn.

Een strijkkwartet met klasse

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.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Lokale lasten
Naar aanleiding van het ingezon-
den bericht in deze krant over 
de verhoging van de lokale las-
ten willen wij graag reageren. Die 
verhoging wordt in dit bericht na-
melijk nogal dik aangezet. Dat 
roept een onjuist beeld en moge-
lijk onnodige onrust op bij de Uit-
hoornse huiseigenaren. 
De verhoging van de lokale lasten 
voor 2015 bedraagt voor een ge-
middelde woning 16,52 euro per 
jaar = 2,25%. ( OZB + 24,62 eu-
ro, rioolheffi ng + 9,58 en afval-
stoffenheffi ng -17,68). Gezien de 
moeilijke fi nanciële positie is dit 
van onze gemeente zeker geen 
slechte prestatie te noemen. Ook 
voor de latere jaren zijn geen ex-
treme verhogingen begroot. Bij 
de bespreking van de kaderno-
ta 2016 wordt onderzocht of de 
lasten nog iets minder verhoogd 
kunnen worden, voor zover dat 
niet ten koste gaat van belangrij-

ke voorzieningen. Het berust ook 
op een misverstand dat alleen ei-
gen-huis eigenaren door de ge-
meente zouden worden belast. 
Eigenaren van huurwoningen be-
talen ook OZB, en berekenen dat 
via de huur weer door aan de be-
woners. Die huurders zijn ove-
rigens in deze tijd pas echt het 
kind van de rekening. De huur-
verhogingen bedragen over de 
afgelopen twee jaar gemiddeld 
9% - dat gaat om honderden eu-
ro’s per jaar. Naar aanleiding van 
onze vragen antwoordde Eigen 
Haard dat zij, in verband met de 
heffi ng van het Rijk op woning-
corporaties, ook in 2015 weer de 
maximale verhoging aan de Uit-
hoornse huurders zullen doorbe-
rekenen. 

Namens de PvdA fractie
Uithoorn/De Kwakel
Els Gasseling

‘De Zon’ zet zijn beste 
beentje voor

De Kwakel - ‘Zet je beste beentje 
voor’ was het motto van de sponsor-
loop 2014 van Basisschool De Zon 
uit De Kwakel. Met deze sponsor-
loop wilde de school geld ophalen 
voor het Prinses Beatrix Spierfonds. 
Initiattiefnemer van deze sponsor-
loop was Bart van Bodegom, een 
leerling van groep 8 wie zijn va-
der lijdt aan Myotone Dystrofi e, een 
zeldzame erfelijke spierziekte. Hij 
hoopte met deze sponsorloop geld 
bij elkaar te lopen voor meer onder-
zoek naar een remedie tegen de-
ze ziekte. Maar liefst 250 leerlingen 
van de groepen 3 t/m 8 hebben ve-
le rondjes om de school gerend om 
zo hun steentje bij te dragen aan 
het goede doel. Het resultaat mag 
er zijn. De leerlingen hebben in to-
taal 5312,05 euro bij elkaar gelopen! 
Trots heeft Bart, namens het Prin-
ses Beatrix Spierfonds, de cheque 
in ontvangst genomen. 
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Boskip tast schietwilg aan
Een mooie herfstdag. Ik ging samen met mijn echtgenote nog even 
een rondje fietsen. Genieten van het buiten zijn en kijken naar de 
kleuren in de natuur. Op de Oude Spoorbaan in De Hoef, vlakbij het 
voormalige spoorhuis, viel ons oog op een opvallende, fraaie, zwa-
velgele zwam. De zwam dankt er zijn naam aan: “Zwavelzwam”. De 
zwavelgeur ontbreekt gelukkig.
Geen goed nieuws voor de flinke schietwilg, waarin deze geduchte 
parasiet groeide. Een zwavelzwam kan levende bomen via bescha-
digde plekken infecteren. Gezonde, onbeschadigde bomen worden 
niet aangetast. De zwavelzwam komt voor op vele boomsoorten, 
nog al eens op wilgen en eiken, maar ook op de taxusbomen kan 
hij groeien. Deze algemeen voorkomende, één-jarige houtzwam is 
vaak al in het voorjaar begonnen met zijn aanval en kan tot de win-
ter doorgroeien. Deze zwam oogt vaak spectaculair vanwege het 
vormen van grote waaiervormige vruchtlichamen die in lagen boven 
elkaar zitten. Ze kunnen vele kilo’s zwaar worden. In de winter wordt 
de zwam brokkelig als oude kaas en de mooie kleur (vaak ook nog 
met oranje of baksteenrode tinten) verandert in wit/grijs. De zwam 
blijft soms nog een tijdje aan de boom zitten of valt voor de winter 
al op de grond. Door de zwam ontstaat bruinrot, een schimmel die 
het kernhout van de boom laat krimpen, waardoor de boom uitge-
hold en verzwakt wordt. De kans op omwaaien of afknappen wordt 
erg groot. Personeel van de gemeente zag dit bij een inspectie en uit 
veiligheidsoverwegingen werd er terecht overgegaan tot een nood-
kap van de boom. De boom stond immers pal naast een weg.

En dan nog even wat over de titel van dit stukje. De bijnaam “Bos-
kip” dankt de zwavelzwam aan de Engelsen die hem “Chicken of the 
Woods” noemen. In Engeland wordt de zwam veel gezocht als con-
sumptiepaddestoel. De draderige structuur en de smaak zouden erg 
aan kip doen denken. Volgens de liefhebbers zijn de jonge zwam-
men sappig en lekker. Als ze nog in de groei zijn, kun je dat zien aan 
de goudgele druppels die aan de randen en onderkanten worden 

afgescheiden. Toch maar even 
oppassen: sommige mensen 
reageren allergisch en kunnen 
misselijk of duizelig worden. 
Eerst beginnen met een klein 
hapje? Exemplaren die gevon-
den worden op taxushout ze-
ker niet eten, want de zwam 
neemt de giftige stoffen uit de 
taxusboom op.

Bert Fakkeldij,
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.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

IVN Vogelexcursie

Regio - Op zaterdag 6 december 
vindt de laatste -korte-vogelexcur-
sie plaats van 2014. Deze keer wordt 
voert de wandeling over Klaren-
beek, het natuurterrein achter het 
AMC, tussen het spoor en de Ab-
couderstraatweg.
Het is een afwisselend gebied met 
kleine landschapselementen, zo-

als rietmoeras, knotwilgen, stru-
weel, hooiland en poelen. Hier komt 
het oudhollandse cultuurlandschap, 
zoals dat in de 11e tot en met 16e 
eeuw in deze omgeving is ontstaan, 
weer tot leven. De plas is zeer ge-
liefd bij veel vogelsoorten als win-
tergast zoals: smient, krakeend, 
kuifeend, wilde eend en tafeleend. 
Verzamelen om 9.15 bij de parkeer-
plaats van de begraafplaats in Wil-
nis aan de Ir Enschedeweg. Vertrek 
naar Abcoude om 9.30. Deelnemers 
uit Abcoude verzamelen op de par-
keerplaats tegenover het golfter-
rein, aan de Abcouderstraatweg, om 
9.45, alwaar de wandeling begint.
Aanmelden is niet nodig. Neem wel 
een kijker mee. Informatie: G. Wa-
len, 0294-284850.

Koffieconcert kerstsfeer 
met Uithoorns Passionkoor
Regio - Op zaterdagochtend 6 de-
cember om 10.30 uur organiseert 
Stichting Troupe A’dour het laat-
ste concert van dit jaar. Dit concert 
maakt deel uit de serie koffiecon-
certen in Zorgcentrum Careyn Ma-
ria Oord in Vinkeveen. Dit keer kunt 
u genieten van het optreden van het 
Passion koor uit Uithoorn. Passion is 
een wereldmuziekkoor, dat een af-
wisselend programma brengt, af-
komstig uit verschillende landen. 
Dit keer zingt het koor muziek uit 
Finland, Griekenland, Japan, Frank-
rijk, Hongarije, Georgië, Zuid-Afrika, 
en nog veel meer. Het concert wordt 
afgesloten met bekende kerstnum-
mers, zoals Silent Night, Oh Tannen-

baum, White Christmas, Jingle Bells. 
Sinds de oprichting van het koor in 
1999 staat het onder bezielende lei-
ding van Rutger van Leyden. Hoewel 
plezier in het zingen voorop staat, 
besteedt Passion speciale aandacht 
aan choreografie. Dit onder leiding 
van Angelique Wardenier. Namens 
stichting Troupe A’Dour nodigen 
wij iedereen van harte uit te komen 
luisteren en dit prachtige concert bij 
te wonen! De toegang voor bewo-
ners van het zorgcentrum is gratis. 
Voor bezoekers van buiten bedraagt 
de toegang 5,00. Meer info: www.
passionkoor.nl 
Zorgcentrum Careyn Maria Oord , 
Herenweg 69 in Vinkeveen

Met De Zonnebloem op 
stap naar Intratuin
Regio - Op vrijdag 21 november 
hebben 14 gasten, begeleid door 6 
vrijwilligers van De Zonnebloem af-
deling Uithoorn/Amstelhoek een 
bezoek gebracht aan Intratuin in 
Ter Aar. Om ± 10.00 werd het ver-
treksein gegeven en vertrok het ge-
zelschap in personenauto’s vanuit 
Uithoorn. Bij aankomst werden de 
gasten onthaald op een kopje kof-
fie met wat lekkers. Nadat iedereen 
had genoten van de koffie kon men 
gaan genieten van de mooie Kerst-
show van de zeer grote vestiging 
van het tuincentrum. 
Het in miniatuur gebouwde dorps-
gezicht, compleet met ijsbaan, had 
natuurlijk weer ieders aandacht. 
Maar er was meer, de prachtige 
kerstartikelen en de mooiste sier-
verlichting die op allerlei manieren 
waren aangebracht vonden de gas-
ten ook prachtig. De meeste gasten, 
gezeten in hun rolstoel genoten vol-
op en werden door hun begeleid-
sters via sluiproutes op de mooiste 
plaatsen gebracht. Natuurlijk werd 
er ook van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om nieuwe kerstspullen en 
speciale kerstplanten te kopen. Je 
kon aan de gezichten van de gas-
ten, maar ook van hun begeleiders 
zien dat iedereen het geweldig naar 
de zin had. Tegen half een werd het 
tijd voor de lunch. In een gereser-
veerde ruimte werd lunch door de 
catering van het tuincentrum op 
een voortreffelijke wijze verzorgd. 
Een heel lekker soepje en daarna 
nog patat en een overheerlijke kro-
ket. Rond half drie waren de gas-
ten met hun begeleiders weer terug 
in Uithoorn. Dat de gasten genoten 
hadden bleek wel bij het afscheid. 
De vrijwilligers en chauffeurs wer-
den uitvoerig bedankt. Natuurlijk 
niet zo verwonderlijk. De gasten zijn 
vaak niet in staat op eigen gelegen-
heid dit soort bezoeken af te leggen.
Vrijdag 8 november gaat een twee-
de groep gasten naar dit prachtige 
tuincentrum. Wilt u meer weten over 
de Zonnebloemafdeling Uithoorn/
Amstelhoek? Kijk eens op de site 
van de afdeling: www.zonnebloem.
nl/uithoorn-amstelhoek.

Gezellig Sinterklaasfeest 
bij opvang De                                                   
De Kwakel – Alle kinderen ke-
ken er al een tijd naar uit: Het sin-
terklaasfeest bij Gastouderop-
vang “Kwebbels”. De week vooraf-
gaand van het sinterklaasfeest werd 
er al druk geknutseld. De “Kweb-
bels” hadden vernomen dat de boot 
van Sinterklaas lek was en volgelo-
pen was met water. Daar wist een 
“Kwebbel” wel een oplossing voor: 
“Wij gaan allemaal een nieuwe boot 
maken, dan zal hij vast op tijd hier 
zijn,” en dat geschiedde. In de loop 
van de week belde de Sint dat hij 
zaterdag 22 november zou langs 
komen en heeft hij gevraagd of er 
nog hulppieten bij “Kwebbels” wa-
ren. De Pieten hadden namelijk de 
boot verlaten, dus de Sint kon nog 
wel wat hulp gebruiken om alle ca-
deautjes op tijd af te bezorgen. De 
kinderen vonden dat een goed idee 
en beloofden hun Pietenpak en pie-
tenmuts op te doen als Sint zou ko-
men. 

