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TONEELVERENIGING O.K.K.
STAAT OOK DIT JAAR

WEER TE BOEK.
VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

SECRETARESSE WEER BELLEN
EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

AAN HAAR STELLEN.

 ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

0297-282129 of 06-18017926

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

VANAF HEDEN IS HET INLEVERADRES BIJ HET 
BENZINESTATION BIJ WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD 

NIET MEER BESCHIKBAAR I.V.M. HET SLUITEN VAN DE SHOP.

U kunt uw gratis advertenties sturen naar Anselmusstraat 19, 
3641 AM Mijdrecht of digitaal opgeven via www.meerbode.nl

Overige kopij kunt u sturen naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING!

SCHRĲFMARATHON
10 december 11-17 uur
GEMEENTEHUIS UITHOORN

Uithoorn - Het zal niet lang meer 
duren voordat de eerste nieuwe 
woningen in de Vinckebuurt zullen 
worden gebouwd. Voor de goede 
orde: het gaat hierbij om de eerste 
fase van 32 fraaie eengezinswonin-
gen aan autoluwe hofjes die zullen 
worden gebouwd op het terrein tus-
sen de Thamerweg, Burgemeester 
van Meetelenstraat en de Wilhelmi-
nakade. BPD Ontwikkeling uit Haar-
lem, tot voor kort bekend als Bouw-
fonds Ontwikkeling, heeft het pro-
ject onder de naam ‘De Regentes’ 
in uitvoering, Architectenbureau 
A&I uit Uithoorn ontwierp de wo-
ningen, UBA Bouw Uithoorn voor-
ziet in de bouw en EKZ Makelaars 
draagt zorg voor de verkoop van de 
woningen. 
Volgens BPD Senior Ontwikkelings-
manager John van den Heuvel is 
er veel belangstelling voor het pro-

ject, zowel vanuit Uithoorn zelf als 
de omgeving. 
Binnenkort zal (symbolisch) de eer-
ste paal worden geslagen op het 
terrein dat al geruime tijd bouwrijp 
wordt gemaakt. Symbolisch, want 
het heiwerk zal trillingvrij worden 
uitgevoerd. De huidige werkzaam-
heden zijn duidelijk te zien vanaf 
de Wilhelminakade ter hoogte van 
de Thamerkerk. De vervuilde grond 
waar ooit de Campina melkfabriek 
stond, is gesaneerd en het terrein 
is vervolgens voorzien van een dik-
ke laag schone grond. Fase 1 omvat 
de bouw van eengezinswoningen in 
de vorm van hoek- en tussenwonin-
gen met woonoppervlakten van 94 
tot en met 151 m2, onderverdeeld 
in acht verschillende woningtypen. 
De woningen hebben een herken-
bare architectuur en harmonieuze 
stijl. Ze worden aangeboden van-

af 205.000 euro en compleet opge-
leverd; de woningen zijn goed af-
gewerkt en voldoen aan alle duur-
zaamheidseisen. Hoe het met de 
verkoop staat? “Bijna alle woningen 
uit de eerste fase zijn verkocht”, al-
dus Peter Kruit van EKZ Makelaars. 

Ook levensloopbestendig?
Bij die 32 woningen blijft het niet, 
want het terrein is groot genoeg 
voor meer nieuwbouw. Daartoe be-
horen niet alleen koopwoningen, 
maar ook huur- en koopapparte-
menten. Dat is een volgende fase 
die in de loop van 2016 in verkoop 
zal gaan. Daarbij worden eveneens 
woningen overwogen die levens-
loopbestendig zijn, want ook oude-
ren blijken belangstelling te hebben 
voor woningen op deze locatie. 

(Vervolg elders in deze krant)

Nieuwbouw ‘De Regentes’ 
van start in de Vinckebuurt

De toekomstige nieuwbouwwijk ‘De Regentes’ in vogelvlucht op het nu nog lege Campinaterrein bij de Thamerkerk 
(midden in de afb.). Onderaan de Burg. van Meetelenstraat met aan een kant de eerste nieuwbouwwoningen; links 
daarvan de Thamerweg. De andere woningen en appartementen behoren tot fase 2 in verkoop en bouw (afb. BPD)

Uithoorn - Het zou goed zijn om 
de mogelijkheid van een tramstati-
on ten noorden van de N201 serieus 
mee te nemen in de huidige studies 
voor het doortrekken van de tram-
lijn naar Uithoorn. Dat is de belang-

rijkste conclusie die de fractie van 
de VVD Uithoorn-De Kwakel trekt 
na de drukbezochte thema-avond. 
Zowel voor- als tegenstanders, 
maar ook veel mensen die nog geen 
standpunt hadden bepaald, hadden 

aan diverse tafels discussies met de 
raadsleden van de VVD-fractie.
De door de VVD georganiseerde 
discussie in Het Rechthuis a/d Am-
stel ging over de plannen om de 
nieuw aan te leggen Amstelveenlijn 

VVD: “Tramstation noordelijk 
van de N201 serieus nemen”

door te trekken naar het busstation 
in Uithoorn en wellicht zelfs tot het 
dorpscentrum. Na een leerzame in-
leiding door ov-specialist Egon Ho-
genboom was het tijd voor de ruim 
80 gasten om in gesprek te gaan 
met de VVD-raadsleden. Opval-
lend was dat er veel mensen aan-
wezig waren die nog geen stand-
punt hadden ingenomen. Aan vrij-
wel alle tafels was er discussie over 
de grote afstand tussen de geplan-
de tramstations binnen Uithoorn. 
Hierdoor zou de loopafstand erg 
toenemen, erg vervelend voor men-
sen die slecht ter been zijn en af-
hankelijk zijn van het openbaar ver-
voer. Het is daarom gewenst om het 
huidig fi jnmazige halte aanbod zo-
veel mogelijk te handhaven, waar-
door er binnen Uithoorn ook bussen 
zullen moeten blijven rijden.

Dorpscentrum, busstation of 
noordelijk van N201?
Het doortrekken van de tramlijn 
naar het dorpscentrum werd door 
de meeste aanwezigen als over-
bodig gezien. Een eindhalte bij het 
busstation in Uithoorn werd beter 
ontvangen, maar er worden dan wel 
problemen verwacht door een ge-
brek aan parkeermogelijkheden. De 
optie om een eindhalte voor de tram 
ten noorden van de N201 te ma-
ken, kwam opvallend vaak ter spra-
ke en werd door veel aanwezigen 
als een van de beste opties gezien. 
Een paar randvoorwaarden werden 
daarbij wel genoemd:
1. Ruime parkeervoorzieningen 

t.b.v. opstappers uit de hele regio.
2. Goede aanvoer via bussen uit 

Uithoorn, De Kwakel en omlig-
gende regio.

Aanwonenden
Natuurlijk kwamen tijdens de avond 
ook de begrijpelijke en vaak terech-
te bezwaren van aanwonenden van 
het mogelijke toekomstige tracé uit-
gebreid aan de orde. Er zijn bij hen 
veel zorgen over geluidsoverlast, 
verslechtering van het woongenot, 
parkeeroverlast, waardedaling van 
de huizen, mogelijke toename van 
criminaliteit en de veiligheid van de 
spoorovergangen. De signalen van 
aanwonenden moeten volgens de 
VVD serieus worden meegenomen 
in de lopende onderzoeken.

Afwegingen
Er is op dit moment nog geen spra-
ke van een defi nitieve keuze voor 
welke optie dan ook. De uiteindelij-
ke politieke afweging moet natuur-
lijk wel worden gemaakt in het be-
lang van alle inwoners van Uithoorn. 
En daarbij staat voor de VVD voor-
op dat het huidige voorzieningen-
niveau, dat nu wordt verzorgd door 
buslijn 170, op zijn minst in stand 
blijft en liefst nog verder verbetert. 
De voor Uithoorn belangrijke plaat-
sen, zoals de scholen in Amstelveen 
Zuid, Plein 1960, VU ziekenhuis en 
Leidseplein, moeten goed en fre-
quent worden aangedaan met zo 
min mogelijk overstappen. Iets waar 
vrijwel alle aanwezigen het over 
eens waren.

Uithoorn – Kerstmarkt Uithoorn 
zal dit jaar op 12 en 13 decem-
ber rondom Winkelcentrum Am-
stelplein plaatsvinden. Een enorme 
kerstboom, gezellige houten huis-
jes met glühwein, poffertjes, heer-
lijke broodjes en gezellige muziek 
zullen voor een sprookjesachtige 
sfeer zorgen. Op de markt zijn ook 
diverse kinderactiviteiten te vinden 
en op het Amstelplein is het moge-
lijk om een kerstboom te kopen. Ui-
teraard zal de Kerstman een bezoek 
brengen aan het winkelcentrum en 
op zaterdagmiddag kunt u genieten 
van optredens van het koor ‘Lake 

District Sound’ en ‘Capo’s Popkoor’. 
Dit jaar is Albert Heijn Jos van den 
Berg hoofdsponsor van het evene-
ment. Lek Themadecoraties spon-
sort de prachtige aankleding van 
het evenement en Stichting Promo-
tie Uithoorn De Kwakel zorgt ervoor 
dat de omgeving kan worden geïn-
formeerd. Kerstmarkt Uithoorn is op 
zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur en 
op zondag van 11.00 tot 17.00 uur in 
en rondom Winkelcentrum Amstel-
plein. Inschrijven voor een kraam 
kan nog steeds,  meer informatie is 
te vinden op www.winkelcentrum-
amstelplein.nl/kerstmarkt-uithoorn.

Zaterdag 12 en zondag 13 december

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

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

Alarmering een veilig gevoel 
Het is geen prettige gedach-
te, maar ook bij u thuis kan 
een vervelende situatie ont-
staan. In dat geval kunt u van-
af elke plaats in uw woning ge-
bruik maken van het apparaat 
via de hals/pols zender. Denkt u 
hierbij aan een situatie waarbij 
u komt te vallen, plotseling on-
wel wordt, een inbraak of brand. 
Zeker wanneer u niet meer zo 
jong bent of lichamelijk iets 
mankeert is het prettig te we-
ten dat er dan altijd iemand rea-
geert op uw oproep: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week. Perso-
nenalarmering van Vita zorgt er 
voor dat u veilig en vertrouwd in 
uw eigen omgeving kunt blijven 
wonen. Voor aanvragen en/of 
informatie belt u naar Vita wel-
zijn en advies 020-5430452 

Vrijwilligerswerk
Heeft u belangstelling voor vrij-
willigerswerk, heeft u geen idee 
wat er allemaal mogelijk is? 
Zou u zelf leuke activiteiten in 
uw wijk willen opzetten? Voor 
meer info of een vrijblijvend ge-
sprek bent u altijd welkom. Tel. 
0297-567209 of m.sintenie@ 
vitawelzijnenadvies.nl 

X-mas Disco
Uithoorn - Op zaterdag 12 decem-
ber is de minidisco van 4 t/m 7 jaar 
van Kids in the Mix van 16.00–17.30 
uur. De kinderdisco is van 19.00–
21.30 uur voor de kinderen van 8 
t/m 12 jaar in De Scheg–Uithoorn. 
DJ Edwin van Happy Power ont-
vangt de kinderen met special guest 
Olaf van Frozen. Binnen het the-
ma zijn er schminken en glittertat-
too’s. Een entree kaartje voor de mi-
nidisco of de kinderdisco is bij Ja-
min Zijdelwaard in de voorverkoop 
verkrijgbaar voor 3,50, via Facebook 
‘kids in the mix uithoorn’ en ook aan 
de deur. 

Mijmeringen
Contact
Je moet niet alles geloven wat er geschre-
ven staat! Daar ben ik allang achter, maar 
zeker nu ik zelf regelmatig schrijf. Alles 
wordt net wat meer overdreven, zowel in 
de positieve als in de negatieve zin. Met 
name in reclame-uitingen kom ik dat te-
gen en meestal moet ik er wel om lachen.