Chocolademelk
Om 13.45 uur stond de deur wa-
genwijd open voor alle “Kwebbels” 
en hun ouders. Na een kop warme 
chocolademelk met slagroom en 
wat lekkers, werd er op de deur ge-
klopt. Wie zou dat zijn? Onder luid 
gezang werden Sint en Pieten wel-
kom geheten. Nadat Josephine en 
Jannick de staf mochten weg zetten, 
kon de Sint plaats nemen in de door 
de kinderen versierde stoel. De Sint 
vond de stoel erg mooi. De kinderen 
hadden met zijn allen hun best ge-
daan om zijn stoel om te toveren in 
een troon.

En voor het vertrek van de Sint en 
Pieten werden alle hulppieten blij 
verrast. Als dank voor hun goede 
hulp, kregen alle kinderen een ca-
deau van Sinterklaas en liep de mid-
dag ten einde. Het was een gezel-
lige middag waar wij met zijn allen 
plezierig op terug kunnen kijken.

Kinderen bakken peper-
noten met echte bakker
Uithoorn - Op donderdag 20 okto-
ber kwam Bakker Versteeg bij Kin-
derdagverblijf Speel-Inn in Uithoorn 
om samen met de peuters peperno-
ten te bakken. Rond half 10 kwamen 
de extra kinderen en gingen we aan 
de slag.
Alle peuters kregen een zakje met 
deeg, ze moesten er wat water bij 
doen en kneden maar. De peuters 
wilden er pepernoten van maken. 

Dus slangen maken, stukjes ervan 
afbreken en rondjes maken. Toen 
ze klaar waren kregen alle peuters 
een mooi doosje van de bakker om 
ze in te doen. Natuurlijk werd er al 
volop gesnoept van het deeg, maar 
het eindresultaat was nog lekker-
der. Na dit alles ging de bakker naar 
bed, want ja vannacht kwam sinter-
klaas weer om nieuwe pepernoten 
te halen.

Vuurwerkgroep presenteert: 
Boerenkoolavond
De Kwakel - Op 29 december 2014 
organiseert Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel wederom de in-
middels bij iedereen bekende “Boe-
renkoolavond”. Vanaf 17.00 uur is 
een ieder welkom in het Dorpshuis 
“De Quakel” aan de Kerklaan in De 
Kwakel. 
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 6 de-
cember bij Slagerij Eijk en Veld, E-
Markt Schalkwijk en Dorpshuis “De 
Quakel”. In de voorverkoop zijn de 
kosten per kaart 5 euro. Op 29 de-
cember - tijdens het feest - betaalt 
u 6 euro. De “Boerenkoolavond” zal 
worden omlijst door een live optre-
den van ????? (dat is nog geheim), 
maar hij zal zeker ondersteund wor-
den door DJ Michel Kas. 
De Vuurwerkgroep hoopt voor de 
tweede keer de bewoners van “Ons 
Tweede Thuis” te mogen verwel-
komen en zijn zeer benieuwd of 
zij dit jaar wellicht ook wat bewo-

ners uit “De Oker” kunnen begroe-
ten.  De stichting bestaat nu 9 jaar 
en heeft in de afgelopen jaren haar 
uiterste best gedaan om de festivi-
teiten rond de jaarwisseling in De 
Kwakel in goede banen te leiden. 
Het team bestaat uit louter vrijwil-
ligers die op 31 december natuur-
lijk weer een oogje in het zeil zullen 
houden om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken en - binnen het 
kader van hun mogelijkheden - in te 
staan voor de veiligheid van mens, 
dier en materieel. 
Op 31 december vanaf 00.00 bent 
u van harte welkom om met elkaar 
2015 in te luiden. Ook dan zal de 
muziek verzorgd worden door DJ 
Michel Kas. 
Heeft u nog vragen of is vrijwilliger 
worden bij Stichting Vuurwerkgroep 
De Kwakel u op het lijf geschreven, 
neem dan via info@vuurwerkgroep-
dekwakel.nl contact met hen op.

Omgevingsraad Schiphol:
Kwakelse en Uithoornse 
belangen zeker gesteld
Uithoorn - Maandag 17 novem-
ber is Klaas Bijlsma als cluster ver-
tegenwoordiger gekozen in de Om-
gevingsraad Schiphol. Win Brou-
wer is gekozen als plaatsvervanger. 
Beide heren zijn inwoners van on-
ze gemeente en gaan onze belan-
gen behartigen in dit nieuw op te 
zetten overlegorgaan. Klaas heeft 
de belangen voor Uithoorn en de 
Kwakel in de afgelopen jaren be-
hartigd door actief deel te nemen 
aan werkgroepen en besprekingen. 
Als vertegenwoordiger van het PO-
SU (Platform Overlast Schiphol Uit-
hoorn) en de VGP (Vereniging Ge-
zamenlijke Platformen) heeft hij een 
bijdrage geleverd aan de besluitvor-
ming én uitwerking van de zoge-
naamde Alderstafel akkoorden. Hij 
kan gezien worden als onze loka-
le deskundige die het ingewikkel-
de ‘dossier Schiphol’ goed kent. Een 
nieuwkomer op het ‘dossier Schip-
hol’ is plaatsvervanger Win Brouwer. 
Win heeft al geruime tijd interesse 
in de gevolgen van de aanwezigheid 
van Schiphol op onze leefomgeving. 
Zijn kritische blik heeft hem de plek 
als plaatsvervanger opgeleverd.

Van start
Begin september 2014 is aangekon-
digd dat op 1 januari 2015 de Om-
gevingsraad Schiphol van start zal 
gaan. Alle huidige overlegorganen 
worden dan samengevoegd tot één 
overlegorgaan. Via diverse media 
zijn bedrijven, instellingen en orga-
nisaties opgeroepen om in de Om-
gevingsraad Schiphol te participe-
ren. Door deel uit te maken van de 
Omgevingsraad blijft het mogelijk 

dat lokale partijen meepraten over 
de ontwikkeling van Schiphol en 
dan in het bijzonder over de gevol-
gen dat het heeft voor de leefomge-
ving. Om mee te kunnen doen zijn er 
lokaal kiesgroepen geformeerd van 
elk minimaal 100 personen. Hier-
voor zijn op lijsten handtekeningen 
verzameld. Het POSU (Klaas Bijlsma 
en Eddy de Leeuw), buurtbeheer de 
Kwakel (Jan van Rijn en Peter Ouds-
hoorn), buurtbeheer Meerwijk (Ben 
Voorend en Peter Pit) en buurtbe-
heer de Legmeer (Marga Moeijes) 
hebben de uitdaging aangenomen 
en hebben binnen de Uithoornse 
en Kwakelse gemeenschap inwo-
ners gemobiliseerd. Buurtbeheer 
de Legmeer verzamelde voldoende 
handtekeningen van inwoners voor 
3 kiesgroepen in het binnen gebied 
en voor 2 kiesgroepen in het buiten 
gebied. Het Posu voldoende voor 
2 kiesgroepen voor het buitenge-
bied en buurtbeheer de Kwakel en 
buurtbeheer Meerwijk elk één kies-
groep voor het buitengebied. 
De belangenbehartiging op on-
ze leefomgeving, als gevolg van de 
aanwezigheid van de Aalsmeer-
baan, komt in handen van twee 
clustervertegenwoordigers. Eén 
voor het buiten gebied (met iets 
mindere, maar nog steeds grote ge-
volgen voor de leefomgeving) en 
één voor het binnen gebied (met de 
grootste gevolgen voor de leefom-
geving). Voor het binnengebied is 
Rob Ludgerhorst uit Aalsmeer ge-
kozen met 7 van de 11 stemmen en 
voor het buitengebied is Klaas Bijls-
ma gekozen met 10 van de 15 stem-
men.
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KDO op zoek naar
oud leden

De Kwakel - In 2015 bestaat de 
afdeling volleybal van KDO De 
Kwakel 50 jaar, dus tijd voor een 
feestje! 

Zij willen dit samen met alle le-
den en oud leden  vieren op za-
terdag 28 maart 2015 in de vorm 
van een klein volleybaltoernooi-
tje voor de liefhebbers van 18.30 
tot 20.30 uur. Vervolgens is er een 
gezellig feest in de kantine. Zij 
hebben geprobeerd alle oud-le-

den te traceren en een persoon-
lijke uitnodiging te sturen, maar 
mocht je nog geen brief hebben 
ontvangen en heb je wel bij KDO 
gevolleybald, meld je dan aan via 
KDO volleybal. P/a Chrysanten-
laan 2, 1424 AK De Kwakel of via 
de email: volleybal50jaar@gmail.
com. Vermeld er dan wel even bij 
of je mee wilt volleyballen of al-
leen op het feest komt en of je dat 
met of zonder partner doet. Graag 
voor  7 december reageren.

Activiteiten rondom 
streekderby KDO-RKDES!
De Kwakel - Rondom de wed-
strijd KDO-RKDES van aankomen-
de zondag zal er door de Kwakel-
se selectie geld worden opgehaald 
voor het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Mits de wedstrijd niet wordt 
afgelast, wordt er op 30 november 
een blinde voetbalpoule georgani-
seerd om de dag extra glans te ge-
ven. Als je ziek bent, wil je als kind 
je ouders het liefst zo dicht mogelijk 
bij je hebben. En als je een handicap 
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde 
dingen doen als je leeftijdgenoot-
jes. Dat begrijpt het Ronald McDo-
nald Kinderfonds maar al te goed. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
biedt daarom al 29 jaar een helpen-
de hand aan zieke of gehandicap-
te kinderen en hun familie in Ne-
derland. Er wordt vanuit KDO een 
grote blinde poule opgezet waar-
aan iedereen deel kan nemen. Voor 
slechts 1,- kunt u een nummer kie-
zen van 1 tot en met 1.000. Onder 
elk nummer zit een unieke combi-
natie van de rust- en de eindstand 
van KDO 1–RKDES 1 verborgen. De 
winnaar zal maar liefst één vijfde 

van het prijzengeld uitgekeerd krij-
gen. De overige vier vijfde zal ten 
goede komen aan het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. Kortom, als al-
le nummers worden verkocht, bete-
kent dit 200,- voor de winnaar, maar 
nog veel belangrijker ruim 800,- 
voor het Ronald McDonald Kin-
derfonds. Na afloop van de wed-
strijd zal in de kantine van KDO om 
16:15 uur bekend worden gemaakt 
wie zich de trotse winnaar van de 
blinde poule mag noemen. Let op: 
mocht de winnaar niet in de kantine 
aanwezig zijn, ontvangt hij / zij als-
nog in een later stadium het gewon-
nen prijzengeld. Nadat de winnaar 
bekend gemaakt is, is er een dis-
cotheek aanwezig om een middag 
een gezellig vervolg te geven. De 
KDO-selectie hoopt op uw positie-
ve steun langs de lijn tijdens KDO-
RKDES en vertrouwt erop dat een-
ieder zijn of haar bijdrage zal geven 
aan het goede doel. Als tegenpres-
tatie kunt u een tot op het bot ge-
motiveerd KDO verwachten, die er 
alles aan zal doen om de punten in 
De Kwakel te behouden.

Legmeervogels A1 wint op 
wilskracht
Uithoorn - Legmeervogels A1 komt 
dit seizoen uit in de 2e divisie en 
zaterdag 22 november jl. stond de 
wedstrijd tegen Elinkwijk uit Utrecht 
op het programma. Na 3 minu-
ten kreeg de keeper van Legmeer-
vogels, Anko Smit, een rode kaart 
nadat hij een doorgebroken speler 
buiten het strafschopgebied raak-
te en een scoringskans voorkwam 
voor de speler van Elinkwijk. De 
toon was gezet. De coach Jeffrey 
van Delft haalde zijn rechterspits 
Amarino Montez eruit waardoor er 
plaats kwam voor de reserve doel-
man Daniël Selier. Het is niet altijd 
makkelijk om tegen 10 man te spe-
len. Je ziet vaak dat een team met 
tien man nog wel iets weet te for-
ceren.
Legmeervogels toonde wilskracht 
en het positieve was dat we knok-
ten voor elke meter, voetballend kon 
het natuurlijk veel beter maar dat is 
bijna onmogelijk als je met 10 man 
speelt. De kansen waren er voor 
beide teams maar het was Damian 
Tjong A Hung van Legmeervogels, 
die scoorde uit een vrije trap van 
Davey Claus. Rust 0-1. 

Geloven
Elinkwijk begon de tweede helft 
goed en scoorde gelijk de gelijkma-
ker, 1-1. Volop strijd, kansen voor 
beide partijen en beide teams ble-
ven geloven in een overwinning. Het 
was de goed spelende Tim Correia 
die de bal van grote afstand met 
een schitterende knal in de kruising 
schoot 1-2. De druk op het doel van 
Legmeervogels werd groter. Gro-
te kansen waren er voor Elinkwijk. 
Uiteindelijk belandde de bal in het 
doel doordat een schot door een ei-
gen speler nog werd geraakt hier-
door stond de keeper op het ver-
keerde been om de bal te touche-
ren 2-2. Lang leek het erop dat de 
wedstrijd een remise zou opleveren. 
Maar gelukkig was het de man van 
de wedstrijd Tim Correia die vlak 
voor tijd de winnende treffer scoor-
de en Legmeervogels een 2-3 winst 
bezorgde. Door de winst kom je 
op de 7 plaats te staan en volgen-
de week is het hoger geplaatste Be 
Quick de tegenstander. Het was erg 
spannend en mooi om te zien hoe 
je door wilskracht en vechtlust een 
heel eind kan komen.

Dammers van K&G 
gekielhaald op Texel
De Kwakel - Het vlaggenschip van 
Kunst & Genoegen toog zaterdag-
morgen vroeg het zeegat uit om op 
Texel de dammers van Oosterend te 
enteren. Ook de dames waren mee-
gevaren om voor hun piraten het 
dorp alvast te verkennen. Daar zou 
immers de buit verdeeld worden 
op het Struunfestival aldaar. Met 
het mes tussen tanden namen de 
K&G-ers achter de borden plaats. 
De kapitein van het team was de-
ze middag Henk Springintveld. In-
valler Henk, normaal rustig dobbe-
rend op de Amstel, mocht zich met-
een op het kolkende 1e bord stor-
ten. Een fraai positioneel gevecht le-
verde dit op, beide laveerde op de 
rand leven of dood. Toen de kruit-
dampen optrokken waren leek de 
vrede getekend en remise de uit-
slag. Maar door een verrassende 
meerslag ging Henk nog jammer-
lijk kopje onder. De tweede matroos 
Adrie Voorn kon de stand niet ge-
lijktrekken, hij kon amper het hoofd 
boven water houden en mocht met 
een gelijkspel best tevreden zijn. Bij 
Rene de Jong ging vervolgens de 
handrem eraf, alles of niks was het 
motto. Zijn opponent liet weinig le-

ven in het spel toe, Rene kon de ba-
kens niet verzetten en moest in re-
mise berusten, tussenstand 4-2 voor 
Oosterend. Alleen Wim Keessen kon 
middels een zege de stand nog ge-
lijk treffen. Maar Wim, ‘De schrik 
der zeven zeeën’ van K&G, trof ech-
ter een nog sterkere tegenstander. 
Ondanks fel verweer moest Wim de 
buit aan zijn tegenstrever laten, de 
uitslag 6-2 voor Oosterend. Er viel 
met de inmiddels aangeschoven da-
mes weinig buit te verdelen. Maar al 
snel sloeg de stemming om, waarna 
nog een gezellige avond volgde en 
er uiteindelijk laat het kraaiennest 
werd opgezocht. De volgende mor-
gen werd geradbraakt de terugreis 
naar De Kwakel aanvaard. Weinig 
buit, maar in het 87e damjaar weer 
een mooi ervaring rijker.
Maandag 1 december verdedigt 
het 2e team van K&G haar koppo-
sitie tegen Diemen. Een week later 
ontvangt het 1e team de dammers 
van Den ilp, geen zeeslag deze keer 
maar een slag om Fort De Kwakel. 
Op zaterdagmiddag de 20e decem-
ber mogen de damdonateurs daar 
hun kunsten weer komen vertonen, 
als het er nog staat.

Legmeertrainer Jack Hons-
beek verlengt contract
Uithoorn - Trainer Jack Honsbeek 
heeft afgelopen week zijn contract 
bij Legmeervogels voor een sei-
zoen verlengt. Jack is dus ook sei-

zoen 2015-2015 de trainer van Leg-
meervogels 1. Dit wordt zijn derde 
seizoen. Op bijgaande foto onderte-
kent hij het contract

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 18 november, de voor-
laatste zitting van de competitie, 
werd met twaalf paren in de A, eer-
ste ( tot hun vreugde en mijn “droe-
fenis”) het paar Hilly Cammelot/
Mieneke Jongsma met 59.17% en 
niet….. Tweede, ook al niet, An van 
der Poel en Gerda Bosboom met 
57.50% nog wel als combipaar pro-
ficiat! Derde, eindelijk daar zijn ze 
dan, Thecla Maarschalk en Rees 
van der Post met 55.83%, dames wat 
een prestatie. Wie mijn bevindingen 
volgt begrijpt mijn droefheid toch? 
Als vierde eindigden Floor Janssen 
en Rita Vromen met 53.75%, mijn 
complimenten. Dan de competitie: 
Nog steeds, gelukkig, staan Thecla 
en Rees bovenaan. Ik zeg gelukkig 
omdat ik aan het eind van de rit de 
pot met goud, mijn inzet, verwacht. 
Ina Melkman en Jetty Weening con-
solideerden hun tweede positie. 
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck 
blijven derde. Nel Bakker en An van 
der Poel slaagden er in van positie 
zes naar de vierde plaats te stijgen. 
In de B, met zestien paren, werden 
Ted Brand en Alice Oostendorp eer-
ste met 56.85%, leuk om weer eens 
iets van u te horen dames. Als twee-

de het team Ploon Roelofsma en 
Marja Slinger met 55.95%. Eugenie 
Rasquin en Riet Willemse verover-
den, samen met Henny Janssen en 
Lies de Bruin, de derde plaats. An-
net Roosendaal en Rini Tromp la-
ten hun licht weer schijnen als vier-
de met 53.27%. Dan de competi-
tie: Zoals ik vorige week al zei: de 
B lijn vertoont wonderlijke grillighe-
den. Eerste, (nee niet de dames Van 
Schaick/Wit, ondanks mijn waar-
schuwing hebben zij zich de kaas 
van het brood laten eten) het team 
Bep Verleun/Hans Warmenhoven. 
Trees Ellerbroek en Elly van Brakel 
schoven van de derde naar de twee-
de plaats. Het paar An van Schaick/
Lea Wit, daar zijn ze dan, staan nu 
derde. Als vierde plaatsten zich 
Henny Janssen en Lies de Bruin. 
Ladies, door deze uitslagen is mijn 
verwarring compleet, niets is bij u 
voorspelbaar, hartelijk dank daar-
voor. Volgende week volgt de apo-
theose van dit alles en komt er een 
eind aan mijn spanningen.  Mocht u 
ook willen spelen bij Hartenvrouw: 
inlichtingen bij de secretaris Miene-
ke Jongsma, telefoonnummer 0297-
565756.

KDO F1 verslaat nog 
ongeslagen Argon!
De Kwakel - Na verliespartijen in 
de laatste twee wedstrijden kwam 
afgelopen zaterdag het nog onge-
slagen Argon F2 op bezoek op het 
sportcomplex in De Kwakel. Met vijf 
wedstrijden gespeeld, 15 punten en 
een positief doelsaldo van ruim der-
tig, een zeer geduchte tegenstan-
der! De trainers van de Kwakelse 
club waren er dan ook vooraf niet 
helemaal gerust op. Mede ook om-
dat de vaste keeper niet aanwe-
zig kon zijn. Vanaf het beginsignaal 
schoten de jongens van KDO uit de 
startblokken. Met goed spel, fijne 
combinaties en een scherpe verde-
diging die al inde voorhoede begon, 
werd de gasten uit Mijdrecht iede-

re illusie ontnomen. De eerste kan-
sen waren dan ook voor KDO. Toen 
na een strakke corner van Job de 
bal niet goed werd verwerkt door de 
ARGON verdediging, tikte Bas de 
bal beheerst in: 1 – 0! Nog voor de 
rust werd de voorsprong vergroot. 
In een fraaie combinatie werd Finn 
vrijgespeeld. Hij joeg de bal met en 
strak schot tegen de touwen: 2 – 0!
In de tweede helft kwam Argon wat 
beter in het spel; zonder overigens 
echt gevaarlijk te worden. De kleine 
kansjes werden vervanger-keeper 
Luuk onschadelijk gemaakt. Dat Ar-
gon enkele seconden voor het eind-
signaal 2 – 1 scoorde, gold slechts 
voor de statistieken.

Bijna beslist bij 
Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Met nog 1 zitting 
te gaan is de spanning inmid-
dels flink toegenomen. In de C- 
lijn waar vier paren promoveren, 
sloegen Maria Baas & Klaas Ver-
rips hun slag door met 62,01% er 
geen misverstand over te laten 
bestaan wie in deze lijn het sterk-
ste paar is.
Anneke & Bram van der Zeeuw 
volgden keurig als tweede met 
59,72% en ook Rob Bakker & 
Maarten Breggeman hadden met 
56,18% weer eens één van hun 
betere avonden. Vierde werd Ria 
Wezenberg, die bij Ans Voog-
el weer het beste liet bovenko-
men, door op 54,93% te eindi-
gen en Adrie & Ko Bijlsma slo-
ten met 52,54% deze lijn als vijf-
de af. De prestaties van de laatste 
vier genoemde paren lijken ech-
ter niet voldoende voor het berei-
ken van de B- lijn. Hoewel Mar-
ja & Sandra, Anneke & Marian-
ne deze avond slecht scoorden, 
lijken ze toch voldoende marge 
over te houden. De familie Wille 
voegde, achteraf bezien, een tac-
tische absentie in en blijven daar-
door voorlopig op vier staan.
In de B- lijn bereidden Francis 
Terra & Wim Slijkoord hun bevor-
dering naar de A- lijn uitstekend 
voor door met 67,01% het voor-
touw te nemen. Stenny & Herman 
Limburg doen daar weinig voor 
onder en kloppen met nu 65,28% 
als tweede ook luid aan die deur. 

Ada van Maarseveen & Wouda 
Roos stuwden zich met 62,15% 
ook op in de vaart der veel be-
lovende bridgers. Daardoor wip-
ten ze Anton Berkelaar & Wil van 
der Meer van de derde plek, die 
deden het met 51,74% als vijfde 
niet slecht, maar toch! Tini Geling 
& Jo Wevers werden deze avond 
netjes vierde met 53,47%. In de A- 
lijn was het weer eens een Cees 
Bergkamp/ Ruud Lesmeister 
avond. De heren vermorzelden de 
concurrentie door met 71,67% te 
finishen, hoed af! Dat wordt weer 
onbedreigd de bovenste plaats in 
deze eerste ronde. Joop van Delft 
& Frans Kaandorp, toch ook niet 
de minsten, volgden bescheiden 
als tweede met 56,15% en Mieke 
van den Akker & Cora de Vroom 
deelden de plaatsen drie en vier 
met Jaap Kenter, die Gerda had 
ingewisseld voor Huub Kamp, 
met 52,92%. Nel & Adriaan Koele-
man smaakten het genoegen ein-
delijk weer eens de top vijf te ha-
len met 52,08%.
Volgende keer volgt de ontkno-
ping, wilt u daar getuige van 
zijn, neem dan eens een kijkje bij 
Bridgeclub De Legmeer. Ze spe-
len elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor inlichtingen 
het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl telefoon 
0297-567458.