Bistro
Zo was ik laatst in een klein restaurant waar je kon eten voorafgaande 
aan een theatervoorstelling. Je kiest dan voor gemak, want het is vlak-
bij en gegarandeerd dat je op tijd klaar bent met eten en rustig naar 
de voorstelling kan gaan. Op de website van dit restaurant stond de 
volgende tekst “Wij maken u erop attent dat onze tafelopstelling per 
dag wijzigt. Hierdoor kan het zijn dat u een tafel deelt met andere gas-
ten. Uiteraard zorgen wij voor voldoende privacy en indien beschikbaar 
een eigen tafel. Dit alles is afhankelijk van de bezetting”. Dat klinkt heel 
netjes en dat is het ook, alleen de invulling van het woordje privacy is 
op meerdere manieren te interpreteren.

Elleboog
We hadden uiteraard gereserveerd en waren net op tijd bij het restau-
rant. Eenmaal binnen zag ik een klein, maar gezellige ruimte. In het 
midden een lange rij van tafels waar allemaal mensen aan het dineren 
waren. In het midden van die lange tafel waren nog 2 plekje vrij tegen-
over elkaar, dit waren onze gereserveerde plaatsen. Dus schoof ik aan 
en groette ik de mensen naast wie ik zou zitten. Privacy was ver te zoe-
ken, mijn ellebogen moest ik goed bij me houden anders zat ik met-
een arm in arm met mijn buurvrouw. Ook kon ik prima zien en ruiken 
wat er bij haar op het bord lag (ook een manier om je eten te kiezen) 
en kon ik woordelijk meegenieten van het gesprek wat werd gevoerd. 
Allemaal zaken die ik niet associeer met privacy.

Plezier
Maar de opvatting van het restaurant over privacy mocht de pret niet 
drukken. Al snel ontstond er een geanimeerd gesprek en had ik niet 
meer door dat je opeen gepropt zat met vele andere theaterbezoekers. 
Het bleek de aanloop te zijn voor een zeer vermakelijke avond. Want 
in de pauze kwamen we toevallig weer onze tafelgenoten tegen en 
kon het gesprek worden voortgezet. Dit zijn toch wel kleine kadootjes, 
de contacten die je spontaan opdoet, de gesprekken die kunnen ont-
staan. Ik kan daar erg van genieten. 

Eigenwijs
Misschien moeten we ons ook helemaal niet laten leiden door wat er 
geschreven staat. Stel je voor dat je erg gesteld bent op je privacy en 
door deze tekst dit restaurant niet zou bezoeken. Dat is geen ramp, 
maar je mist wel een leuke ervaring en ik heb er heerlijk gegeten. Soms 
moet je je laten verrassen door het leven, je kunt nu eenmaal niet op 
alles voorbereid zijn en alles onder controle hebben. We doen alle-
maal vele pogingen, maar het is niet meer dan dat, een poging. Het le-
ven nemen zoals het komt en er het beste van maken en vooral genie-
ten van de kleine momentjes in cadeauverpakking die voorbijkomen.

Frans Liszt kamerkoor 
geeft kerstconcert
Uithoorn – Op zondag 13 decem-
ber a.s. verzorgt het Frans Liszt Ka-
merkoor o.l.v. Eric Jan Joosse een 
kerstconcert in de Thamerkerk aan 
de Amstel. Het belooft een smaak-
vol en kleurrijk geheel te worden, 
met adventsmuziek als opmaat naar 
Kerst en echte kerstmuziek. Compo-
nisten als J.C.F. Bach, Giffen, Kodaly, 
J.M. Bach, Holst, Joosse, Adam en 
Berlioz passeren de revue. De koor-
zang wordt afgewisseld met solis-
tische bijdragen van Cees van der 
Poel op het schitterende orgel van 
de Thamerkerk en Gerlieke Aartsen 
op hobo. Zij spelen werken van Zi-
poli, Telemann en J.S. Bach. Eric Jan 
Joosse heeft orgel gestudeerd bij 
Albert de Klerk. Momenteel is hij 
cantor-organist van de Amstelkerk 
te Ouderkerk aan de Amstel, vaste 
repetitor van COV Amicitia Uithoorn 
en dirigent van Chorus Ad Hoc, de 
Amstellandse Cantorij en het Frans 
Liszt Kamerkoor. Hij heeft een bloei-
ende praktijk als privédocent orgel, 
piano en improvisatie en is actief als 
componist van koor- en kerkmuziek. 

Cees van der Poel studeerde ook or-
gel bij Albert de Klerk en is werk-
zaam als uitvoerend musicus, do-
cent en koordirigent. Hij is zelfstan-
dig adviseur voor orgelbouw en be-
geleidt restauraties van monumen-
tale orgels. Tevens maakt hij deel uit 
van de redactie van maandblad ‘Het 
Orgel’. Gerlieke Aartsen studeerde in 
2012 cum laude af aan het Conser-
vatorium van Amsterdam en heeft in 
het Jeugd Orkest Nederland en het 
Jong Nederlands Blazers Ensemble 
gespeeld. Ze speelt graag op min-
der gebruikelijke locaties, zoals zie-
kenhuizen, asielzoekerscentra, bij 
tentoonstellingen en op feesten. In 
donkere tijden de schoonheid en 
de troost van kerstmuziek ervaren? 
Kom dan 13 december om 14.30 uur 
naar het vierde SCAU-concert van 
dit seizoen! Kaarten kosten 12 eu-
ro; jongeren onder de zestien jaar 
betalen slechts 6 euro. Voorverkoop 
bij de boekhandels Bruna (Amstel-
plein) en Ten Hoope (Winkelcen-
trum Zijdelwaard) of vanaf 14.00 uur 
aan de zaal.

Kerstartikelen kopen? 
Ceres Kringloopcentrum!
Uithoorn - Vanaf donderdag 3 de-
cember aanstaande heeft Ceres 
Kringloopcentrum heel veel kerstar-
tikelen in de winkel staan. Kerstbo-
men, kerstversieringen, kerstballen, 
kookboeken voor de feestdagen en 
mooie kerstcadeautjes. Ceres kring-
loopcentrum zorgt ervoor dat ieder-
een een prachtig kerstfeest kan vie-
ren. Kom snel, want op = op! Stich-
ting Ceres is een organisatie zonder 
winstoogmerk. De Stichting streeft 
ernaar om geld over te houden aan 
de verkoop van kringloopgoede-
ren, zodat zij daarmee goede doelen 
kunnen steunen. In het verleden zijn 
onder andere aan Kika en Stichting 
Aap donaties gedaan. De Stichting 
is daarbij wel afhankelijk van wat 
de bevolking van de gemeente Uit-
hoorn aflevert bij het kringloopcen-
trum. Gooi uw artikelen niet direct 
weg. Vaak kunnen de medewerkers 
van het kringloopcentrum voor deze 
artikelen nog heel goed een twee-
de leven verzorgen. We denken dan 
aan meubels, boeken, platen en 
cd’s, glas- en aardewerk, kleding, 

speelgoed, lampen en elektrische 
apparatuur. Het magazijn is maar 
liefst zes dagen per week open voor 
het afgeven van uw goederen. Heeft 
u enkele uren per week over? Zoekt 
u een gezellige omgeving om con-
tact te hebben met leuke mensen? 
Wilt u graag wat doen en niet stilzit-
ten? Kom dan als vrijwilliger werken 
bij Stichting Ceres Kringloopcen-
trum. Het is écht de leukste winkel 
van Uithoorn en omstreken. Wij zoe-
ken meerdere vrijwilligers voor di-
verse afdelingen. We zoeken onder 
andere een vrijwilliger voor de kle-
dingafdeling, voor de boven-afde-
ling, voor de inname van goederen 
en een vrijwilliger als chauffeur op 
onze bestelauto. Mocht u echter an-
dere interesses hebben, ook dan is 
het de moeite waard om contact op 
te nemen met Ceres. Ceres Kring-
loopcentrum organiseert ook vaak 
acties. Deze acties worden via de 
website (www.ceres-kringloop.nl), 
facebook (Stichting Ceres Kring-
loopcentrum) en twitter (@Ceres-
Kringloop) bekend gemaakt.

Kwakelse verenigingen ontvangen 
60.000 Uit veilingopbrengsten
Aalsmeer - De Kwakel - Vrijdag 27 
november is de opbrengst van de 
twee Kwakelse veilingavonden ver-
deeld onder het Kwakelse vereni-
gingsleven. Dit gebeurde tijdens 
een feestelijke avond voor de 150 
vrijwilligers van de Kwakelse Veiling. 
Dit zijn de mensen die huis-aan-
huis de kavels ophalen, de men-
sen die vervolgens huis-na-huis 
de nieuwsbrieven en veilingcatalo-
gus verspreiden. Maar ook de vrij-
willigers de ingebrachte goederen 
ophalen en weer thuisbezorgen en 
al die mensen die tijdens de von-

den zorgen dat alles goed verloopt. 
Al met al worden en vele duizen-
den uren vrijwilligerswerk verricht 
om geld op te halen voor het Kwa-
kels verenigingsleven. Ook dit jaar 
zijn deze inspanningen niet voor 
niets geweest, want er werd voor 
€ 61.577 geveild. 25 Verenigingen 
hadden een aanvraag ingediend bij 
het Veilingcomité voor een bijdrage 
in hun activiteiten. Zo gaat de Hob-
byclub Fantasie ’83 gaat de bijdrage 
besteden knutselmateriaal, gereed-
schap, hout en nieuwe T-shirts voor 
de leiding, die wekelijks 55 kinde-

ren lekker bezighoudt met allerhan-
de knutsels. De Zonnebloem ont-
ving een bijdrage in de kosten van 
hun jaarlijkse contactdag en het be-
zoeken van zieke mensen en andere 
activiteiten. Damclub Kunst & Ge-
noegen viert in 2027 haar honderd 
jarig bestaan. Om dat te halen kre-
gen ze een bijdrage voor lesmateri-
aal voor de jeugd en het ontwikke-
len van een website. Dorpshuis De 
Quakel kan de voormalige peuter-
speelzaal om gaan bouwen tot een 
dorpshuiskamer voor jong en oud. 
De Vuurwerkgroep bestaat inmid-

dels 10 jaar en zorgt voor de veilig-
heid rond de jaarwisseling. Tevens 
organiseren ze dan een aantal ac-
tiviteiten. Muziekvereniging Tave-
nu krijgt weer een bijdrage om mu-
zieklessen te geven aan de kinde-
ren van basisschool De Zon. Mid-
dels deze muzieklessen hopen ze 
meer jeugdleden te trekken. Te-
vens mag de steelband van Tavenu 
nieuwe instrumenten aanschaffen. 
KBO krijgt een bijdrage om activi-
teiten voor hun 500 leden te orga-
niseren, waaronder de dinsdagmid-
dag soos in het dorpshuis De Qua-
kel. De KDO Trimclub heeft voor 
de eerste keer in haar 40-jarig be-
staan een beroep gedaan op de vei-
lingopbrengsten. Ze willen daarmee 
een reünie organiseren voor hun le-
den en oud-leden. Scouting St. Jo-
hannes krijgt een bijdrage om in het 
kader van hun 70-jarig jubileum met 
al hun 98 jeugdleden een weekend 
op pad te gaan. Toneelvereniging St. 
Genesius krijgt geld voor het pro-
moten van het jeugdtoneel en de 
uitbreiding van haar oefenavonden. 
Ter plekke is afgesproken dat Ge-
nesius volgend jaar op de verdeel-
avond een eenakter zal spelen met 
Peter Oudshoorn van het Veilingco-
mité in de cast. De feestavond voor 
de vrijwilligers van het Veilingcomité 
werd afgesloten met een paar rond-
jes kienen en een spetterend optre-
den van het Kwakelse zangduo Da-
vid en Lot. Op de www.kwakelsevei-
ling.nl/usteunt staat wie waarvoor 
een bijdrage heeft ontvangen.

Kom zingen bij Amicitia 
in Uithoorn!
Uithoorn - Amicitia is een oratori-
umkoor van 80 leden, dat volgend 
jaar 60 jaar bestaat. Het koor staat 
al 30 jaar onder leiding van de en-
thousiaste dirigent Toon de Graaf en 
al meer dan 30 jaar is repetitor Eric 
Jan Joosse aan het koor verbonden, 
geen onbekende in de regio. In ok-
tober j.l. gaf het koor een zeer ge-
slaagd concert in Parijs, alweer de 
vierde concertreis van het koor. Vrij-
dag 20 november j.l. gaf Amicitia 
een prachtig concert in de Burght-
kerk in Uithoorn. Vooral het Requi-
em van Gabriël Fauré maakte die-

pe indruk op het publiek. Kom een 
paar keer meezingen op maandag-
avond van 20.00 tot 22.15 uur in de 
R.K. Scholengemeenschap “Tha-
men”, Den Uyllaan 4, naast het bus-
station van Uithoorn. Op het pro-
gramma voor 2016 staan: Johannes 
Passion van J.S. Bach, uitvoering 18 
maart en Mis in As van F. Schubert, 
Te Deum van A. Bruckner en Ps. 150 
van C. Franck, concert 18 november.
U bent van harte welkom. 
Voor inlichtingen: Greet Bijlsma, tel. 
0297 567257. Website: www.amici-
tia-uithoorn.nl

Kerstmarkt Uithoorn
Uithoorn – Kerstmarkt Uithoorn 
zal dit jaar op 12 en 13 december 
rondom Winkelcentrum Amstel-
plein plaats vinden. Een enorme 
kerstboom, gezellige houten huis-
jes met gluhwein,  poffertjes, heer-
lijke broodjes en gezellige muziek 
zullen voor een sprookjesachtige 
sfeer zorgen. Op de markt zijn ook 
diverse kinderactiviteiten te vinden 
en op het Amstelplein is het moge-
lijk om een kerstboom te kopen. Ui-
teraard zal de Kerstman een bezoek 
brengen aan het winkelcentrum en 
op zaterdagmiddag kunt u genie-
ten van optredens van het koor “La-

ke District Sound” en “Capo’s Pop-
koor”. Dit jaar is Albert Heijn Jos van 
den Berg hoofdsponsor van het eve-
nement. Lek Themadecoraties spon-
sort de prachtige aankleding van 
het evenement en Stichting Promo-
tie Uithoorn De Kwakel zorgt ervoor 
dat de omgeving kan worden geïn-
formeerd. Kerstmarkt Uithoorn is op 
zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur en 
op zondag van 11.00 tot 17.00 uur in 
en rondom Winkelcentrum Amstel-
plein. Inschrijven voor een kraam 
kan nog steeds,  meer informatie is 
te vinden op www.winkelcentrum-
amstelplein.nl/kerstmarkt-uithoorn/.
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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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Uit de Nieuwe Meerbode van 
week 48. Hier tekent de journa-
list uit de mond van de Stadsre-
gio het volgende op. 
 “Met een vrije trambaan is men 
vanuit Uithoorn per tram bin-
nen een half uur bij station Zuid 
wat het knooppunt voor de zui-
delijke regio wordt. Daar moet 
men op andere lijnen overstap-
pen, ook om de stad verder in te 
gaan,”. Dat is de theoretische be-
nadering. De praktijk is anders. 
Dat wéét de Stadsregio natuur-
lijk, maar dat komt even niet uit 
in een Halleluja-verhaal over de 
tram. Wie in het geschetste toe-
komstmodel in Uithoorn op het 
busstation op de tram zou stap-
pen, is inderdaad wel binnen een 
half uur op Station Zuid.
Voortraject. Maar: Begon die reis 
echt op het busstation? Wie trekt 
er dichtbij het busstation de deur 
achter zich dicht om op reis te 
gaan? Wie heeft eerst nog an-
der vervoer nodig om op het bus-
station te komen? Wie moet daar 
overstappen? Overstappen kost 
gemiddeld 5 minuten, en wie daar 
geen rekening mee houdt heeft 
grote kans op het missen van de 
tram of de bus en is dus nog lan-
ger onderweg. 
Waar ligt het werkelijke begin 
van de reis? Op- of rond het bus-
station? In Meerwijk? In Zijdel-
waard? In de Kwakel? Als de hui-
dige bus naar Amsterdam dicht 
genoeg bij huis is op de halte Ro-
mefl at, Heijermanslaan of Willem 
Klooslaan/v Schendellaan, hoe-
veel reistijd komt er dan bij voor 
“men” in de tram zit? 
Gaat u even mee? U woont 7 mi-
nuten lopen verwijderd van de 
halte Romefl at, om de bus niet te 
missen moet u 5 minuten van te 
voren op de halte aanwezig zijn. 
De bus is 4 minuten onderweg 
en u heeft 5 minuten overstaptijd 

nodig op het busstation voor de 
tram vertrekt. Op het moment dat 
de tram vertrekt is het 19 minu-
ten geleden dat u de deur achter 
zich dicht trok. De bus naar Am-
sterdam, die gelijktijdig met de 
bus naar Uithoorn van de halte 
Romefl at vertrok is dan de halte 
Poortwachter reeds gepasseerd! 
Als u in de Marijnenlaan woont 
dan bent u in een paar minuten 
op het busstation, maar ook dan 
is het niet met een schaartje te 
knippen.
U moet 5 minuten van te voren 
aanwezig zijn, want als u er aan 
komt op het moment dat de tram 
wegrijdt bent u echt te laat. 
Langer. Uw reis naar Station Zuid 
kan best wel langer duren dan 45 
minuten. Er wordt gerekend met 
de aankomsttijd, dus: het mo-
ment waarop de tram tot stilstand 
komt en de deuren open gaan. 
Op station Zuid moet u nog 150 
meter lopen naar de perrons. Ook 
daar geldt dat u 5 minuten van 
de voren aanwezig moet zijn om 
in de andere bus, tram, metro of 
trein te kunnen zitten op het mo-
ment dat die wegrijdt.
Natraject. Station Zuid hoeft niet 
uw reisdoel te zijn. Waar gaat u 
naar toe? Naar de Keizersgracht? 
Huisnummer 620?
Dan heeft u daar vanaf de aan-
komst op Station Zuid nog een 
minuut of 20 extra voor nodig. Uw 
reis van Zijdelwaard naar de Kei-
zersgracht kan zo maar 1:05 uur 
duren. Dat is heel wat anders dan 
een halfuurtje, van geval tot geval 
kan uw reis met de huidige bus 
sneller of langzamer zijn, gemid-
deld verschilt het nauwelijks.
Moraal van het verhaal: ‘t Is maar 
net hoe je het vertelt en ook maar 
net hoe je een rad voor de ogen 
gedraaid krijgt.

Aland van Valkenburg

Tramstation(2)

Tweede brochure Crown Theater
Regio - Volgende week komt de 
tweede Crown Theater brochure 
van dit theaterseizoen uit en zal ver-
spreid worden in de regio. In deze 
brochure staan alle voorstellingen 
van december 2015 tot en met mei 
2016 uitgebreid beschreven. 

Wanneer u in de maand december 
uw kaarten koopt bij een van de ver-
kooppunten, dan ontvangt u er een 
mooie cadeauverpakking bij om de 
kaarten als cadeau te kunnen ge-
ven. We brengen veel voorstellingen 
in verschillende genres: Toneel, Ko-
medie, Musical, Show, Muziek, Ca-
baret en Kinder- & Jeugdvoorstel-
lingen. De verkooppunten waar de 
cadeauverpakking verkrijgbaar is 
zijn: Espago, Boekhandel Boekhuis, 
Primera in Winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde, Ten Hoope Boek en Kan-
toor in Uithoorn, Marskramer in Ku-

delstaart en de Gemakswinkel in 
Leimuiden. 
 
Crown Ladies voorstellingen
Binnenkort, 23 december is de eer-
ste van de vijf Crown Ladies voor-
stellingen. Heeft u hier al van ge-
hoord? We hebben de leukste vrou-
wen-voorstellingen uitgezocht voor 
een gezellige avond uit en hiervoor 
een mooie aanbieding gemaakt: 
Wanneer je vier tickets of meer te-
gelijk koopt, voor een of meerde-
re voorstellingen, dan krijg je vijf-
tien procent korting. Dit zijn de vijf 
voorstellingen: Rudolph’s Christ-
mas, Opvliegers, Chakra’s & Char-
donnay, Nonsens en Simone! Kort-
om Crown Theater Aalsmeer biedt 
een breed scala aan voorstellingen 
voor een onbezorgd avondje uit. Tot 
ziens in het theater. www.crownthe-
ateraalsmeer.nl

Debuut zingt met Kerst
Uithoorn - Kerstmis is altijd fees-
telijk en speciaal. Hierbij horen na-
tuurlijk de kerstliedjes!  Debuut 
zingt dit jaar de kerstviering op 24 
december in de Burght (Potgieter-
plein 4, Uithoorn) om 21:00 uur. Er 
is een breed repertoire kerstliederen 
in verschillende stijlen en talen. Om 
deze viering extra feestelijk te ma-

ken, willen wij graag met een groot 
koor zingen. Hou jij van zingen? En 
lijkt het je leuk om met ons mee te 
zingen in de kerstviering? Dan kan 
je je op 4 december om 19:15 uur 
in de Burght aansluiten. De repeti-
ties duren tot 21.00. Iedereen is wel-
kom, jong en oud, wel of geen zan-
gervaring!

Nu ook een Etoswinkel op het Zijdelwaardplein
Uithoorn - Woensdag 2 december 
opende de bekende drogisterijke-
ten Etos haar nieuwe winkel in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Gevestigd 
op de plaats waar eerder Pour Vous 
Stoop zat. Maar die is in het winkel-
centrum verhuisd naar een ande-
re locatie. Gelet op het brede aan-
bod op het gebied van drogisterij-
artikelen, geuren, huidverzorging 
en make-up, komt Etos tegemoet 
aan wensen en verlangens van tal-
loze consumenten. Er is een uitge-
breide keuze op het gebied van ge-
zondheid, schoonheidsmiddelen, 
dagelijkse verzorging, babyverzor-
ging en nog veel meer. Geen won-
der dat Etos uitgeroepen is tot de 
beste drogisterij van Nederland in 
2015. De nieuwe winkel ziet er ruim 
uit en heeft een frisse uitstraling 
gekregen. “Ter gelegenheid van de 
opening hebben we leuke acties en 
speciale aanbiedingen voor klanten. 
Zo krijgen de eerste duizend klan-
ten bij hun aankopen een nagellak 
of haargel cadeau. Maar dat is niet 
het enige. We bieden scherp ge-
prijsde kwaliteitsproducten, een rui-
me keuze in artikelen en een uitste-
kende service. Bij ons is het prettig 

winkelen in een gezellige omgeving. 
De winkel is nieuw ingericht en 
heeft ook die uitstraling,” laat win-

kelmanager Sandy Rood met haar 
collega medewerk(st)ers weten. Dat 
zijn behalve haar zelf ook Chantal, 
Imka, Sharmé, Tamara, Mariska en 
Melissa. “En we hebben natuurlijk 
een groot aanbod aan leuke en bij-
zondere cadeautjes in huis om ie-
mand een plezier te doen voor Sint 
Nicolaas en voor de Kerst met pre-
sentjes onder de kerstboom. Er is 
voor elke portemonnee wel wat bij 
en we pakken alle cadeautjes fees-
telijk in.” Op de zaterdagen 5 en 19 
december is er een visagist in de 
winkel aanwezig. Wie daarvoor be-
langstelling heeft kan dan koste-
loos tips over make-up krijgen. Tij-
dens de feestmaand heeft de Etos-
winkel ruimere openingstijden zo-
dat klanten die overdag minder mo-
gelijkheid hebben de winkel te be-
zoeken, toch de kans krijgen om 
er hun favoriete artikelen te kopen. 