Bridgeclub ABC
Regio - Op  20 november werd de 
2e ronde van de tweede cyclus bij 
onze bridgeclub gespeeld. We wa-
ren met een oneven aantal aanwe-
zigen, 51  door 5 afzeggingen. Dat 
inhoudt dat er elk half uur een paar, 
een stilstaande ronde  heeft. Dit keer  
in de B lijn dat is niet altijd plezierig 
maar met een kopje koffie erbij kan 
men zich het wat aangenamer ma-
ken. Het was vrij rustig onder het 
bridgen , de wedstrijd leider had er 
een strakke hand ingelegd, dat be-
tekent , zorgen dat binnen een half 
uur de spellen gespeeld  zijn. Dat  
is moeilijk want och het is  zo ge-
zellig om over de spellen na te pra-
ten, de scores te beluisteren en wat 
had men nou beter moeten doen of 
juist heel trots op je spel  zijn, als je 
meer extra slagen hebt gehaald dan 
dat er is gespeeld. Ja het bekende , 
had ik maar....... Er is verrassend ge-
speeld, aan het eind van de ochtend 

maak je met je bridge partner, een 
berekening van hoeveel procent je 
nou als eind score zal hebben. Als 
de zitting uitslag wordt opgelezen 
denk je dan ach dat had ik niet ver-
wacht..........  dat was ook vanmorgen 
weer het geval.
 In de A lijn werden op de eerste 
plaats Ada en Roelie met een mooie 
score van 60,00 % rond, op de twee-
de plaats, Corry en Ria met 59,58 %  
op de derde plaats  Corry en  Netty 
met 57,92 %  .
 In de B lijn  werden eerste het ge-
legenheids koppel, Greet en Jos 
met een score van 64,00 %, twee-
de werden Lenny en Jan met 62,90 
%, derde werden Els en Alice met 
60,67 % . Mooie hoge scores voor 
de B lijn. Volgende  week spelen we 
de 3e ronde van de tweede cyclus, 
Wie zullen er dan weer boven aan 
staan?  We gaan er zeker weer onze 
uiterste best voor doen.

Emotionele avond bij BVK
Regio - De 1e speelavond van de 
2e parencyclus van de BVK begon 
afgelopen donderdag anders dan 
we gewend zijn. Bestuurslid Huub 
Kamp moest de leden het overlij-
den melden van ons zeer gewaar-
deerde lid Klaas Kniep. Met een 
respectvolle minuut stilte stonden 
de leden stil bij dit toch voor ons 
wel onverwachtse bericht. Klaas en 
Paula  waren al vele jaren een graag 
gezien paar bij onze club en we zul-
len ze zeker gaan missen. Na dit 
trieste nieuws was er echter ook 
goed nieuws te melden. Na een lan-
ge afwezigheid mochten we Hen-
nie van der Knaap weer welkom he-
ten en dat zorgde dan weer voor 
blije gezichten. Daarna werd er ui-
teraard toch wel gewoon weer ge-
kaart in de nieuw samengestelde lij-
nen en de vraag was met name hoe 
de gepromoveerde paren het zou-
den doen in hun hogere lijn en de 
gedegradeerde paren in hun lage-
re lijn. Dat bleek het ene paar be-
ter af te gaan dan het andere, maar 
dat zal niet als een verrassing ko-
men. In de  A lijn 1 nieuwkomer in 
de top 3. Kitty en Huub van Beem 
waren deze avond met 57,64% de 
sterksten. Rita en Wim Ritzen wer-
den 2e met 55,56% en er was een 
gedeelde 3e plaats voor Matty en 
Kees Overwater en het gepromo-
veerde paar Riet Doeswijk-Joop den 
Blanken met 53,82%. Toos Boerlage 
en Annie Lauwers maakten hun de-
buut in de A lijn en zij werden di-

rect geconfronteerd met de kei-
harde wetten van de topsport. Hun 
score van toch nog boven de 40% 
is geen directe aanleiding tot pa-
niek maar zij werden er wel laat-
ste mee.  In de B lijn namen de ge-
degradeerde dames Ria Broers en 
Loes Schijf gedecideerd het heft in 
handen. Met 61,81% sloegen zij on-
verbiddelijk toe en zij sloegen daar-
mee een gat van precies 5% met 
nummer 2 en dat was een paar dat 
juist gepromoveerd was uit de C lijn 
en wel Riet en Wim Beijer (56,81% 
dus). Bep Verleun en Ria van Zuy-
len bleven daar met 56,53% dicht 
bij en dat leverde hen de 3e plaats 
op. Evenals in de 1e cyclus begon-
nen Ruud Doeswijk en Huub Zand-
vliet met een laatste plaats op deze 
openingsavond, maar ook hun score 
lag ruim boven de 40%. In de C lijn 
gaan Corrie en Ruud van der Peet 
onverdroten door met hoge scores 
te noteren. Hun sterke serie begon 
net te laat om in de vorige cyclus te 
kunnen promoveren, maar als ze zo 
doorgaan is er geen houden meer 
aan. Maar liefst 66,25% lieten zij op-
tekenen en daar kwam niemand in 
de buurt. Toch mag  de 60,83% van 
de nummers 2 Wim Maarschalk en 
Henk van der Pol natuurlijk niet on-
derbelicht blijven, want met zo’n 
score kun je je best vertonen in het 
dorpen wijde omstreken. Hilly Cam-
melot en Mieneke Jongsma com-
pleteerden de top met 57,5% en ook 
die score mag gezien worden.





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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888
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Mijmeringen
LOGICA
Soms ben je rond lunchtijd onderweg, 
heb je geen boterhammetjes mee en be-
sluit je om onderweg wat te eten. Dit was 
laatst het geval waardoor we rond lunch-
tijd neerstreken bij een la Place. Iedereen kent deze restaurantketen 
van de V&D wel. Ze bestaan al weet ik niet hoelang en hebben ook 
flink geïnvesteerd om alle andere ketens langs de snelweg te verdrin-
gen. Kortom, vroeg of laat kom je er wel een keer terecht voor een kop 
koffie of een maaltijd en dat is prima. Immers het is geen fastfood, ze 
gaan er prat op dat ze verse producten gebruiken en het ziet er meest-
al goed uit. 

Korting
Het toeval wilde dat ik ook nog de kortingsbonnen van la Place in mijn 
tas had zitten, dus zochten we een lekkere lunch bij elkaar met kor-
ting, daar ben je tenslotte Hollander voor. Alhoewel de Amerikanen dat 
ook heel goed schijnen te kunnen met hun “couponing”, hele week-
boodschappen worden daar gedaan met behulp van kortingsbonnen, 
maar nu dwaal ik af. Bij het afrekenen lieten we de kortingsbonnen 
zien, hadden we ook nog een code op de mobiele telefoon voor een 
gratis koffie en kregen we te horen dat de kleine patat (toch fastfood) 
zo snel mogelijk gebracht zou worden. Niet veel later zaten we aan een 
tafeltje met ons drinken en eten, en moesten we alleen nog wachten 
op het laatste item. 

Spits
Het restaurant werd al drukker, maar wat schetste mijn verbazing. Vier 
van de zes zichtbare werknemers gingen lunchen, middenin het res-
taurant! Als gemiddeld weldenkend mens verwacht je niet dat op het 
spitsuur van de dag (lunchtijd tussen 12. 00 en 13.00 uur) meer dan 
de helft van de werknemers lekker gaan lunchen daar waar alle gas-
ten het kunnen zien. Mijn mond zakte open, niet om een hap te nemen 
van mijn broodje maar van verbazing. Vervolgens duurde het natuur-
lijk heel lang voordat zoonlief zijn patatjes kreeg en de verbazing slaat 
dan wel om in irritatie. Was daar dan niemand die de rol van teamleider 
of leidinggevende op zich nam om zo de werkzaamheden en vooral de 
pauzes te stroomlijnen? Kennelijk niet, en dat was duidelijk een gemis. 

Kwaliteit
Op de site van la Place lees je een prachtig verhaal zoals ik het zelf 
graag zou schrijven. Mooi onderverdeeld in thema’s als historie, de la 
Place formule en over het assortiment. Ik moet eerlijk zeggen, het is 
een prachtige website die goed in elkaar zit. Hun slogan is “Als je van 
natuurlijk houdt, hou je van la Place”. Op de site valt te lezen dat jaar-
lijks er meer dan 35 miljoen gasten genieten van alles wat zij daar vers 
bereiden en dan ook nog 100% natuurlijk, dagvers, huisgemaakt en 
daardoor lekker. Het klinkt allemaal geweldig, en ik heb vaak genoeg 
prima gegeten daar. Er is alleen een ding waar ze echt meer aandacht 
aan mogen gaan geven en dat is het personeel en de inzet op de juis-
te tijden van het personeel. Zaterdagmedewerkers die duidelijk nog 
jong en onervaren zijn kun je niet verantwoordelijk houden voor een 
slechte bezetting. Wel is het jammer dat niemand daar dan ingrijpt en 
inziet dat de bezetting en bediening richting de klanten op een juis-
te en klantvriendelijke manier plaats vindt. Het blijkt maar weer dat al-
les uiteindelijk mensenwerk is, en de juiste mensen de doorslag ge-
ven voor succes. 

Crea-avond van de Schans 
groot succes
Uithoorn - Een keer per maand ko-
men dames van Uithoorn-Amstel-
hoek voor een gezellige avond bij 
elkaar in het buurthuis Ons Stre-
ven in Amstelhoek onder de naam: 
VrouwenVereniging De Schans. 
Voor deze avonden wordt door het 
bestuur steeds iets anders verzon-
nen, de ene keer een lezing, de an-
dere keer iets van cabaret of iets 
creatiefs. De vorige maanden trad 
een volksdansgroep op en kregen 
we een lezing over kleurentherapie.
Afgelopen maandagavond 17 no-
vember hadden we een crea-avond. 
We hebben een alternatieve kerst-
krans gemaakt van….. plastic zak-

jes! (zie bijlage). De hele avond 
was iedereen druk met het knippen 
en strikken van de zakjes. Daarna 
werd de krans afgemaakt met een 
kerstornament en lichtjes. Over het 
resultaat was iedereen heel enthou-
siast! Wel liep de avond wat uit: nor-
maal is die van 20.00 uur tot een uur 
of 22.00 uur.
Nu gingen de lichten pas om 23.00 
uit, maar iedereen ging met een af-
gemaakte krans naar huis. Als dit u 
ook wat lijkt, kom dan gerust eens 
kijken en neem uw buurvrouw of 
vriendin mee! Hoe mee zielen hoe 
meer vreugd!
Als u lid wilt worden kost dit 20.- 
per jaar (hiervan wordt o.a. het 
buurthuis en jaarboekje betaald), 
dus hiervoor hoeft u het niet te la-
ten. Per avond wordt bekeken of er 
nog een (kleine) bijdrage gevraagd 
moet worden, daarnaast betaalt u 
per avond €2.-, voor 2x koffie/thee. 
Voor verdere informatie kunt u bel-
len naar 0297 560692 Yvonne We-
ber, secretaris VV.

De Ukkepukkies kregen 
visite van Sinterklaas
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
kwamen alle Ukkepukkies weer ge-
zellig samen op de kruitschuur, de 
plek waar ze normaal gesproken al-
tijd opgevangen worden als hun pa-
pa en mama aan het werk zijn. Maar 
nu kwamen ze samen voor een heel 
spannend bezoek. Hard zingend 
stonden alle kindjes reeds buiten 
met hun mooi versierde pietenmut-
sen en hun zelf gekleurde vlagge-
tjes. En wie kwam daar samen met 
wel 3 zwarte pieten; Sinterklaas! De 
zwarte pieten kwamen met de bak-
fiets aangefietst en dat vonden 
De Ukkepukkies wel een beetje 
vreemd, want die stond eerst nog in 
de tuin. Maar de pieten hadden hem 
even geleend. 
Samen met de kindjes kwamen ze 
mee naar binnen waar een piet wel 
heel brutaal op Sinterklaas zijn stoel 
ging zitten. De kindjes hielpen de 
piet weer van de stoel af en toen 
kon Sinterklaas beginnen te ver-

tellen wat hij allemaal wist over de 
kindjes. Zo wist hij te vertellen dat 
Sammie erg goed een handstand 
kan en dat Jacky al erg goed kan 
kletsen. Ook liet Ruben nog zijn ge-
kleurde vlaggetje aan Sinterklaas 
zien. En liet hij zijn danspasjes zien 
die hij op dansen had geleerd. Floor 
vond het wel erg spannend allemaal 
en nadat eerst papa bij Sinterklaas 
op schoot ging zitten, ging Floor wel 
bij papa op schoot zitten. Ook heeft 
Sylvana lekker geknuffeld met zwar-
te piet en werd er druk gezongen en 
gedanst, want alle Ukkepukkies zijn 
lekker los in de heupjes !! Zwar-
te Piet gaf de zak kadootjes aan juf 
Marianne en nadat zij had beloofd 
om ze eerlijk te verdelen was er toen 
alweer een einde gekomen aan het 
gezellig samen zijn en moest Sinter-
klaas weer snel verder om andere 
kindjes te bezoeken. Alle papa’s en 
mama’s en de kindjes zongen heel 
hard “dag Sinterklaasje”.