Sint op bezoek bij Voedselbank
Uithoorn - Vorige week woensdag 
bracht Sinterklaas met twee Zwar-

te Pieten een bezoek aan de kinde-
ren van de Voedselbank Uithoorn/De 

Kwakel. De kinderen en hun bege-
leiders wachtten vol spanning op de 

Sint en zijn gevolg in de koffi eruimte 
van De Burght. Buiten voor de deur 
stonden een levensgrote Sinterklaas 
en Zwarte Piet gemaakt van ballon-
nen van de ballonnenkeet, zodat ie-
dereen wist dat daar een feest ge-
vierd werd. De kinderen zongen Sin-
terklaasliedjes muzikaal begeleid 
door het orgel en dansten enthousi-
ast rond samen met de vrijwilligers. 
Een aantal kinderen mocht even op 
schoot zitten bij de Goed Heiligman 
en hij bleek wel veel over de kinde-
ren te weten. Iedereen mocht lek-
ker snoepen van pepernoten, spe-
culaas en banketletter met daarbij 
een glaasje chocolademelk, of een 
kopje koffi e of thee voor de ouders. 
Voor alle kinderen was er een cho-
coladeletter en een jutezak met ca-
deaus die ze mee naar huis moch-
ten nemen. De kinderen vonden het 
erg leuk en gingen met een tevreden 
gevoel naar huis. Dit Sinterklaasfeest 
was mede mogelijk gemaakt door de 
Sinterklaasaktie Uithoorn. De groot-
ste sponsor van het speelgoed was 
Mattel. Daarnaast zijn er diverse par-
ticulieren die geld en goederen heb-
ben gedoneerd. De Voedselbank Uit-
hoorn/De Kwakel wil iedereen be-
danken die heeft geholpen om er 
een mooi feest van te maken. 

Geslaagd event ‘Power of Flower’ 
bij Groen onderwijscentrum
Regio - De kracht van bloemen 
zit niet alleen in de kleur en vorm. 
Bloemen en planten leveren prach-
tige beroepen op met heel veel kans 
op een goede baan. De tuinbouw-
secctor heeft volop behoefte jon-
geren die kiezen voor een carrière 
in het groen. Donderdag 26 en vrij-
dag 27 november maakten ruim 100 
leerlingen van het VMBO, HAVO 
en VWO kennis met de veredeling, 
de productie, de groothandel en de 
verwerkende industrie in het groen. 

Er kwamen antwoorden op vragen 
als: ‘Wat ben je als je veredelaar of 
teelttechnicus bent?’, ‘Waarom wor-
den gerbera’s in zoveel kleuren ge-
maakt?’, ‘Hoe kunnen beestjes hel-
pen meer geld te verdienen?’, ‘Wat 
heeft het voedselprobleem van de 
wereld te maken met de tuinbouw-
sector?’

Bezoeken
De leerlingen leerden de be-
roepen kennen door bezoe-

ken aan onder andere ‘Water-
drinker’ en ‘Nieuwkoop Euro-
pe’ (groothandel&logiistiek), ‘Vireo 
Plants’, ‘Bunnik Bromelia specialist’ 
(productie planten) en ‘Takii Europe’ 
en ‘Florist’ (veredeling). De bedrij-
ven hadden enorm hun best gedaan 
om niet hun bedrijf specifi ek, maar 
de beroepsbeelden centraal te zet-
ten. Zo was er ruimte om wat werk 
te verrichten door de deelnemers. 
Ook hebben de jongeren workshops 
gevolgd. Bij ‘Power of Food’ ston-

den de zinneprikkelende aspecten 
van bloemen in de spotlights. Ver-
volgens werd duidelijk wat er no-
dig is om bloemen op deze eigen-
schappen te veredelen. En was er 
aandacht voor alles wat er in de le-
vensmiddelenindustrie nodig is, om 
een goed eet- of drinkbaar product 
te maken van de bloemen. Sommige 
leerlingen dronken daarna met een 
half ’verdoofde’ tong hun zelf ge-
produceerde cocktail.
Bij ‘Power of Technology’ stond het 
onderwerp ‘energie’ gebruik cen-
traal. Wist je dat je uit de activiteit 
van de wortels van planten energie 
kunt winnen net als uit zon of wind? 
De deelnemers maakten een op-
stelling en lieten een lampje bran-
den of een windmolentje draaien.
Bij ‘Power of Design’ draait het om 
de krachtige werking van bloemen 
in design waardoor je cultuur er-
vaart. Wist je ook dat er veel men-
sen nodig zijn, die mooi tentoon-
stellingsbloemwerk kunnen maken 
om de producten van de kwekers te 
goed te showen?

Beestjes
Bij ‘Flowerpower & Money’ leerden 
de deelnemers dat ’goede’ beestjes 
gebruikt worden om schade aan het 
gewas te voorkomen. Zelfs katten 
en slangen worden ingezet om mui-
zen te vangen. Dat levert uiteindelijk 
meer geld op van de kweker. Maar 
hoe herken je dan wat een ‘goed’ en 
wat een ‘slecht’ beestje is?

Het was een succes deze twee da-
gen. Het event ‘Power of Flower’ zal, 
samen met allerlei andere activitei-
ten, uiteindelijk kunnen zorgen voor 
meer en adequaat opgeleide jonge-
ren op de groene arbeidsmarkt.

Etos heeft steeds nieuwe aanbie-
dingen en acties. Kijkt u daarvoor 
op de website www.etos.nl. Het Etos 
team heet u van harte welkom in de 
nieuwe winkel.

Ruit ingegooid
Uithoorn - Om kwart over vijf in 
de nacht van donderdag 26 op vrij-
dag 27 november is een ruit van de 
deur van een snackbar in de Prinses 
Christinalaan ingegooid. Omwonen-
den werden wakker van glasgerinkel 
en hebben de politie gealarmeerd. 
Agenten waren snel ter plaatse, 
maar de daders hadden zich al uit 
de voeten gemaakt. Er is direct ook 
een onderzoek gehouden in de om-
geving, maar zonder resultaat. In de 
snackbar zijn enkele pakjes sigaret-
ten op de vloer aangetroffen. 
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Eerste Warm up winter eventin Uithoorn een groot succesin Uithoorn een groot succesin Uithoorn een groot succes

Uithoorn - een achttal Uithoornse bedrĳ ven staken de koppen bĳ  elkaar en 
organiseerde met elkaar, afgelopen donderdagavond het ‘ Eerste Uithoornse 
Winter Event” met de naam: ‘ It’s the season to be glammy’. Het event werd 
gehouden bĳ  Esplanade lunchcafe. Iedereen kreeg bĳ  binnenkomst een 
heerlĳ ke cocktail en kon met de ĳ sbeer op de foto. Eenmaal binnen proefde 
je direct de sfeer van gezelligheid. Om 20.00 uur startte de Fashionshow 
waarbĳ  er voor jong en oud feestelĳ k en wintermode werd geshowd voor 
jong en oud. Na de geweldige show werd er ruimte gemaakt voor een mini 
verkoop, waarbĳ  ieder deelnemend bedrĳ f leuke aanbiedingen had in haar 
of zĳ n branche. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. 
Onder het genot van porachtig muziek verzorgt door een swingende DJ 
werden de gasten regelmatig getrakteerd op heerlĳ ke hapjes en bĳ  het 
afscheid ontving iedereen een rĳ kelĳ k gevulde goodiebag. De deelnemende 
bedrĳ ven waren: Esplanade lunchcafé, My Fashion, Nelson schoenen, iets 
voor Kids, P.S. Looove, Love 4 beads, de Choco Yoko, DUO Plant en Zoete 
Zonde. Het was een geweldige avond die zeker voor herhaling vatbaar is!





Regio - IVN De Ronde Venen 
Uithoorn organiseert op zater-
dag 5 december een vogelexcur-
sie in een raar gebied. Tussen het 
geweld van de snelwegen A9 en 
A2 en de skyline van Amsterdam 
Zuidoost is er een oase van vo-
gelrust: de Ouderkerkerplas. Mooi 
wandelen kan daar. Maar we ver-
wachten ook veel smienten, kuif-
eenden, tafeleenden en futen. En 
misschien ook de toppereend, 
zaagbekken en nonnetjes. De 
sperwer kan er ook zijn. We ver-
zamelen om 8.30 op het parkeer-
terrein van de Algemene Begraaf-
plaats, Ringdijk 4 te Wilnis. Van-
daar vertrekken we met zo min 
mogelijk auto’s naar de Ouder-
kerkerplas. Om 12.00 uur zijn we 
terug bij de Algemene Begraaf-
plaats. Inlichtingen: Catherine van 
de Graaf, 0655715014. Aanmel-
den niet nodig. Excursies gaan 
altijd door, behalve bij erg slecht 
weer. Afgelastingen staan ca. 1 
uur voor aanvang op de website.
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Sinterklaasmuseum in
bS De Zon
De Kwakel - Na de pietenboetiek 
vorig jaar is er dit jaar een prachtig 
sinterklaasmuseum verrezen in ba-
sisschool De Zon. Een bezoek aan 
dit mooie museum is een lust voor 
het oog. Er zijn vele kleine snuiste-
rijen te zien zoals oude verlanglijst-
jes, prentenboeken, cd’s, foto’s van 
oude en nieuwe tijden. Kleding is er 
ook te vinden, wat denkt u van een 
Sinterklaasmantel met toebehoren 
uit 1968 ! Pietenpakken van beken-
de pieten, uiteraard met bijpassen-
de pet en veer. Zelfs een oude ring 
en ketting van Sinterklaas kunt u 
ontdekken onder een glazenstolp.  
Naast het bed van onze goede Sint 
is er ook ruimte voor kunst. En basis-
school heeft een meesterstuk kun-
nen bemachtigen. Een prachtig por-
tretschilderij van de Sint. Waar een 
prijskaartje van wel 15.000 ppnoten 
aan hangt. De kinderen brengen on-
der begeleiding van ouders en leer-
krachten bezoeken aan het museum 
om rond te kijken, voorgelezen te 
worden maar ook om zelf een waar 
kunstwerk te schilderijen op de can-
vaslijstje die er klaarliggen.

Extra spannend...
Afgelopen donderdag hebben pie-
ten een bezoek gebracht aan de 

Zon om te vertellen dat de Sint don-
derdag 3 december op school zal 
komen. Dat was natuurlijk feest. 
De pieten hebben het museum be-
zocht en waren onder de indruk en 
beleefden “eerdere tijden”. Tevens 
mochten de kinderen ’s avonds hun 
schoen zetten. De volgende dag 
stonden de kinderen al vol span-
ning te wachten voor de toegangs-
deuren. Zal er wat in mn schoen zit-
ten, is rommelpiet misschien wel 
geweest ? En ja hoor i.d.d. rom-
melpiet was op school geweest. 
Wat een troep had hij achtergela-
ten maar gelukkig ook wat lekkers 
in een ieder zijn schoentje. Maar 
al snel sloeg de feeststemming om 
in mineur. Meester Rien kwam de 
klassen langs om te vertellen dat 
de deur van het museum verdwe-
nen was, maar erger nog ook het 
meesterstuk van de Sint was ver-
dwenen. Wel waren er sporen ge-
vonden. Door de gehele school wa-
ren er zwarte handen te zien en in 
de gang lag er een roze veer en het 
prijskaartje van het schilderij ! De 
kinderen hebben met meester Rien 
afgesproken dat ze uit gaan kijken 
naar een piet zonder veer want wie 
weet, weet deze piet wel meer over 
het verdwenen schilderij.

Colijn in voorbereiding 
voor winterpresentatie
Uithoorn - De Telekids Musical-
school en de RTL Talent Academy 
bij Danscentrum Colijn mag zeker 
een succes genoemd worden. Sinds 
september zijn er zo’n 30 leerlin-
gen druk bezig hun script te leren, 
krijgen zangles en studeren liedjes 
in, krijgen spel oefeningen en spe-
len toneel, en studeren heel hard op 
de dansjes onder leiding van Jeroen 
Heiliegers. Dit alles in voorbereiding 
op de Winterpresentatie op vrijdag 
29 januari 2016.
De titel van de Winterpesentatie is 
Alice In Het Sprookje. Alice is met 
haar beste vrienden in het bos op 
zoek naar wat kruiden voor hun ou-
ders. Plots gebeurt er iets bijzon-

ders. Alice raakt zoek. Haar vrien-
den kunnen haar niet meer vinden 
en zullen op zoek moeten naar ie-
mand die hun kan helpen. De vrien-
den kruipen, sluipen en verschuilen 
zich voor het gevaar op de weg. Het 
belooft een prachtige presenatie te 
worden en de kinderen hebben er 
enorm veel zin in! Tijdens de lessen 
alleen maar strallende koppies. Na 
de Winterpresentatie gaan de leer-
lingen zich voorbereiden op het 
‘grote werk’. Op 2 juli zullen zij op-
treden in ’t Spant in Bussum, een 
echt theater dus waarbij alles uit de 
kast getrokken zal worden zodat de 
leerlingen kunnen schitteren in hun 
‘eigen’ Musical.