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

Sinterklaas Surprise Bingo
Vrijdag 28 november organiseert Vita welzijn en advies in ons wijk-
steunpunt Bilderdijkhof een Sinterklaas Surprise Bingo!
Dit belooft een gezellige middag te worden. U komt toch ook? De kos-
ten bedragen 6,-p.p. en hiervoor krijgt u 1 bingokaart én ter afsluiting 
een soep maaltijd! U kunt binnen komen lopen vanaf 14:00 uur. De 
start is om 14:30 uur. Kom snel een entree kaartje bij ons kopen! 

Buurtsteunpunt de Legmeer
2x Per maand wordt er op maandagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur 
een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Wilt u gezellig met mensen uit 
de Legmeer bijkletsen of spelletjes spelen? Ook hebben wij sinds kort 
ouderen adviseur Susan de Graaff bij ons voor al uw zorgen en vra-
gen.  Mocht u twijfelen of weten wat alles precies inhoud? Loop dan 
gezellig een keertje langs. De koffie staat klaar! De eerst volgende bij-
eenkomsten zijn: 1 en 15 december. 

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

Wintermarkt bij 
Zorgboerderij Inner-Art
De Kwakel - Op zaterdag 28 no-
vember a.s. organiseert zorgboer-
derij Inner -Art een wintermarkt . U 
bent er welkom van 16.00 tot 21.00 
uur om de ruim 20 kramen te be-
kijken. Vlak voor de feestdagen een 
mogelijkheid om gezonde, lekke-
re, natuurlijke, bijzondere cadeau-
tjes bij elkaar te sprokkelen, of om 
gewoon even een gezellig moment 
te beleven. U kunt tegelijkertijd even 
rondkijken op het erf en de dieren, 
of kennis maken met wat de zorg-
boerderij voor u zou kunnen beteke-
nen in het kader van dagbesteding.
Natuurlijk is er de pompoensoep, 

de hooibergsoep (laat u verrassen!), 
koek, chocoladeappels, cake, glüh-
wein, enz. Ook de boerderijwinkel 
met biologische eigen groente, jams, 
moes, compote of andere levens-
middelen, is geopend. Overal licht-
jes en gezelligheid met muziek van 
Judith Beuse. Op ons eigen terrein 
is er voldoende plaats om uw fiets te 
stallen. Komt u met de auto, dan zijn 
er verschillende parkeermogelijkhe-
den in de buurt. We hopen op een 
gezellige, sfeervolle avond met dit 
jaar hopelijk goed weer! Zorgboer-
derij Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424NS 
De Kwakel, 0297-563753

Wereldkeuken Europarei
Uithoorn - Maak kennis met de cul-
turen uit de Europarei in Uithoorn, 
door middel van hun keuken. De Eu-
roparei is een buurt met vele cultu-
ren en bij deze culturen horen ook 
verschillende keukens. Om ieder-
een kennis te laten maken met de-
ze keukens en culturen is er vanuit 
deze buurt een nieuw initiatief op-
gezet: Wereldkeuken Europarei. Hier 
koken verschillende nationalitei-
ten gerechten uit verschillende keu-
kens. Gewoon om mensen kennis te 
laten maken met gerechten uit ver-
schillende windstreken, en natuurlijk 
ook voor de gezelligheid. Iedereen is 
welkom, of je nu alleen bent of met 
een gezin, in de buurt woont of niet; 
hou je van eten, geef je dan op!

Wanneer & waar?
De eerste keer zal plaatsvinden op 
vrijdag 28-11, in t Buurtnest, van 
18:00 tot 22:00. Voor 5 euro p.p. kunt 
U dan proeven van gerechten uit de 
keukens van Suriname, Japan, Indo-
nesië en India. Dit is inclusief twee 
drankjes. Om een idee te krijgen van 
het aantal mensen waarvoor ge-
kookt moet worden, vragen wij om 
van tevoren door te geven als U mee 
wilt eten, en met hoeveel personen.
Bent U ook nieuwsgierig naar de-
ze gerechten of wilt U meer in-
formatie? Opgeven en/of vragen 
stellen kan via ons emailadres:  
wereldkeukeneuroparei@gmail.
com. Wij hopen veel mensen te mo-
gen begroeten de 28e!

Boekpresentie 
Edwin Hansma
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
21 Nov. gaf Edwin Hansma zijn eer-
ste boekpresentatie bij Ten Hoope 
Boek en Kantoor,onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Er hing een gezellige sfeer onder de 
klanten, terwijl zij ondertussen aan-
dachtig naar Edwin’s verhaal luis-
terden. Het boek dat positieve ener-
gie geeft,leidt je langs drie concre-
te vragen:
Wat is het wat jij wil?, Wat houd je 
tegen?, Wat heb je nodig?
Het boek is verkrijgbaar bij Ten 
Hoope voor 19.95

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Mijdrecht, Handelsweg: Beige-bruin konijn.
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
- Uithoorn,Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 

Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort,rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beetje 

crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: Zgn. Felix kat. Zwart-wit, witte kraag.

Veel overlast 
door vuurwerk!
Uithoorn - In de wijk Meerwijk is 
reeds veel overlast van vuurwerk. 
Nabij de skatebaan en de school 
hebben jongeren afgelopen don-
derdag 20 november vier keer vuur-
werk afgestoken. Op vrijdag, zater-
dag en zondag zijn bewoners ook 
opgeschrikt door enorme knallen. 
De politie gaat de komende perio-
de extra controleren en doet bij de-
ze ook een oproep aan ouders om 
hun kinderen te wijzen op het feit 
dat vuurwerk afsteken verboden is. 
De pijlen en bommen worden di-
rect in beslag genomen. De afste-
kers kunnen rekenen op een boete 
of een straf via Halt.
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Winst voor alle teams van 
Space Shuttle!
Uithoorn - Zondag 23 november 
speelden twee teams van badmin-
tonvereniging Space Shuttle hun 
laatste thuiswedstrijd van de eer-
ste helft van de competitie in sport-
hal de Scheg in Uithoorn. Door een 
gebrek aan tegenstanders kon team 
1 genieten van een weekje welver-
diende rust. Het jeugdteam werd 
vertegenwoordigd door Bart Mans-
hande, Lasse van Iterson, Lucy Bar-
ten, Ola Danielewska en Emma 
Weyers en zij speelden tegen BV 
Floriande. Bart en Lasse openden 
de wedstrijd goed door gelijk een 
flinke voorsprong te nemen in hun 
herendubbel. Deze hielden de jon-
gens goed vast en ze wonnen dan 
ook in twee sets. De damesdubbel 
werd gespeeld door Lucy en Ola, 
door goed samenspelen hadden 
ook zij maar twee sets nodig voor 
de winst. Lasse speelde de eerste 
herenenkel en was duidelijk te sterk 
voor zijn tegenstander. Lucy over-
steeg zichzelf en gunde haar tegen-
standster maar vijf punten in twee 
sets. Ook Emma bleek een maatje 
te groot voor haar tegenstandster, 
door goed gevarieerd spel won zij 
beide sets. Bart speelde een razend 
spannende wedstrijd die in de der-
de set doorliep tot 27-25, helaas niet 
in het voordeel van Bart. Ola en Las-
se speelden zeer sterk en hielden 
de tegenstanders in beide sets on-
der de tien punten. Emma en Bart 
speelden rustig en doordacht en 

wonnen in twee sets. Dit bracht de 
eindstand op 7-1, een keurige winst 
voor de jeugd van Space Shuttle!

Herenteam
Het herenteam, spelend tegen de 
vereniging Rackmindo, was zondag 
met recht een seniorenteam te noe-
men aangezien hij werd gevormd 
door de drie nestors van Space Shut-
tle: Peter de Rijk, Cees Rijneveld en 
Mathé Jonkergouw. Versterking 
werd gevonden in de persoon van 
invaller Eric Somers. De heren be-
gonnen voortvarend, de eerste dub-
bel werd gespeeld door Eric en Ma-
thé en comfortabel in twee sets ge-
wonnen. Peter en Cees hadden iets 
meer moeite met hun tegenstander 
maar alsnog wonnen zij in twee sets. 
Eric won zijn single met enige moeite 
en in twee sets. Mathé speelde zeer 
een solide wedstrijd en won beide 
sets met 21-18. Veertig jaar aan bad-
mintonervaring bleek teveel voor de 
tegenstander van Cees, meer dan 
twee sets had laatstgenoemde niet 
nodig. Ook Peter wist zijn jarenlan-
ge ervaring als badmintonner aan te 
wenden om zijn single in twee sets 
te winnen. Cees en Eric wonnen hun 
dubbelpartij zonder veel moeite en 
Peter en Mathé volgden het goe-
de voorbeeld van eerstgenoemden. 
Het herenteam heeft geen set verlo-
ren laten gaan en behaalden met de 
eindstand van 8-0 dan ook een ver-
diende overwinning.

Legmeervogels doet 
zichzelf te kort
Uithoorn - Legmeervogels heeft 
niet gekregen wat men verdiende 
en dat is een overwinning op de FC 
Weesp. Na 90 minuten is de eind-
stand 2 – 2. Zijn er 7 gele kaar-
ten uitgedeeld. Is er een directe ro-
de kaart getoond en zijn de beide 
trainer uit de dug out naar de tri-
bune verwezen door scheidsrech-
ter Schellingerhout. Deze leidsman 
floot gewoon een goede eerste helft 
maar raakte volkomen stuurloos 
in het tweede bedrijf. Met als de-
ze kaarten en verwijderingen denk 
men al snel dat het een smerig du-
el is geweest. Dit was juist niet het 
geval. Spelers en staf raken wel ge-
irriteerde door het optreden van de-
ze leidsman.
Legmeervogels zijn er van door-
drongen wat er op het spel staat, 
aansluiting bij de top, en begint 
dan ook zeer geconcentreerd aan 
het duel. Er ontstaan dan een aan-
tal mogelijkheden voor de thuis-
club welke dan nog niet kunnen 
worden verzilverd. Aan de andere 
kant zijn de schaarse uitvallen van 
de gasten ook niet zonder gevaar. 
Een keer zelfs moet Mitchell Ver-
schut zijn doelman Tim van Diemen 
te hulp schieten om een onverdien-
de treffer van FC Weesp te voorko-
men. In de 25ste minuut neemt Leg-
meervogels dan de zo verdiende 
voorsprong. Via Sebastiaan van Dij-
ke, Dennis Rijnbeek komt de bal bij 
Lulinho Martins. Deze weet op zijn 
beurt Laurens v.d.Greft te vinden en 
deze weet de doelman van de FC 
Weesp op fraaie wijze het nakijken 
te geven en leidt Legmeervogels 
met 1-0. Erg lang hebben de Vogels 
niet kunnen genieten van de ver-
diende voorsprong. In de 34ste mi-
nuut is het al weer gelijk. Zwak ver-
dedigen leidt ertoe dat doelman Tim 
van Diemen het nakijken heeft. Met 
deze 1-1 wordt de rust gehaald. 

Raak
Na de rust is het al snel raak voor de 
FC Weesp een lange bal dwars over 
het veld, je ziet deze dus al lange tijd 
aankomen wordt niet zo strek ver-
dedigd door Legmeervogels en de 
FC Weesp leid met 1-2. Legmeervo-
gels is dan heel even van slag maar 
trekt toch al weer snel het initiatief 
naar zich toe en dringt de FC Weesp 
meer en meer naar achteren. De FC 
Weesp trekt zich gedwongen door 
het goede spel meer en meer te-
rug. Dan valt er in de 71ste minuut 
ook nog een rode kaart aan de zijde 
van Legmeervogels. Na een overtre-
ding op Mitchell Verschut krijgt de-
ze tot vele verwondering onterecht 
de gele kaart. Als hij daar dan com-
mentaar op heeft ontvangt hei een 
directe rode kaart. Dan ontstaat er 
veel discussie op het veld en wordt 
ook trainer Jack Honsbeek naar de 
tribune verwezen. Daar op de tribu-
ne kreeg hij al snel gezelschap van 
de trainer van de FC Weesp die het 
ook duidelijk en terecht niet eens 
was met de vreemde beslissingen 
van de dienstdoende scheidsrech-
ter. Maar met 10 man is ook Leg-
meervogels de bovenliggende par-
tij. Het kan niet uitblijven op er valt 
een treffer voor de Vogels. Dit ge-
beurt dan ook in de 70ste minuut 
als een zware overtreding op Dennis 
Rijnbeek binnen het 16-meterge-
bied van de FC Weesp een terechte 
strafschop wordt toegewezen. Het 
is dan Laurens v.d.Greft die de 2-2 
laat aantekenen. Dit wordt dan ook 
de eindstand. beide ploegen schie-
ten hier niet veel mee op maar zien 
de koploper in de 2e klasse B DCG, 
wel verder uitlopen. Legmeervogels 
2 speelde ook tegen de FC Weesp 
maar zij weten wel het duel winnend 
af te sluiten. 2 laten treffers zorgen 
er voor dat de drie punten in Uit-
hoorn blijven. Legmeervogels wint in 

spectaculaire wedstrijd
Uithoorn - Na het pijnlijke verlies 
van vorige week tegen concurrent 
Vedette/De Remise 2. Moest Leg-
meervogels het thuis opnemen te-
gen middenmotor JCK/Aiso 2. Om 
mee te blijven doen om het kampi-
oenschap moest er gewonnen wor-
den, zeker ook omdat de nummer 
1 en 3 tegen elkaar moesten deze 
avond. Het begin van de wedstrijd 
was voor Legmeervogels. Er was 
veel balbezit en er werden veel kan-
sen gecreëerd. Na een fantastische 
actie van Sjors de Hollander op de 
rechterkant, waar hij met een mooie 
schijnbeweging zijn directe tegen-
stander het bos in stuurde, wist hij 
met een strakke voorzet Laurens vd 
Greft te bereiken, die er verdiend 
1-0 van maakte in de 2e min.
Daarna raakte Legmeervogels de 
controle ietwat kwijt na een paar 
wisselingen in de opstelling. JCK/
Aiso begon meer druk te zetten. Een 
technische speler wist een verdedi-
ger simpel en op snelheid voorbij te 
spelen, en bracht in de 12e min de 
1-1 op het scorebord. Vervolgens le-
verde Dennis Rijnbeek de bal simpel 
in bij een tegenstander, waardoor 
het ineens 1-2 stond in de 13e min.

Op jacht
Daarna ging men op jacht naar de 
gelijkmaker. Het goede aanvals-
spel leverde een vrije trap op. Het 
was Dennis Rijnbeek die achter de 
bal ging staan en zijn fout meer dan 
goed maakte. Strak plaatste hij de 
bal in de linkerhoek, 2-2 in de 15e 
min. Het spel bleef op en neer gol-
ven met kansen voor beide teams. 
Wederom door makkelijk wegdraai-
en bij een verdediger wist JCK op 
voorsprong te komen, 2-3 in de 19e 
min. Het was een mooie en specta-
culaire pot om te zien voor de toe-
schouwers. Met af een toe oogstre-
lende aanvallen van Legmeervo-
gels. Zo ook bij de laatste goal voor 
rust. Met een fantastische pass van 
links achteruit door Dennis Rijn-
beek werd Mark Rutgers vrij gezet 
voor de keeper, die beheerst wist aft 
e ronden, 3-3 in de20e min, tevens 
de ruststand.

Achterstand
Na rust kon Legmeervogels zomaar 
op achterstand worden gezet, maar 
door een fantastische redding van 

Jasper van Gelderen werd dat voor-
komen. De daaropvolgende aan-
val was er een van grote schoon-
heid. Over 3 schijven ging de bal in 
hoog tempo rond. Robin Oussoren 
wist de bal strak voor te zetten op 
de inkomende Mels Bos, die vervol-
gens mooi wist af te ronden, 4-3 in 
de 3e min. 
JCK bleef toch ook gevaarlijk, en 
wist 2 minuten later alweer toe te 
slaan, 4-4 in de 5e min. Het spel 
bleef op en neer golven. Laurens vd 
Greft speelde de bal in op Mels Bos. 
Met een man in zijn rug draaide hij 
knap weg van zijn tegenstander, en 
schoot vervolgens de bal hard in de 
touwen, 5-4 in de 7e min. Legmeer-
vogels wilde nu doordrukken, maar 
kreeg een lastige fase. Eerst ver-
dween een bal door de benen van 
keeper van Gelderen in het doel, 
5-5 in de 14e min. Vervolgens vanuit 
een uitbal verdween een schot via 
de paal en de rug van diezelfde van 
Gelderen ongelukkig in het doel, 
een 5-6 achterstand in de 16e min.

Lastig
Het leek nu erg lastig te gaan wor-
den, maar Legmeervogels gaf niet 
op. Legmeervogels kwam zelfs met 
een man meer te staan door mid-
del van een harde overtreding. Deze 
man meer situatie werd goed uitge-
speeld. Dennis Rijnbeek veroverde 
de bal bij een tegenstander, en gaf 
snel voor op de inlopende Mels Bos, 
wat de gelijkmaker betekende in de 
19e min. Daarna rook Legmeervo-
gels bloed, en ging het alles of niets 
spelen. Bij een snelle aanval kwam 
de bal uiteindelijk bij de vrijstaande 
Mark Rutgers terecht, die de trek-
ker overhaalde en de verlossende 
7-6 binnen schoot in de laatste mi-
nuut. Het leverde een hoop gejuich 
op vanaf de bank en tribune, de op-
luchting was groot na deze enerve-
rende wedstrijd.

Door deze overwinning blijft Leg-
meervogels meedoen om het kam-
pioenschap, en staat het op verlies-
punten nog steeds op een gedeel-
de 1e plaats in de Hoofdklasse B. 
De volgende wedstrijd is tegen de 
nummer 3 van onderen Parkstad 1 
uit Amsterdam.
Deze wordt gespeeld op vrijdag 28 
november om 20:00 uur in Ookmeer. 

Legmeervogels C4 wint 
van de nummer twee
Uithoorn - Coach Sven kon al eni-
ge nachten niet goed slapen. Reden 
van dit slaapgebrek was de komen-
de wedstrijd tegen VVC C5 bezorg-
de hem slapeloze nachten. Voor-
al de talrijke blessures in zijn team 
baarden hem zorgen. Gelukkig was 
de C2 vrij en
kon een kwartet C2-spelers de se-
lectie aanvullen voor de belangrij-
ke wedstrijd in Nieuw-Vennep. Leg-
meervogels ging de wedstrijd als 
koploper in, met een voorsprong 
van 3 punten op de tegenstander. 
De strijd om het kampioenschap lag 
dus nog helemaal open, met nog 
slechts 2 wedstrijden te gaan. Ook 
de spelers waren niet geheel zonder 
zenuwen, getuige de diverse malen 
dat een goede inworp een te lasti-
ge taak bleek. Al snel na de aftrap 
bleek dat de Vogels een veel beter 
voetballende ploeg was, VVC ge-
bruikte slechts de lange bal om op 
te bouwen. De eerste combinaties 
naar het strafschopgebied van VVC 
waren al heel gevaarlijk en leverden 
diverse kansen op, die helaas onbe-
nut bleven. Aanvoerder Luc zag het 
met lede ogen aan en besloot maar 
eens te schieten vanaf een meter 

of 20. De bal zeilde over de keeper 
heen:
0-1!  Hiermee was de ban gebroken 
en binnen enkele minuten wisten 
Benjamin en Sem de stand naar 0-3 
te tillen. Een VVC-vuurpijl naar vo-
ren werd onze verdediging te mach-
tig, 1-3. Onze jongens werden niet 
nerveus van deze tegentreffer maar 
combineerden enthousiast door 
naar een 1-6 ruststand, dankzij Luc, 
Sem en een attente Tim die een af-
geslagen corner van dichtbij binnen 
tikte. Zoals zo vaak na een spranke-
lende eerste helft, bood de tweede 
helft weinig spektakel. Morris, Sem 
en Benjamin scoorden nog, maar 
de dubbele cijfers werden net niet 
gehaald. Een van de Vogel-vaders 
dacht per abuis dat het kampioen-
schap reeds binnen was en stormde 
het veld in om dit te vieren. Helaas 
zag de scheidsrechter zich hierdoor 
genoodzaakt de wedstrijd iets voor-
tijdig af te blazen. Met een eind-
stand van 1-9 waren de Vogels dui-
delijk de winnaar. Coach Sven kon 
opgelucht ademhalen en huis-
waarts gaan om zijn bed weer op te 
zoeken. Eind goed, al goed. Nu nog 
het kampioenschap ! 

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn - Met rassen schreden na-
dert alweer de laatste vrijdag van de 
maand, in dit geval de laatste vrijdag 
in november 2014. Traditioneel is de 
laatste vrijdag van de maand de kla-
verjasavond bij Legmeervogels. Ook 
deze maand is dit dan weer het ge-
val. Vrijdag 28 november 2014, om 
20.00 uur wordt er weer een begin 
gemaakt van een 4-tal rondjes kla-
verjassen. Het is geen competitie 
klaverjassen elke avond kent een 

winnaar en misschien ook wel een 
verliezer? Tijdens het klaverjassen 
gaan de schalen met hapjes, ter be-
schikking gesteld door Keurslager 
Bader, Zijdelwaardplein te Uithoorn 
weer rond zodat iedereen van deze 
lekkernij kan genieten.
Voor de duidelijkheid, om deel te 
namen aan deze klaverjasavond 
hoef je geen lid te zijn van Legmeer-
vogels en er is geen tombola. Nu, 
wat wil een mens nog meer?

KDO G1 verliest in tweede helft
De Kwakel - De voorbereidin-
gen voor de wedstrijd tegen Only 
Friends waren prima verzorgd. 
Only Friends liet in het begin van de 
wedstrijd zien waar veel op wordt 
getraind.
Het benutten van de buitenspe-
lers die goede voorzetten leverden 
aan de instormende aanvallers. In 
de eerste 10 minuten stond KDO 
met de rug tegen de muur door dit 
verzorgde spel. Het was een won-
der dat de schade beperkt bleef tot 
1 tegentreffer. KDO moet het heb-
ben van snelle counters. Bij een van 
de snelle counters bleef Jeffrey uit-
stekend storen waardoor een spe-

ler van Only Friends de bal in ei-
gen doel liep. Direct daarna werd 
er uit een corner door Jeffrey zelf 
gescoord. Met veel inzet werd een 
ruststand van 1-2 voor KDO bereikt. 
Na rust kantelde de wedstrijd in 
het voordeel van Only Friends. 
Door KDO werd 2x gemist en Only 
Friends schoot 2x daarop raak. Het 
zat KDO niet mee in deze wedstrijd. 
Er werd hard gewerkt door iedereen 
maar schoten op doel waren onzui-
ver op recht op de keeper af. Uitein-
delijk moest Beau 5 x de bal uit het 
doel halen en werd een eindstand 
bereikt van 5-2 in het voordeel van 
Only Friends.

Winst voor Legmeervogels 
in topper tegen Nieuwegein
Uithoorn - Onder toeziend oog van 
mini van de Week Zoe speelden de 
dames van Legmeervogels de moei-
lijke thuiswedstrijd tegen Nieuwe-
gein. Beide teams waren nog on-
geslagen in deze poule en stonden 
gelijk in punten op de eerste plaats. 
Tegenstander Nieuwegein is vorig 
jaar gedegradeerd uit de 1e klas-
se en speelde snel en had ook een 

aantal goede schutters in huis. In 
het begin had de thuisploeg Leg-
meervogels daar dan ook geen ant-
woord op en liep het achter de fei-
ten aan. Een aantal goede schoten 
waar niet adequaat op verdedigd 
werd zorgde ervoor dat de gasten 
konden uitlopen naar een 1-4 voor-
sprong. Dat was na 10 minuten spe-
len. Daarna werd er beter verde-

digd en ook aanvallend liep het wat 
soepeler na het moeizame begin. 
De doelpunten waren echter duur 
deze middag en de keepsters van 
beide teams hebben dan ook ze-
ker hun waarde bewezen. Langza-
merhand weten de Legmeervogels 
toch de achterstand in te lopen en 
bij 5-5 zijn beide teams weer geheel 
in evenwicht. In die fase hadden de 

Verdiende nederlaag voor 
KDO tegen Schoten
De Kwakel - Na het competitielo-
ze weekend van vorige week, speel-
de KDO 1 afgelopen zondag de uit-
wedstrijd tegen Schoten. In Haar-
lem-Noord trad de ploeg van trainer 
Raymond de Jong aan tegen een 
elftal dat op voorhand vier punten 
minder had behaald dan de Kwa-
kelaars. KDO kon deze middag niet 
beschikken over Mathijs Molleman 
(vakantie) en Sjors Kas (lies).