Meespelen in een orkest?
Geef je op voor het KnA 
Music4All orkest
Uithoorn - In het kader van het ju-
bileumjaar KnA 100 jaar, heeft de 
muziekvereniging diverse leuke ac-
tiviteiten georganiseerd. Eerder al 
brachten wij u op de hoogte van 
het feest en de reunie op zaterdag 
16 januari a.s., gevolgd door het ju-
bileumconcert op 23 januari in de 
Schutse. KnA wil echter aan ieder-
een die ooit een muziekinstrument 
heeft gespeeld de mogelijkheid bie-
den om (weer) eens, eenmalig een 
concert mee te kunnen spelen.
In Uithoorn en omgeving wonen ve-
le mensen die ooit een muziekin-
strument hebben gespeeld, of dat 
nog steeds spelen, maar eigenlijk 
alleen les hebben. Hoe leuk zou het 
zijn om eens met een orkest mee 
te spelen? Of je nu heel goed, ge-
middeld of beginnend muzikant 
bent, er is altijd een plaats voor je 
in dit Music4All orkest. Er wordt tij-
dens het concert een mengeling ge-
speeld van moeilijke en eenvoudige 
stukken, waardoor er voor iedereen 
goed meegespeeld kan worden. 

Leeninstrumenten beschikbaar
Het concert gaat plaatsvinden op 
5 juli 2016. De repetities zullen in 
de maanden mei en juni op dins-
dagavond zijn in het KnA gebouw 
op het Legmeerplein in Uithoorn. 
Zelfs als je niet meer zelf een in-
strument hebt, kan je meespelen, 
want KnA heeft leeninstrumenten 
beschikbaar. Langs deze weg wil-
len zij dan ook een oproep doen aan 

oudleden/-muzikanten om zich aan 
te melden voor dit concert. Het be-
stuur van KnA hoopt dat deze men-
sen hun instrument weer eens wil-
len afstoffen en meedoen willen aan 
dit leuke concert. De muziekstuk-
ken zullen niet al te ingewikkeld zijn 
zodat iedereen deze uitdaging aan 
durft te gaan. Er zal een aantal we-
ken voor dit concert worden gere-
peteerd op de dinsdagavond.

Beginnend en ervaren 
maken samen muziek
“We richten ons niet alleen op oud 
leden van KnA, maar ook op men-
sen die soms al jaren les hebben, 
maar nooit met een orkest hebben 
gespeeld”, aldus Marco Lesmeis-
ter, voorzitter van KnA. Lesmeis-
ter vervolgt: “Op deze manier kun-
nen mensen toch eens proberen of 
ze het leuk vinden om in een orkest 
te spelen, of gewoon eenmalig weer 
eens in projectvorm meedoen. We 
hebben gehoord dat er veel vraag 
naar is, zowel van beginnende mu-
zikanten als van meer ervaren mu-
zikanten, maar zeker ook van men-
sen die al langere tijd gestopt zijn 
en toch weer eens willen proberen 
of ze het nog leuk vinden.”

Het orkest wordt aangevuld met de 
huidige leden van het KnA Orkest, 
dus er is meer dan voldoende on-
dersteuning voor iedereen op ieder 
instrument. Aanmelden kan via kna.
secretariaat@gmail.com

Nieuwe Etos Uithoorn in 
decembersfeer
Uithoorn -  Op woensdag 2 decem-
ber gaat in het Uithoornse winkel-
centrum Zijdelwaard om 9.00 uur 
een gloednieuwe Etos open. De win-
kel heeft een frisse uitstraling en is 
ruim en overzichtelijk opgezet. “De 
klant gaat bij ons het allernieuwste 
op het gebied van make-up, geuren 
en gezichtsverzorging ervaren”, zegt 
winkelmanager Sandy Rood. Speci-
aal ter gelegenheid van de opening 
zijn er tal van leuke acties en spe-
ciale aanbiedingen. Zo krijgen de 
eerste 1.000 klanten een haargel of 
nagellak gratis, zolang de voorraad 
strekt. Sandy Rood en haar zeven 
medewerkers nodigen iedereen uit 
om langs te komen. Het team staat 
klaar om de klanten te verwelkomen. 
“We willen graag heel Uithoorn ken-
nis laten maken met onze Etos.” De 
winkel biedt scherpgeprijsde kwali-
teitsproducten, een ruime keuze in 

assortiment, goede service en een 
prettige winkelomgeving.

Feestelijke cadeaus
Ook na de opening blijft het nog ex-
tra gezellig bij de Etos. Op zater-
dag 5 en op zaterdag 19 december 
is er een visagist in de winkel aan-
wezig. Klanten kunnen dan gratis 
tips over make-up inwinnen. In de 
Etos is de decembersfeer al duide-
lijk merkbaar. Klanten vinden er leu-
ke en bijzondere cadeaus. Voor el-
ke portemonnee is er een uitgebrei-
de keuze op het gebied van gezond-
heid, beauty, dagelijkse verzorging 
en babyverzorging. De winkel heeft 
in december verruimde openingstij-
den zodat klanten meer gelegenheid 
hebben om inkopen te doen. “En 
natuurlijk pakken we alle cadeaus 
meteen feestelijk in”, aldus de win-
kelmanager.

IVN vogelexcursie 
Ouderkerkerplas 

Vier uw kerstdiner in de 
‘big Apple’ van Aalsmeer
Regio - Bezoek de dinnershow 
Brooklyn Nights op 25 of 26 decem-
ber in Studio’s Aalsmeer. Geduren-
de de feestmaand december ademt 
Studio’s Aalsmeer een en al ‘Kerst’. 
De dinnershow Brooklyn Nights is bij 
uitstek een show die fantastisch past 
bij de feestdagen. Naast een luxe 
4-gangen kerstdiner in restaurant de 
‘Big Apple’, brengt Brooklyn Nights 
een compleet verzorgde avond vol 
muziek en entertainment. Met aan-
gepast kerstrepertoire vinden er op 
25 en 26 december speciale edities 
van de dinnershow plaats: eerste 
kerstdag een gala-avond en twee-
de kerstdag een familie editie. Een 
avond Brooklyn Nights bestaat uit 

een feestelijk ontvangst, 4-gangen 
dinnershow, theaterspektakel en af-
terparty met de artiesten. Er zijn op-
tredens van o.a. Stanley Burleson, 
LA the Voices, Ivanildo Kembel en 
het showballet o.l.v. Marc Forno. Dit 
alles vindt plaats in diverse locaties 
binnen het sfeervolle kerstdecor van 
Studio’s Aalsmeer. Brooklyn Nights 
is een all-inclusive uitgaansformule 
waarbij de bezoeker 6 uur lang wordt 
geëntertaind en voorzien van culi-
naire hoogstandjes. Hierbij zijn ook 
alle dranken nationaal assortiment 
standaard inbegrepen. Arrangemen-
ten zijn verkrijgbaar vanaf 89,50 met 
op tweede kerstdag een kinderar-
rangement (t/m14 jaar) á 49,50. Winterfait bij DUO Plant 

sfeervol en gezellig
Regio – Traditiegetrouw organiseer-
de DUO Plant uit Aalsmeer het af-
gelopen weekend weer zijn jaarlijks 
terugkerende ‘ Winterfair”. Aange-
zien DUO Plant zich echter ook een 
naam verworven heeft in Uithoorn en 
Mijdrecht, met het runnen van twee 
prachtige bloemenzaken, is niet 
meer een specifiek Aalsmeers feest-
je, maar een regionaal feest.  Drie 
dagen lang was het een drukte van 
belang. In een sfeervolle kerst ambi-
ance werd je als bezoekers hartelijk 
welkom geheten door een aardige 
jonge dame die je direct een gevuld 
tasje en een consumptiebon aanbod. 

Een maal binnen, de storm en regen 
trotserend ( de redactie van de Nieu-
we Meerbode was er zondag) werd 
je warm onthaald. Je waande je al in 
de kerstsfeer. Er was van alles te be-
leven: een markt met diverse kraam-
pjes, de kinderen konden genieten 
van een mini ijsbaan, de ouderen 
konden meezingen of swingen met 
een koor. Er waren velen kerstdeco-
raties te bewonderen en te koop. Er 
was glühwein, erwtensoep, oliebol-
len, heerlijk een hapje georganiseerd 
door restaurant acht. Kortom, buiten 
geur, nat en koud, bij DUP Plant was 
het sfeervol en warm.

Opening nieuwe standplaats 
van Kleur is Kracht
Uithoorn - De praktijk “Kleur is 
Kracht” is van een kleine ruimte 
aan de Fermoor verhuisd naar de 
Bovenboog aan de Johan de Witt-
laan in Uithoorn. Het oude school-
gebouw van de Regenboog en de 
Dolfijn is nu een praktijk- en atelier-
ruimte rijker nu Kleur is kracht zijn 
intrede daar heeft gedaan.

Wat eerst een oud schoollokaal was, 
is nu een prachtige praktijkruimte 
geworden voor kunstzinnige thera-
pie en beeldende coaching. Bij bin-
nenkomst zullen de mensen met-
een ervaren wat kleur en kunst met 
je kunnen doen. Je kijkt je ogen uit 
naar alle prachtige kleuren, materi-
alen, gemaakte kunstwerken en het 

is goed toeven in de zithoek bij het 
grote raam.
Voor genodigden is er een officiële 
opening en op vrijdag 4 december is 
iedereen tussen 11.00 en 18.00 uur 
welkom bij het open huis van Kleur 
is Kracht. Iedereen is welkom en 
Astrid van Zelst laat u graag kennis 
maken met haar praktijk en de mo-
gelijkheden voor kunst, therapie en 
coaching.
Adres: Johan de Wittlaan 83, 1421 
XB Uithoorn. Praktijk- en atelier-
ruimte Kleur is Kracht bevindt zich 
op de 1e etage van de Bovenboog. 
Ingang via zij-ingang gymzaal Pr. 
Christinalaan 82b.
Voor meer informatie: www.kleuris-
kracht.nl of 06-14904491.