De Kwakelaars begonnen sterk aan 
de wedstrijd. Al snel kreeg KDO een 
vrije trap rond het zestienmeterge-
bied, terwijl een schot vanuit de re-
bound van Joeri Stange net ge-
keerd kon worden door de Haar-
lemse doelman. Echter na vijf mi-
nuten spelen verloor de Kwakelse 
ploeg het veldoverwicht en had met 
name moeite met de tactisch slim-
me rechterkant van Schoten. Toen 
de linkerkant van KDO in de luren 
werd gelegd, wist de rechteraanval-
ler van de thuisploeg zijn spits op 
zijn hoofd te bedienen, die vervol-
gens de 1-0 binnenkopte. Tien mi-
nuten later kon opnieuw de rechter-
spits zijn nummer negen bedienen, 
die de bal op zijn borst aannam en 
de 2-0 binnenschoot.
Een flinke domper voor de Kwake-
laars, maar KDO kreeg vervolgens 
wel mogelijkheden om al snel de 
aansluitingstreffer te maken. Ma-
thijs van Rijn (alleen op doel af), 
Joeri Stange (schot uit een corner) 
en Joris Kortenhorst (bal van de 
doellijn afgehaald) hadden het ge-
luk niet aan hun zijde.

Penalty
In de 35e minuut dachten alle toe-
schouwers dat de wedstrijd beslist 
zou worden door Schoten.

Een schot van één meter afstand 
kwam pardoes tegen de hand aan 
van Mitchell Smits in het zestienme-
tergebied, met als gevolg een pe-
nalty voor de Haarlemmers en een 
overdreven rode kaart voor de links-
back van KDO.

De strafschop kwam op de lat te-
recht, net als de daaruit volgende 
rebound, zodat de Kwakelaars op-
gelucht adem konden halen. Waar 
Schoten verzuimde om de 3-0 te 
maken, wist Sven Vlasman vlak erna 
wel de 2-1 te maken, waarmee ook 
de rust werd bereikt.

In de tweede helft gebeurde er niet 
veel noemenswaardig meer. 
Met tien tegen elf deed KDO er van 
alles aan om een gelijkmaker te for-
ceren, maar uiteindelijk zonder re-
sultaat. Nadat doelman Peter On-
derwater in de tweede helft meer-
dere malen zijn ploeg op de been 
hield, moest de Kwakelse sluitpost 
uiteindelijk in de 91e minuut toch 
capituleren, zodat de eindstand 3-1 
werd.
Door deze nederlaag staan de Kwa-
kelaars nu op de negende plaats op 
de ranglijst. Volgende week 

kan alles in ene anders zijn als RK-
DES op bezoek komt in De Kwa-
kel. De belangen zijn groot in de 
burenruzie, die sinds vier jaar weer 
in competitieverband gespeeld zal 
gaan worden.
Het verschil tussen beide ploegen 
is op dit moment slechts drie pun-
ten in het voordeel van KDO, zodat 
we kunnen spreken over een echte 
‘zespunten wedstrijd’ . De wedstrijd 
begint om 14:00 uur aan de Kwakel-
se Vuurlijn.

dames door moeten drukken maar 
door slordigheden en te gehaast 
willen aanvallen wordt niet het op-
timale uit het overwicht gehaald. 
Toch komt de ploeg op voorsprong 
maar helaas kan dit niet vastge-
houden worden want Nieuwegein 
scoort in de slotseconden van de 1e 
helft de gelijkmaker, 7-7 ruststand. 
Na de pauze starten de gasten weer 
net als in het begin en moet Leg-
meervogels weer in de achtervol-
ging, dit keer zijn het echter maar 2 
doelpunten die goedgemaakt moe-
ten worden, maar die opgave is nog 
niet eenvoudig. Het wordt 8-10 en 
dan komt de thuisploeg pas echt in 
vorm. Alle duels worden gewonnen 
en door snelheid en goede schoten 
van afstand wordt er een gat gesla-
gen en komen de dames met 13-10 
voor, 5 doelpunten op rij dus en een 
gaatje is geslagen. Nieuwegein doet 
nog wat terug maar Legmeervogels 
blijft nu rustig spelen en wacht het 
juiste moment af om te schieten én 
te scoren. Tussenstand 18-12, maar 
het is nog steeds niet gedaan.
Ook nu weer weten de gasten te-
rug te komen en scoren zij driemaal 
op rij. Maar het slotakkoord is voor 
de thuisploeg en met 20-16 stappen 
zij als winnaressen van het veld, een 
mooi kado voor de jarige coach.

KDO 2 sleept drie 
belangrijke punten binnen
De Kwakel - Na vijf nederlagen op 
rij speelde KDO 2 afgelopen zondag 
de uitwedstrijd tegen AS 80. Na een 
half uur spelen wist Jean-Paul Ver-
bruggen het tweede op voorsprong 
te brengen, toen hij een vrije trap 
vanaf de rand van het zestienmeter-
gebied raak schoot, 0-1.
Vijf minuten later was het ech-
ter weer gelijk, toen AS 80 na ver-
meend buitenspel de 1-1 aanteken-
de. In de tweede helft bleef KDO 
2 keihard vechten voor elke bal en 
werd de Kwakelse werklust in de 
65e minuut beloond door een doel-
punt van Patrick van de Nesse. Op 
aangeven van Quirijn Alderden wist 
Patrick van dichtbij hard de 1-2 bin-

nen te schieten. De vreugde duurde 
helaas maar één minuut, want toen 
kreeg de thuisploeg een penalty die 
werd benut, 2-2.
De wedstrijd kon na deze gelijkma-
ker alle kanten op gaan, maar tot 
groot genoegen van het Kwakelse 
kamp wist KDO de wedstrijd in zijn 
voordeel om te buigen.
Na een slimme steekbal van Marco 
Rijbroek kwam Jean-Paul Verbrug-
gen oog in oog met de Almeerse 
doelman, omspeelde hem en schoot 
fraai de 2-3 tegen de touwen. Met 
het nodige kunst- en vliegwerk 
bleef KDO overeind en kon er sinds 
tijden weer drie punten bijgeschre-
ven worden.
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Clinic Jeugdschaatsen
SV Amstelland
Uithoorn- Zou je later ook zo hard 
willen schaatsen als Ireen, Sven, Mi-
chel of Ronald? Of zie je zoon of 
dochter al makkelijk wegrijden als 
er natuurijs ligt! Voor schaatsen 
geldt: jong geleerd is oud gedaan en 
je hebt er je hele leven plezier van. 
In samenwerking met “What’s Up 
naschools” Uithoorn biedt Schaats-
vereniging Amstelland in december 
liefst 3 kennismakingslessen aan. 
Op de zaterdagen 6, 13 en 20 de-

cember staan op de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam enthousiaste trainers 
van onze vereniging klaar om je op 
een speelse en ontspannen ma-
nier te leren schaatsen. Tijdens de 
trainingen is er aandacht voor on-
der meer het recht op de schaatsen 
staan, de schaatshouding, bochten 
rijden en remmen. Kijk voor meer 
informatie op onze website www.
svamstelland.nl en wij hopen je 
graag te zien op de ijsbaan!

Qui Vive heren weer ongeslagen
De Kwakel - De eerste helft van 
de competitie zit erop voor Qui Vi-
ve. een 5e plek en een positief doel-
saldo is er behaald na 11 wedstrij-
den. Afgelopen zondag wacht Myra 
voor de 2e keer dit seizoen. De eer-
ste wedstrijd werd het 5-2 voor Qui 
Vive.
Na een goede lunch bij Bart Smit 
thuis kwamen de mannen aan op 
Myra. Een lekkere winterse dag met 
een zonnetje, prima hockeyweer.
De wedstrijd begon goed voor Qui 
Vive, 3 kansen en een strafcorner 
werden behaald maar helaas geen 
van deze kansen kon een doelpunt 
worden. De eerste kans voor Myra 
werd dat wel, en zo stond Qui Vi-
ve snel met 1-0 achter. Verder is 

Myra nauwelijks gevaarlijk gewor-
den voor het doel van Qui Vive. kan-
sen en corners worden en gecre-
eerd maar niet verzilverd waardoor 
Qui Vive met een 1-0 achterstand de 
rust inging.
In de kleedkamer werd besproken 
dat, wanneer wij het geduld konen 
bewaren, goed bleven spelen en 
vooral rust in eigen hoofd konden 
houden, er niks aan de hand was en 
we de wedstrijd winnend af konden 
sluiten. Met deze gedachten gingen 
we dan ook het strijdtoneel op.
Het idee om goed te starten bleek al 
snel slechts een illusie, Myra scoort 
wederom uit de eerste de beste 
aanval de 2-0 en Qui Vive weet dan 
dat het aan de bak moet om er in ie-

der geval een gelijkspel uit te trek-
ken.

Spelbeeld
Het spelbeeld is in de 2e helft niet 
andere dan in de eerste. Qui Vive 
valt veel aan, maar Myra werkt hard 
om de voorsprong te behouden. 
Vergeleken met de eerste helft krijgt 
Myra nu wel meer dan 1 kans maar 
Peter van Ooik is scherp en alert en 
zorgt dat er geen 3e goal valt voor 
de vijfde club uit Amstelveen.
Qui Vive gaat dan eindelijk scoren, 
Jari Jansen weet uit een eigen op-
gezette aanval de aansluitingstref-
fer te maken en Myra krijgt niet veel 
later een domme gele kaart tegen. 
Hierdoor kan Qui Vive meer aan-

zetten. Als de teams weer in nu-
meriek evenwicht zijn krijgt Qui Vi-
ve een strafcorner. Dit keer geen di-
recte corner, maar een variant zorgt 
ervoor dat een Sebastiaan van de 
Kasteele de bal binnen kan pushen 
en staat het ,gelukkig, weer gelijk.
De eindstand zal niet veranderen 
en hierdoor speelt Qui Vive voor de 
2e keer op rij gelijk. De mannen uit 
de Kwakel zijn voor de 6e keer op rij 
ongeslagen. Een prima reeks.
Zondags aanstaande staat de laat-
ste wedstrijd voor de lange winter-
stop op het programma. Nijmegen 
komt op bezoek in de Kwakel. 
Ook Dames 1 zal thuis spelen dus 
wij hopen op veel publiek aan de 
Vuurlijn/Noordammerweg!

Bridgevereniging Uithoorn
Uithoorn - De tweede zitting van de 
derde parencompetitie bij de BVU 
werd op 24 november in de A-lijn 
ruim gewonnen door Ans en Lia met 
59,03%. Marineke en Martin werden 
twee met 54,86% en Marijke en Ger 
drie met 53,75%. In de totaalstand 
staan Ans en Lia ook op 1 (57,01%), 
maar Marijke en Ger staan tweede 
(55,83%) en Marineke en Martin zijn 
derde met 55,56%.
In de B-lijn wonnen Andrew en Ton 
met maar liefst 68,06% en, vori-
ge week afwezig, leiden zij meteen 
de dans met dat percentage. Wim 
en Marcel werden tweede, met ook 
een mooie 67,37%. Hetty en Gerard 
kwamen met 59,72% op drie. In de 
totaalstand staan Riki en Hans op 
twee (67,50%) en Marjan en Ben op 
drie met 65,42%. De hele top 3 heeft 
hier maar 1 wedstrijd gepeeld van 
de twee. Wist u overigens er bij de 

BVU gratis lessen worden gegeven 
om o.a. beginners of thuisbridgers 
klaar te stomen voor het bridgen in 
clubverband?
In gemiddeld 10 lessen worden  
deelnemers in groepen van 4 be-
kend gemaakt met het bridgespel 
en zijn daarna in staat om met ge-
lijkwaardige tegenstanders aan de 
wekelijkse bridgeavond deel te ne-
men. De lessen vinden plaats  in 
huiselijke sfeer (in overleg op dins-
dag- of woensdagmiddag/-avond) 
onder leiding van Hans Wagenvoort.
Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding contact op met de se-
cretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
E-mail bvu@telfort.nl, of bel voor 
nadere informatie/mogelijkheden 
met Hans Wagenvoort, 06-53 368 
948.