Met de Zonnebloem naar 
Intratuin
Regio - Op donderdag 26 novem-
ber gingen twaalf gasten van De 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek naar Intratuin in Ter Aar. Er 
hadden zich weer voldoende vrijwil-
ligers opgegeven om de gasten naar 
de uitgaanslocatie te vervoeren. Het 
is altijd een hele organisatie om de 
gasten, waarvan drie met een rol-
stoel en de overige negen met een 
rollator te vervoeren, maar weer veel 
lof voor de begeleiders.
Bij Intratuin werd begonnen met een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. 
Daarna begon de rondgang door 
het prachtige tuincentrum. Het in 
miniatuur gebouwde dorpsgezicht, 
compleet met ijsbaan, had natuurlijk 
weer ieders aandacht. Maar er was 
meer, de prachtige kerstartikelen en 
de mooiste sierverlichting die op al-
lerlei manieren waren aangebracht 
vonden de gasten ook prachtig. Ge-
zeten in de rolstoelen of achter de 
rollators werden de gasten, soms via 
sluiproutes, op de mooiste plaatsen 
in het tuincentrum gebracht. Na-
tuurlijk werd er ook van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om nieuwe 
kerstspullen en speciale kerstplan-

ten te kopen. Van deze gelegen-
heid werd gretig gebruik gemaakt. 
Er waren gasten bij die zeiden: “Laat 
ik mezelf vandaag maar verwennen 
want een ander doet het misschien 
niet”. Je kon aan de gezichten van 
de gasten, maar ook van hun bege-
leiders zien dat iedereen het gewel-
dig naar de zin had. Tegen halfeen 
werd het tijd voor de lunch. In het 
geheel vernieuwde restaurant was 
een gereserveerde ruimte waar de 
lunch door de catering van het tuin-
centrum op een voortreffelijke wijze 
verzorgd. Een heel lekker soepje en 
daarna nog patat en een overheer-
lijke kroket. Rond kwart voor drie 
waren de gasten met hun begelei-
ders weer terug in Uithoorn. Dat de 
gasten genoten hadden bleek wel 
bij het afscheid. De vrijwilligers en 
chauffeurs werden uitvoerig be-
dankt. Duidelijk is weer eens ge-
bleken dat een uitje dat zo onge-
veer vijf uur duurt voor onze gas-
ten ruim voldoende is. Wilt u meer 
weten over de Zonnebloemafdeling 
Uithoorn/Amstelhoek? Kijk eens op 
de site van de afdeling: www.zonne-
bloem.nl/uithoorn-amstelhoek.
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Het hangt even van de vraag af wel-
ke woningen daarvoor worden in-
gericht. De nieuwe woonwijk ver-
schijnt in een fraaie groene om-
geving waarin zowel de bestaan-
de woningen aan de Van Meete-
lenstraat als de Thamerkerk zullen 
worden geïntegreerd. Daarnaast zal 
ook het openbaar gebied een posi-
tieve verandering ondergaan. In de 
onmiddellijke nabijheid ligt de rivier 
Amstel die de charme van het wo-
nen op die locatie nog eens zal ver-
sterken. Ook al omdat in het kader 
van het lopende Masterplan (Water-
lijn!) in de bocht bij de Thamerkerk 
een jachthaven is gepland. Maar er 
is meer want de nieuwe woonwijk 
grenst vrijwel aan het oude dorp 
van Uithoorn met winkelvoorzienin-
gen, recreatie en openbaar vervoer. 
Op korte afstand ligt ook winkel-
centrum Zijdelwaard. De wijk is ver-
der goed bereikbaar via verschillen-
de wegen naar alle richting in Uit-
hoorn en de Provinciale weg N201. 
Het is nu nog niet aan de orde, 
maar mettertijd zal ook op het nu 
nog braakliggende terrein langs de 
Petrus Steenkampweg nieuwbouw 
worden gepleegd. Alvorens het zo-
ver is zal er nog met een aantal par-
tijen eerst constructief overleg moe-
ten worden gevoerd die tot oplos-
singen moeten leiden waar ieder-
een zich in kan vinden. Zover is het 
echter nog niet. Vooralsnog wordt 
nu eerst het plan ‘De Regentes’ uit-
gevoerd.

Passende naam
“De naam is zo bedacht dat die aan-
sluit bij het karakter van het Oude 
Dorp met namen die ontleend zijn 

aan het vorstenhuis. Destijds was 
koningin Emma regentes totdat 
Wilhelmina 18 jaar was. Dat ‘Re-
gentes’ vonden wij een passen-
de naam voor de door ons ontwik-
kelde woonwijk die daarmee aan-
sluiting vindt bij het Oranjekwar-
tier van Uithoorn. De nieuwe wijk is 
overigens onderdeel van de Vincke-
buurt zoals het totale gebied wordt 
genoemd,” legt Van den Heuvel uit. 
“De kopers van de nieuwe wonin-
gen zijn door ons al geïnformeerd 
over de voortgang van het project 
en de bouw van hun woningen. Te-
vens is woensdagavond 25 novem-
ber voor de omwonenden in de Tha-
merkerk een informatieavond geor-
ganiseerd waarbij wij uitleg hebben 
gegeven over de manier van heien 
en bouwen. Het heiwerk wordt bij-
voorbeeld trillingvrij uitgevoerd met 
het oog op de bestaande wonin-
gen in de nabije omgeving. En het 
bouwverkeer wordt zodanig geleid 
dat het zo weinig mogelijk overlast 
zal veroorzaken. Voordat wij gin-
gen saneren hebben wij een bedrijf 
opdracht gegeven alle omliggende 
woningen te inventariseren. Voor de 
start van de bouw wordt dat weder-
om gedaan en als de bouw is uit-
gevoerd nog een keer. Op deze ma-
nier kan er gemonitord worden of 
er schade is ontstaan. Al met al wil-
len we tijdens de bouw hoe dan ook 
schade voorkomen. Daarover zijn 
met het bouwbedrijf afspraken ge-
maakt.”

Van Bouwfonds naar BPD
Het voormalige Bouwfonds is per 
1 januari 2015 onder een nieuwe 
naam verder gegaan: BPD. In 2016 
bestaat de organisatie 70 jaar. Van 
den Heuvel: “Het heeft te maken 

met het feit dat we steeds meer Eu-
ropees zijn gaan werken met op-
drachten van over de grens. We 
hebben behalve in eigen land daar-
voor ook kantoren in Duitsland en 
Frankrijk. Dat vroeg steeds vaker 
om een naam die ook internationaal 
gebruikt kan worden. Vandaar BPD. 
Sinds onze oprichting in 1946 heb-
ben we meer dan 300.000 woningen 
in binnen- en buitenland gereali-
seerd. Wij maken ons dus sterk voor 
het verwezenlijken van ‘living envi-
ronments’ (woon- en leefomgevin-
gen). In Nederland zijn we de groot-
ste ontwikkelaar. Wij bouwen niet 
zelf maar laten dit doen door gere-
nommeerde aannemingsbedrijven, 
waarvan in onze optiek UBA Bouw 
er een van is. Die bouwt dan ook 
voor ons dit project. Voor de goe-
de orde zij opgemerkt dat wij eige-
naar zijn van het voormalige Cam-
pinaterrein. Op die grond kunnen 
wij gewoon bouwen. Met het stuk 
grond langs de Petrus Steenkamp-
weg hebben wij geen bemoeienis. 
Dat is van Zeeman Vastgoed. In sa-
menwerking met hen en met de ge-
meente Uithoorn willen we de Vinc-
kebuurt ontwikkelen. Wij zijn daar 
al druk mee bezig en hebben geen 
beeld bij de huidige patstelling in-
zake het andere stuk bouwterrein, 
maar we vertrouwen er op dat het 
goed komt” Aldus John van den 
Heuvel.
De definitieve plannen dateren van 
april 2011 toen in de Thamerkerk 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
de exploitatieovereenkomst voor 
de nieuwbouw werd getekend door 
destijds wethouder Jeroen Verhe-
ijen en de directies van (toen nog) 
Bouwfonds Ontwikkeling en Zee-
man Vastgoed.

Nieuwbouw ‘De Regentes’ 
van start in de Vinckebuurt

Een van de woningblokken met vijf woningen. In de vogelvluchtafbeelding te zien beneden op de hoek van de Van 
Meetelenstraat met de Thamerweg (afb. BPD).

De Kwakel - Vrijdagavond 27 no-
vember hield de hobbyclub open 
huis. Net als voorgaande jaren re-
kende de leiding wel op een be-
hoorlijk grote opkomst, maar meer 
dan 130 personen was boven de 
verwachting. Vele kinderen hadden 
hun ouders, broertjes, zusjes maar 
ook opa en oma’s meegenomen 
naar de bovenetage van het dorps-
huis in De kwakel. De leiding ( her-
kenbaar aan hun blauwe shirts) had 
er voor gezorgd dat er van alles te 
doen was. Van dennenappels kon-
den sneeuwpoppen gemaakt wor-
den, van papier werden sinterklaas 
versieringen gemaakt, er kon volop 
worden gefiguurzaagd en geschil-
derd. Bij de timmerafdeling werden 
er stoeltjes, vliegtuigen, bootjes, vo-
gelhuisjes en nog vele ander zaken 
in elkaar getimmerd en geschroefd. 
Niet alleen de kinderen waren lek-
ker bezig, maar ook de ouders lie-
ten zich van hun creatieve kant zien. 
Oma snoep had het deze avond ook 
extra druk met limonade en snoep 

Grote opkomst bij open huis

Uithoorn - De Werkgroep Amne-
sty-International Uithoorn voert in 
december verschillende acties om 
aandacht te vragen voor de men-
senrechten en het lot van mensen 
wier rechten zijn geschonden en die 
onschuldig gevangen zitten. 

Restaurantactie 5 en 
6 december
Amnesty International vraagt al ruim 
vijftig jaar aandacht voor mensen-
rechten. Dat wordt gedaan op aller-
lei manieren en op allerlei plaatsen. 
In het weekend van 5 en 6 decem-
ber zullen op tafels in een aan-
tal restaurants in Uithoorn en De 
Hoef kaarsen branden van Amnes-
ty. De deelnemende restaurants zijn 
: De Strooppot in De Hoef en in Uit-
hoorn bij Irodion, Bella Donna, Fran-
sche Slag, La Musette, Het Recht-
huis, Brasserie du Nord, Hertog Jan, 
Il Pappagallo, Mangia e Bevi en Het 
Theehuis. Deze actie wordt gevoerd 
omdat op 10 december 1948 de 

Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens door de Verenigde 
Naties is aanvaard. Bij de kaarsen 
zal een klein kaartje liggen waarop 
verwezen wordt naar de schrijfma-
rathon in het kader van de Dag van 
de Mensenrechten op 10 december.

Schrijfmarathon 10 december 
in het gemeentehuis 
Op 10 december 2014, de Dag van 
de Mensenrechten, houdt Amne-
sty International de Schrijfmara-
thon. Op deze dag komen wereld-
wijd honderdduizenden mensen 
in actie voor slachtoffers van men-
senrechtenschendingen. Op don-
derdag 10 december worden ook in 
Uithoorn brieven geschreven. In de 
hal van het gemeentehuis kunnen 
mensen hun brief of brieven schrij-
ven aan de autoriteiten die verant-
woordelijk voor de gevangenzetting. 
Op de tafels liggen voorbeeldbrie-
ven, schrijfpapier en pennen. Iede-
re burger is welkom. 

Groetenkaartenactie 11 en 
12 december WC Zijdelwaard
Op vrijdag 11 december van 13.00-
17.00 uur en op zaterdag 12 decem-
ber van 10.00 uur tot 16.00 staan 
medewerkers van de Werkgroep 
Amnesty-International Uithoorn in 
het winkelcentrum Zijdelwaard met 
de groetenkaarten. De kaarten wor-
den verstuurd naar mensen, wier 
mensenrechten geschonden zijn 
en die onschuldig gevangen zit-
ten. Steeds ervaart Amnesty uit hun 
reacties dat het sturen van groe-
tenkaarten zin heeft en een gro-
te steun is. U kunt meerdere kaar-
ten kopen, want er kan een keuze 
gemaakt worden uit diverse adres-
sen. De kaarten zijn al voorzien van 
een postzegel en adressering. Ze 
gaan vergezeld van een persoons-
beschrijving van de gevangene en 
voorbeeldgroeten, waaruit u er een 
kunt kiezen om op de kaart te ver-
melden. Ze kosten (inclusief de 
postzegel van e0,95) e1,- per stuk. 

Decemberacties Amnesty Uithoorn

voor de kinderen en koffie of thee 
met wat lekkers er bij voor de ou-
ders.

Kijken
Hoewel de hobbyclub al bijna 60 
jaar bestaat staan vele ouders toch 

elke keer weer te kijken wat er alle-
maal op vrijdagavond gedaan wordt. 
Voor dat de leiding het in de gaten 
had was het negen uur en tijd om 
op te gaan ruimen. Het was een zeer 
geslaagde avond en zeker weer voor 
herhaling vatbaar. Dit open huis 
viel gelijk met de verdeling van de 
opbrengst van de “Kwakelse vei-
ling” wat beneden in het dorpshuis 
plaatsvond. Ook dit jaar had de hob-
byclub weer een aanvraag inge-
diend voor de aanschaf van nieu-
we materialen. Het veiling comité 
had er rekening mee gehouden dat 
het open huis was en de hobbyclub 
mocht dan ook als eerste van al-
le verenigingen een mooi bedrag in 
ontvangst nemen. Zonder deze gift 
is het erg moeilijk om de touwtjes 
aan elkaar te knopen voor de club. 
Bewust wordt de entree prijs laag 
gehouden zodat alle kinderen de 
mogelijkheid hebben om op vrijdag-
avond lekker te komen knutselen. 
Gelukkig zijn er ook diverse bedrij-
ven waar restmateriaal opgehaald 
mag worden en zo doet de leiding er 
van alles aan om op een goedkope 
manier aan spullen te komen.