Legmeervogels Handbal 
C1 en Sinterklaas
Uithoorn - Terwijl Sinterklaas aan-
kwam in Volendam, speelde het 
handbalteam C1 van Legmeervogels 
een goede wedstrijd. Waar in de ene 
zaal zwarte pieten over elkaar heen 
buitelden, kreeg in de andere zaal 
Legmeervogels het voor elkaar met 
18-13 te winnen. Het was een span-
nende wedstrijd. Het team van Leg-
meervogels kwam al vroeg op voor-
sprong, maar Volendam wist ze tel-
kenmale dicht te naderen. Voor-
al de stoor van Volendam wist zich 
in het begin goed te bewijzen met 
een aantal harde schoten op doel. 
Door effectieve manverdediging van 
Merit werd dit gevaar ongedaan ge-
maakt. Andere spelers kregen goe-
de kansen, waardoor in de rust al 10 
doelpunten waren gemaakt. 
In de tweede helft bleek Volendam 
geleerd te hebben van Legmeervo-
gels en werd ook met manverdedi-
ging gespeeld. Door een snelle wis-
sel van de spelers wist Legmeervo-
gels zich daaraan te ontworstelen, 

en werd het weer en open wedstrijd. 
Het team wist door goed samenspel 
met soms maar 3 worpen de verde-
diging van Volendam te omzeilen. 
De scheidsrechter, zelf cirkelspeler 
in het eerste herenteam van Volen-
dam, gaf tips over hoe beter te spe-
len. De meiden van Legmeervogels 
hadden de avond ervoor ook al een 
wedstrijd uit de Benelegue (eredi-
visie) handbal gezien, dus hadden 
de goede voorbeelden goed voor 
ogen. Hierdoor lukte het Michelle 
en Renée om ieder 5 keer te sco-
ren. Ook Eline en Quinty kregen er 
3 in en Merit en Esther scoorden in 
de tweede helft ook. Marcelle miste 
op een haar na. Dankzij goed keep-
werk van Kirsten gingen maar wei-
nig ballen het doel in.
Omdat het C1-team maar uit 7 mei-
den bestaat, was het fijn dat Merit 
en Merle mee speelden. Aanstaan-
de vrijdag komt de Sint bij Legmeer-
vogels handbal. Kijken of er dan ook 
winst is te halen.

De Kwakel - Op woensdag 19 no-
vember rond half twaalf in de avond 
zijn de politie en de ambulance-
dienst gealarmeerd vanwege een 
hevig bloedende man in een wo-
ning aan het Korte Eind. Het 34 ja-
rige slachtoffer had al een wondje 
aan zijn been. 

Tijdens het uitkleden is de wond 
verder open gegaan en begon het 
heftig te bloeden. De man heeft in 
eerste instantie zelf geprobeerd het 
bloeden te stoppen. De hulpverle-
ners hebben het slachtoffer verbon-
den en hem aangeraden de volgen-
de dag naar de huisarts te gaan.

Teveel alcohol
Uithoorn - Op zaterdag 22 novem-
ber rond half twaalf in de avond 
is een jongen in een woning in de 

De Kwakel - Tussen dinsdag 18 
en vrijdag 21 november is ingebro-
ken in een schuur in een tuin aan de 
Hoofdweg. De dieven zijn er vandoor 

gegaan met een damesfiets en voor 
een fiks bedrag aan gereedschap. Er 
zijn twee zaagmachines weggeno-
men en een hoge druk spuit.

Regio - Bijna is het zover! Culinai-
re Winterfair 2014. Het weekend van 
29 en 30 november zal wederom in 
het teken staan van maximaal ge-
nieten op het Teylersplein in Nieuw-
veen tijdens de derde editie van de 
Culinaire Winterfair. Op zaterdag 
29 november zal de Culinaire Win-
terfair haar deuren een uur eerder 
openen dan u gewend bent. Ieder-
een is van harte welkom vanaf 14. 
00 uur en speciaal voor de oudere 
generatie zal de middag een extra 
tintje hebben. Alle 70 plussers met 
of zonder begeleider worden warm 
welkom geheten en ontvangen tus-
sen 14.00 en 15.30 uur gratis entree 
en een gratis consumptie. 

Onder genot van een culinair hap-
je, drankje en een vermakelijk en-
tertainment zal Stichting Culinai-
re Winterfair in samenwerking met 
Stichting de Zonnebloem de oude-
ren een overheerlijke middag bezor-

gen. Natuurlijk kunnen alle bezoe-
kers inmiddels vertrouwen op twee 
culinaire dagen en volop genieten 
van vele heerlijkheden in een ver-
warmde locatie. Bekende en ook 
nieuwe restaurateurs zullen u weer 
versteld doen staan van culinaire 
hoogstandjes. Ook het entertain-
ment is in een nieuw jasje gestoken 
en wordt dit jaar verzorgd door Myra 
de Groot Entertainment en zal u van 
twee gezellige middagen en avon-
den voorzien.
Door de jaren heen zijn er veel be-
drijven bijgekomen die Stichting 
Culinaire Winterfair een warm hart 
toedragen. Elk jaar kan de Stichting 
weer rekenen op hun steun door-
middel van sponsoring. Mede dank-
zij deze sponsoren is het mogelijk 
om nu voor het derde jaar dit culi-
naire evenement organiseren. Tot 
Zaterdag 29 en Zondag 30 novem-
ber op het Teylersplein in Nieuw-
veen!

Derde editie Culinaire 
Winterfair in aantocht!

Shanti’s zoeken leidinggevende!

De Kwakel - Shanti’s zijn de meis-
jeswelpen van scoutinggroep St. Jo-
annes uit De Kwakel.
Elke maandagavond van 18.45 tot 
20.15 uur komen zij bij elkaar. Wat 
doen zij zoal?
Er zijn binnen- en buitenspelen, er 
wordt geknutseld, er zijn sint- en 
kerstactiviteiten, er wordt een eier-
actie georganiseerd en zij gaan op 
proef- en zomerkamp. Graag wil-

len de Shanti’s een nieuwe leiding-
gevende die hun leidingteam komt 
versterken. Ben jij m/v tussen de 16 
en 30 jaar en vind je het leuk om 
met meiden van 7 t/m 11 jaar om te 
gaan, kom dan gauw een keer kij-
ken in het Troepshuis aan het Kwa-
kelsepad 8 in De Kwakel. De ingang 
ligt achter het kerkhof. Graag vooraf 
even contact opnemen met Esther 
Lek, tel. 06-1386580.

Prachtige Paulus uitgevoerd door c.o.v. Amacitia
Uithoorn - In de goedgevulde RK 
Kerk de Burght, luisterde een aan-
dachtig publiek afgelopen vrijdag 
naar de Paulus, de eerste van twee 
door Felix Mendelssohn Bartholdy’ 
s geschreven oratoria. Uitgevoerd 
door: c.o.v. Amacitia (Uithoorn) 
en gastzangers van c.o.v. Excelsi-
or (Huizen), Het Promenade Orkest, 
Marjorie Ginczinger (sopraan), Jean 
Leon Klostermann (tenor), Frans Fi-
selier (bariton) o.l.v. dirigent Toon 
de Graaf. Tijdens Mendelssohns le-
ven, was Paulus een populair en 
vaak uitgevoerd werk. Echter, in 
vergelijking met dergelijke oratoria 
als Händels Messiah, Bachs Weih-
nachtsoratorium en de Matthäus 
Passion of zelfs Mendelssohns ei-
gen Elias, heeft het niet zijn plaats 
in het koor repertoire behouden en 
wordt nu zelden in zijn geheel uitge-
voerd. De muzikale commissie van 

Amacitia en Toon de Graaf zorg-
den er voor dat daar deze avond 
verandering in kwam. C.o.v. Amaci-
tia vormde samen met zo’n 30 gast-
zangers van c.o.v. Excelsior uit Hui-
zen een koor van formaat. Begeleid 
door het Promenade orkest en met 
3 solisten van naam een veelbelo-
vend geheel. Het oratorium bestaat 
uit twee delen. Het eerste deel om-
vat het martelaarschap van de hei-
lige Stefanus en de bekering van 
Paulus. Het tweede deel gaat over 
de verdere carrière van de apostel. 

Ouveture
Na een lange en expressieve ou-
verture voor orkest opent het eer-
ste deel met een sterk en jubelend 
refrein: “Herr, der du bist der Gott”; 
prachtig neergezet door het koor. In 
het eerste deel is duidelijk de invloed 
die Bach op Mendelssohn heeft ge-

Uithoorn - In de nacht van zondag 
23 op maandag 24 november is ge-
probeerd in te breken in een ho-
recagelegenheid op het Legmeer-
plein. Met een baksteen is meerde-
re malen tegen een raam geslagen. 
Het raam is versplinterd, maar wel 
heel gebleven. De dieven zijn daar-

om niet binnen geweest. Het slaan 
tegen de ruit met de baksteen moet 
behoorlijk veel herrie gemaakt heb-
ben. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht de politie te bel-
len via 0900-8844. De inbraakpo-
ging is maandag rond het middag-
uur ontdekt.

Voor meer lokaal nieuws zie onze website:

www.meerbode.nl

Sopraan
Sopraan Marjorie Ginczinger gaf 
met haar heldere en loepzuivere 
stem een schitterende vertolking 
van vertelster en de stem van Jezus. 
Ook bariton Frans Fiselier bracht 
op overtuigende wijze de partij van 
Paulus. Zijn sonore stemgeluid pas-
te de rol uitstekend. Al met al een 
overtuigend mooi concert waar, af-
gezien van een paar kleine onregel-
matigheden, Amacitia trots op mag 
zijn. Aan het einde van deze avond 
klonk dan ook een lang en welver-
diend staand applaus.

Vrijdag 29 november a.s. zal de Pau-
lus nog een keer uitgevoerd worden 
in de Grote Kerk van Naarden. Dit-
maal zal het voltallige koor van c.o.v. 
Excelsior deelnemen aangevuld met 
gastzangers van c.o.v. Amacitia o.l.v. 
Toon de Graaf.

had heeft, te herkennen. Vermel-
denswaardig is het gedeelte waar 
de vrouwenstemmen zingen: “Saul, 
Saul, was verfolgst du mich?” Heel 
mooi in balans met het orkest en af-
gewisseld door de tenorpartij. De 
tenor Jean Leon Klostermann zette 
overtuigende recitatieven neer, ge-
zongen met volle en krachtige stem. 
Het tweede deel is duidelijk anders 
van karakter. Prachtige melodie-
en, maar minder heftig. De gehele 
compositie is origineel van aard. Lof 
voor de dirigent die de muziek rich-
ting gaf. Een uitstekende balans van 
orkest en koor zorgde ervoor dat 
de dynamische verschillen goed tot 
zijn recht kwamen. Met het trefze-
kere Promenadeorkest aan zijn zij-
de, wist dirigent Toon de Graaf het 
koor bij enkele onzekere inzetten en 
tempi wisselingen toch weer in goe-
de banen te leiden.

Que Vive meiden MD2 
herfstkampioen
De Kwakel - Afgelopen zaterdag zijn de meiden van Qui Vivi MD2 herfst-
kampioen geworden. De uitwedstrijd tegen Amstelveen werd met 1-2 ge-
wonnen. Met nog één wedstrijd te spelen waren zij niet meer in te halen.

Raam vernield met baksteen

Wond bloedt flink

Gereedschap uit schuur weg

Beellaan onwel geworden. De po-
litie en de ambulancedienst waren 
ter plaatse gegaan. Hij bleek te veel 
alcohol op te hebben. Ter observa-
tie is de jongen per ambulance naar 
het Vu-ziekenhuis vervoerd.
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