De Kwakel – Vorige week maan-
dag 23 november heeft de voorzitter 
van Stichting AED De Kwakel, een 
cheque van 1.000 euro in ontvangst 
mogen nemen. Deze cheque werd 
ter ere van het 60-jarig bestaan van 
EHBO-vereniging St. Vincentius 
door haar leden aan stichting AED 
De Kwakel uitgereikt.
Stichting AED De Kwakel bestaat 
uit allemaal vrijwilligers die zich be-
langeloos beschikbaar stellen (24-
7) aan de Kwakelse gemeenschap 
en kunnen worden ingezet bij re-
animaties. Zij worden door de meld-
kamer 112 aangestuurd via pagers 
en gaan als voorpost van de ambu-
lancedienst naar een mogelijke re-
animatie. Stichting AED De Kwakel 
zorgt ervoor dat de vrijwilligers wor-
den getraind en heeft daarvoor les-
materiaal nodig maar heeft ook op 
een aantal locaties in De Kwakel 
een AED geplaatst, die zij kunnen 
inzetten. Doordat de Stichting AED 

geen inkomsten heeft is deze af-
hankelijk van Sponsoring en Giften.
EHBO-vereniging St. Vincentius 
steunt deze activiteiten van harte 
en vond haar 60-jarig jubileum een 
uitstekende gelegenheid om Stich-
ting AED De Kwakel een eenmali-
ge schenking te doen van 1.000 eu-
ro. Voorzitter van Stichting AED De 
Kwakel Richard van Zanten nam de 
cheque van 1.000 euro in ontvangst 
van Corrie Hogerwerf die al meer 
dan 40 jaar lid is van EHBO-vereni-
ging St. Vincentius. 
Hij bedankte Corrie en EHBO-ver-
eniging St. Vincentius voor deze 
schenking en vertelde dat dit ge-
bruikt gaat worden voor de kosten 
met betrekking op het onderhoud 
van de AED’s maar ook voor blijven 
verbeteren van de kwaliteit van de 
Reanimatie trainingen en inzetten. 
Wat uiteindelijk ten goede zal ko-
men binnen de Kwakelse gemeen-
schap. 

Stichting AED De Kwakel 
ontvangt cheque

Uithoorn - De raden van de ge-
meenten Ouder-Amstel, Diemen en 
Uithoorn hebben donderdag 26 no-
vember de laatste officiële beslui-
ten genomen voor de (gedeeltelijke) 
ambtelijke samenwerking in Duo+. 

Op de raadagenda’s stonden een 
wijziging van de gemeenschappe-
lijke regeling (GR), het bestuur-
lijk-juridisch construct en de eer-
ste begroting. Belangrijk laatste be-
sluit voor de samenwerking die op 
1 januari 2016 een feit wordt, was 
de eerste begroting 2016-2019. 
Ook moesten de raden nog beslui-

ten over de juridische kant van het 
verhaal. Uithoorn, Ouder-Amstel en 
Diemen brengen hun bedrijfsvoe-
ringstaken onder in de gezamen-
lijke uitvoeringsorganisatie. Uit-
hoorn en Ouder-Amstel gaan daar-
naast ook op alle uitvoeringstaken 
voor buurt en burger samenwerken. 
Doordat niet alle gemeenten ge-
lijkelijk deelnemen aan de uitvoe-
ringsorganisatie, maar ze wel met 
één GR gaat werken, behoefde de 
regeling een aanpassing én aanvul-
ling met diverse afspraken. De drie 
raden hebben gisteravond over alle 
punten positief besloten.

Laatste knopen 
samenwerking doorgehakt

Geen baat bij 
reanimatie
De Kwakel - Op woensdag 25 no-
vember rond drie uur in de mid-
dag zijn politie, brandweer, GGD en 
AED naar de Monsieur Noordman-
laan gegaan na een melding over 
een onwel geworden persoon. Een 
70 jarige vrouw uit Uithoorn bleek 
hartfalen te hebben. Er is een kwar-
tier lang gereanimeerd, maar helaas 
heeft de inwoonster hier geen baat 
bij gehad. Ze is overleden.

Bromfiets na 
diefstal terug
Uithoorn - Op woensdag 25 no-
vember is vanuit Zegge een zilver-
kleurige Piaggio gestolen. De brom-
fiets is door de eigenaar op donder-
dag 26 november rond tien uur in 
de morgen terug gevonden bij de 
bushalte in Op de Klugt. Inmiddels 
rijdt de eigenaar weer rond op zijn 
brommer.

Ipads weg na 
inbraak bedrijf
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
27 op zaterdag 28 november is in-
gebroken in een winkel op het Leg-
meerplein. Mogelijk heeft de in-
braak rond twee uur plaatsgevon-
den. Een getuige zag op dat tijdstip 
dat het licht, dat normaal aan is, uit 
was. Om binnen te komen hebben 
de dieven het slot van de deur open 
gebroken. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met twee iPads, een 
kluisje en de fooienpot. Dezelfde 
nacht is ook geprobeerd in te bre-
ken bij de zaak van de buren. Hier 
is eveneens het slot uit de deur ge-
duwd. 

Diefstal 
bromfiets
Uithoorn - Op vrijdag 27 november 
rond 1 uur in de middag werd door 
personeel van een bedrijf op de hoek 
Sportlaan met de Zijdelweg gezien 
dat drie jongens aan het rommelen 
waren bij een bromfiets. Vervolgens 
zagen zij een van de jongens met de 
bromfiets weglopen. De twee ande-
ren bleven iets op afstand. De poli-
tie is gebeld en de drie jongens zijn 
aangehouden. Degene die er met 
de bromfiets vandoor wilde gaan is 
een 15 jarige jongeman uit Zevenho-
ven. De andere twee zijn een 16 jari-
ge jongen uit Amstelveen en een 14 
jarige jongen uit Uithoorn. Deze twee 
zijn na verhoor heen gezonden we-
gens onvoldoende bewijs. De jongen 
uit Zevenhoven is eveneens aan het 
einde van de middag naar huis ge-
stuurd. Er loopt een onderzoek. 

Onwel naar 
eerste hulp
Uithoorn - Rond twaalf uur in de 
nacht van zaterdag 29 op zondag 30 
november is een 21 jarige vrouw uit 
Uithoorn onwel geworden. Ze had 
pijn op haar borst en schouder. De 
vrouw was met haar vriend op weg 
naar de eerste hulp, maar kreeg on-
derweg meer pijn. De vriend besloot 
112 te bellen. De politie en de am-
bulancedienst waren snel ter plaat-
se. 
De vrouw bleek geen hartklachten 
te hebben, maar waarschijnlijk een 
heftige buikgriep. De 21 jarige was 
hier bang voor vanwege het verlie-
zen van een familielid vorig jaar na 
dezelfde soort klachten. Ze is na be-
handeling naar huis gegaan. 

Kinderen verrast door 
sinterklaas op de ijsbaan
Uithoporn - De kinderen van 
Schaatsvereniging Amstelland wer-
den afgelopen zaterdag aangenaam 
verrast op de Jaap Eden IJsbaan: Sin-
terklaas kwam even rondglijden op 

een mooie slee, en hij had tientallen 
schaatspieten meegenomen die ge-
zellig meededen aan de spelletjes op 
het ijs. Check voor meer foto’s www.
facebook.com/SVAmstelland.
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Bondsbiljart in De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen weekend 
heeft Robert van Doorn een poging 
gedaan om Nederlands Kampioen 
te worden in de 5de klas libre,maar 
helaas kwam hij niet verder dan een
mooie 6de plaats. Maar het was al 
mooi dat Robert de biljartclub Het 
Fort uit De Kwakel mocht vertegen-
woordigen bij het Nederlands Kam-
pioenschap.
Dan is Do van Doorn nog district 
kampioen geworden in de Hoofd-

klasse drie banden, hij gaat onze 
club vertegenwoordigen bij de ge-
westelijke finale,dat wordt gespeeld 
in Rotterdam, in het weekend van 
18-19-20 dec. Ook Martin Plasmey-
er leverde een puike prestatie op 
het groene laken door kampioen te 
worden in de3de klasse drie banden 
grote tafel,dus Martin mag ook door 
naar de gewestelijke finale.
Wij wensen Do en Martin veel suc-
ces in het verdere verloop.

1000 deelnemers aan wintercross bij AKU
Uithoorn - Zaterdag 28 november 
organiseerde AKU de eerste cross-
wedstrijd van het winterseizoen voor 
een groot aantal atletiekverenigin-
gen in Noord-Holland en Utrecht. 
Meer dan 1000 jonge atleten, waar-
onder 60 van AKU, hadden zich voor 
deze wedstrijd aangemeld. 
Atleten zijn in 9 verschillende leef-
tijdscategorieën onderverdeeld, jon-
gens en meisjes apart en dat bete-
kende dat er 18 verschillende starts 
waren. Om 11.00 uur werd er gestart 
met de A-junioren en rond 15.00u. 
werd het laatste startschot gelost 
voor een van de pupillengroepen. 
Bij een aantal starts stonden er 70 
à 80 kinderen aan de streep, bij de 
jongens A-pupillen waren er zelfs 
100 deelnemers aan het vertrek. 

Zwaar parcours
Bij de cross wordt er over verschil-
lende afstanden gelopen. Zo leggen 
de A-junioren 3.000 meter af en lo-
pen de jongste pupillen van 6/7 jaar 
een afstand van 600 meter. 
Parcoursbouwer Kees Verkerk had 
voor de verschillende afstanden een 
uitdagend parcours samengesteld. 
Met een aantal vrijwilligers van AKU 
heeft Kees op donderdag en vrijdag 
hard gewerkt om de verschiilende 
parcoursen te bouwen en te zorgen 
voor een goede afzetting bij de start 
en finish. Door de vele regen van de 
afgelopen dagen werd het een zwa-
re wedstrijd, met name de trappen 
en de heuvel aan de buitenkant van 
het AKU-terrein waren een pittig 

obstakel. De omstandigheden wa-
ren gelukkig op deze zaterdag rede-
lijk goed, er stond een koude wind 
maar het was gelukkig wel droog.

Prestaties AKU-atleten.
Op dit zware parcours heeft elke 
atleet die de finish haalde gewel-
dig gepresteerd, een aantal uitsla-
gen sprongen er wel uit. Bij B-juni-
oren won Bram Anderiessen over-
tuigend en behaalde loek Janmaat 
een prima 2e plek. Kirsten Heems-
kerk werd knap 7e bij de b-junioren 
meisjes en Paulien Idema eindigde 
bij de C-junioren op dezelfde plek. 
Venna Schneider werd 9e bij de A1-
pupillen en Kes Bakker kwam bij 
de A2-pupillen als winnaar over de 
streep. Elin van Dijken ewerd 9e bij 
de C-pupillen en Guus Pouw 8e bij 
de jongste delnemers, de mini’s

Overige uitslagen:
A-junioren: Thijs Heemskerk 11e. 
B-junioren: Bram Andereissen 1e, 
Loek Janmaat 2e, Bram van Eijk 
18e, Youp Hafkamp 19e. B-junio-
ren meisjes: Kirsten Heemskerk 7e. 
C-junioren: Sjoerd Polder 11e, Si-
mon klappe 39e. C-junioren meis-
jes: Paulien Idema 71, Vera Zon-
neveld 33e, Jet Saadat 37e. D1-ju-
nioren: Wouter Voorn 31e, sjoerd 
Zuiderduin 43e, Jelmer Kooijman 
50e. D1-junioren meisjes: Lotte v/d 
Zwaag 19e, Evy spanjes 30e, An-
ne Kooijman 44e, Lonneke Rekel-
hof 46e, Gina de Haan 47e. D2-juni-
oren: Niels Rewijk 14e. D2-junioren 

Viswinkel Klaas Bos Fish 
Sponsort Boules Toernooi
De Kwakel –Donderdag 26 novem-
ber 2015 Organiseerde de Plaatse-
lijke Jeu de Boules Club ’Het Wil-
genhofje’ De Kwakel, het der-
de jeu de Boules Toernooi dat ge-
sponsord word door een kwakelse 
ondernemer. Elke maand schenkt 
een Kwakelse ondernemer waar-
debonnen, die bij zijn bedrijf in-
gewisseld kan worden. Deze mid-
dag schenken Adriaan en Wouter 
van De Ambulante Viswinkel Klaas 
Bos Fish uit Spakenburg de eerste 

Prijs, poedelprijs en 10 waardebon-
nen. Adriaan en Wouter van klaas 
Bos Fish uit Spakenburg nog har-
telijk dank hiervoor. het was goed 
weer,droog,zonnig, en er deden 21 
deelnemers mee. er werden drie 
ronden gespeeld met veel strijd,en 
met dan ook goede en mooie win-
naars. De eerste prijs een warme 
gerookte Zalmzijde werd gewonnen 
door Tiny Rentenaar 3+35 De poe-
delprijs een makreel, werd gewon-
nen door Marta Wijfjes 0-27. En de 

Zevenklapper voor meisjes-
voetbal-team MD 1 KDO
De Kwakel - Met de zon in de rug 
begonnen de meiden aan de wed-
strijd. Voordat de meeste supporters 
het doorhadden, stond het 1-0. Het 
was dankzij een oplettende opa, dat 
de rest ingelicht werd, aangezien zij 
het nog druk hadden met social me-
dia of zoiets. Trainer/coach Eric had 
het team op wat plaatsen gewij-
zigd en dat pakte goed uit. Er werd 
goed gevoetbald en het wel beken-
de tikkie takkie-voetbal van een be-
kende Spaanse club zorgde voor de 
2e goal. Het 3e doelpunt kwam van 
de zeer goed voetballende Melissa, 
na een lange rush van eigen helft, 
waarvan de supporters met volle 
teugen genoten. In de tweede helft 
was er een grensrechterwissel. De 
uitstekende vlaggende Stan werd 
vervangen door André, die hier-
mee al wat looptraining kon opbou-
wen. De meiden bleven ontzettend 
goed voetballen en de Aalsmeerse 
meiden hoopten, door zo goed mo-
gelijk te verdedigen, dat de achter-
stand niet verder zou oplopen. KDO 

kende geen genade, ze wonnen met 
7-0, met 4 doelpunten van Melissa, 
2 van Lot en 1 van Dione. Alleen het 
nemen van de corners verdient nog 
wat extra aandacht, maar verder 
was het een leuke sportieve wed-
strijd tegen de Aalsmeerse meiden.

Dios te machtig voor LMV
Uithoorn - De weergoden waren 
de voetballers van DIOS en LMV 
niet goed gezind. Waar de wedstrijd 
begon met een flauw zonnetje, ver-
anderde dit al rap in donkere wol-
ken, hagelbuien en slagregens met 
windvlagen. Kortom een en al narig-
heid, en helaas voor LMV identiek 
aan het wedstrijdverloop. LMV be-
gon goed aan de wedstrijd en zet-
te DIOS onder druk. Echter een bal 
werd door de verdediging van DI-
OS naar voren geramd en keeper 
Olivier twijfelde over wegtrappen of 
aannemen.
Zoals zo vaak was twijfel een slechte 
raadgever, de bal bleef liggen voor 
de voeten van de spits van DIOS 
die er wel raad mee wist: 0-1. LMV 
liet zich niet kennen en zocht met-
een weer de aanval. Toen de keeper 

van DIOS ver uit zijn strafschopge-
bied kwam, had Jules de kans om 
zich onsterfelijk te maken. Van bijna 
40 meter schoot hij de bal op doel, 
gedragen door de wind vloog de 
bal langs de verkeerde kant van de 
paal. Vlak na rust wist DIOS uit een 
corner de 0-2 te maken, LMV bleef 
achter de feiten aanlopen.
Met man en macht probeerden zij 
tegen terug te komen in de wed-
strijd. Uit een pass van Mika wist 
Dion zijn eerste seizoentreffer te 
maken. Toen Jordan daarna alleen 
op de keeper afging, chokede hij en 
de keeper kon zijn schot stoppen. 

Meteen daarna scoorde DIOS uit de 
tegenaanval de 1-3 eindstand. He-
laas weer geen punten en ook weer 
een plek op de ranglijst gezakt. KDO Pepernoten spring-

wedstrijd zeer geslaagd!
De Kwakel - Zaterdag 28 november 
was het zover! Bij KDO D.A.G. werd 
voor het eerst een Gym Springwed-
strijd georganiseerd. We begon-
nen om 11 uur met de warming-up 
en deze werd mee gedaan door de 
Zwarte Pieten en Sinterklaas. Dat 
was een mooie verassing voor de 
kinderen. Ze hebben zich samen 
met de pietjes goed warm gerend. 
Van 5 omliggende Turnverenigingen 
(ODI, Zevensprong, Kwiek, LDO en 
KDO) deden er 130 kinderen mee. 
Bij deze wedstrijd gymden de kin-
deren in groepjes i.p.v. van indivi-
dueel. Dus de score gold voor de 
hele groep. Het zag er echt gewel-
dig uit. Door de enorm grote animo 
aan kinderen zijn de groepen g in 
twee wedstrijdrondes verdeeld. In 
de ochtend turnden de groepen C 
en een gedeelte van de groepen A. 
De groepen C waren de aller jong-
ste en de kinderen die net zijn ge-
start met gymmen. De groepen B 
zijn alweer een jaar of langer op 
gym en de groepen C zijn de oude-
re kinderen en de selectie kinderen. 
Op elk toestel deden alle kinderen 
van elk groepje hun oefening. We 

hadden de lange mat, trampoline-
kast, trampoline-mat en de plank-
kast. De lange mat deden zelfs de 
kleinste kinderen hun oefening syn-
chroon, prachtig om te zien. 

Jury
Elk onderdeel beoordeelde een ju-
rylid de oefeningen en uiteindelijk 
kwamen daar alle prijswinnaars uit. 
In de C groepen hadden we 3 me-
dailles uit te reiken. Deze drie gin-
gen allemaal naar Turnvereniging 
KWIEK uit Nieuwveen. Bij de groe-
pen B gingen ook alle gouden en 
zilveren medailles naar Kwiek.
Dan hadden we nog de oudere mei-
den en jongens en de selectie mei-
den. Hier deed KDO het heel erg 
goed. Want uit de groep A2,won de 
groep van KDO, Luna, Fay, Sonja en 
Danique. Ze kregen allemaal een 
gouden plak om hun nek gehangen. 
In de groepen A1 en A3 hadden 
Kwiek en ODI nog een eerste prijs 
behaald. Helaas voor Zevensprong 
en LDO geen prijs, maar volgende 
keer weer beter. Iedereen kreeg een 
overheerlijke appel en een jutte zak-
je met pepernoten mee naar huis.

Uithoorn - Afgelopen woensdag 
verdedigde Magnificent Five met 
verve zijn voorsprong in de PvdA 
KroegKwis-competitie 2015. Dit 
deden zij met succes zodat Ger-
rit Roseboom ze aan het eind van 
de avond de kampioensbeker kon 
overhandigen. In maart 2015 be-
gon de PvdA KroegKwis-compe-
titie 2015 in Herbergh 1883. Van 
de zeven deelnemende teams eis-
te Magnificent Five meteen de eer-
ste plaats op. In de daarop volgen-
de ronden wisten zij steeds aan kop 
te blijven, hoewel de tegenstanders 
soms heel dichtbij kwamen. Door 
hun overwinning in de vierde ron-
de namen ze een ruime voorsprong 
op nummer twee. De vijfde en laat-
ste speelronde moest de beslissing 
brengen. Kwartje van Kok begon 
deze avond goed door de eerste se-
rie vragen winnend te beantwoor-
den. In de tweede serie kwam Ons 
Uithoorn aan kop, maar later bleek 
dat zij te vroeg gejuicht hadden. 
De derde serie werd opnieuw ge-
wonnen door Kwartje van Kok met 
Klaver Vijf als goede tweede. PvdA 
Uithoorn eindigde nu als derde. 
De laatste ronde zou de beslissing 
brengen wie deze avond als win-

naar zou eindigen. Opnieuw bleek 
Kwartje van Kok het sterkst, op de 
voet gevolgd door Klaver Vijf. Mag-
nificent Five, Ons Uithoorn en PvdA 
Uithoorn eindigden op de gedeelde 
derde plaats. 
Ik trap op mijn fietsje, Da Vin-
ci en Herbergh 1883 bleven de he-
le avond al wat achter en eindigden 
op de laatste plaatsen. Na het tel-
len van de competitiepunten over 
alle vijf ronden bleek Magnificent 
Five over de langste adem te heb-
ben beschikt. Zij eindigden met 34,5 
punten op de eerste plaats, gevolgd 
door Kwartje van Kok met 26,5 pun-
ten op de tweede plaats. Voorzitter 
Gerrit Roseboom van de PvdA af-
deling Uithoorn / De Kwakel over-
handigde met veel plezier de be-
ker aan de winnaars. Hij nodigde al-
le teams uit voor deelname aan de 
PvdA KroegKwis-competitie 2016. 
De eindstand: Magnificent Five: 
34,5 punten; Kwartje van Kok: 26,5 
punten, Klaver Vijf: 23,5 punten; Ons 
Uithoorn: 23 punten, PvdA Uithoorn: 
22,5 punten; Da Vinci: 19 punten; Ik 
trap op mijn fietsje: 17,5 punten; Hé, 
een kasteel: 16 punten; Herbergh 
1883: 11,5 punten en Buurman en 
Buurman: 5 punten.

Magnificent Five winnaar 
PvdA KroegenKwis

Legmeervogels zal 
moeten uitbreiden
Uithoorn - Met zo’n belangstelling 
voor het klaverjassen zal het niet 
lang meer duren of de kantine van 
Legmeervogels zal vergroot moe-
ten worden. Vele klaverjassers m/v 
stonden met veel plezier in de rij om 
zich te laten inschrijven. Het was zo 
druk dat zelfs stoelen en tafels uit 
de diverse vergaderruimte moesten 
worden gehaald om alle aanwezige 
klaverjassers een behoorlijke plaats 
te geven aan een goede wedstrijd-
tafel. Uiteindelijk is ook deze hobbel 
genomen en kan er begonnen wor-
den met het klaverjassen. Opvallend 
was ook dat er naast de vele klaver-
jassers ook veel toeschouwers aan-
wezig zijn geweest. dit alles bij el-
kaar heeft er weer voor dat er een 
meer dan uitstekend sfeer aanwezig 
is geweest. Toeschouwers en kla-
verjassers konden tussen de bedrij-
ven door genieten van de door Keur 
slager Bader, te vinden in o a het 
winkelcentrum Zijdelwaard in Uit-
hoorn, beschikbaar gesteld hapjes. 

Maar ook op deze avond waren ook 
na vier ronden klaverjassen weer 
winnaars en net geen winnaars. 
De laagste partij van de avond 831 
punten is gehaald door Herman de 
Jong en Gery de Kuijer. Het is niet 
de eerste keer dat Herman de Jong 
de laagste partij van de avond heeft 
binnengehaald. De hoogste partij 
van de avond is gescoord door Jo-
han Zeldenthuis en Louis Franken 
2246. Dan is op de derde plaats ge-
eindigd deze avond Hein Nieuwen-
dijk 7020 punten. De tweede prijs 
is gegaan naar Johan Zeldenthuis 
7133 punten. Maar de sinterklaas 
van de avond is geworden Maus 
de Vries met 7361 punten. Dan was 
er ook nog te verdienen de poedel-
prijs en deze is gegaan naar Jan 
Schuurman met 4867 punten. Om 
vast te noteren. De eerste volgende 
klaverjasavond,wordt klaverjas dag, 
in de dan aangepaste kantine is de-
ze keer op Zondag 27 december om 
14.00 uur. 

10 waardebonnen werden gewon-
nen door Wout Verlaan 3+30, Anno 
vdWal 3+25, Ben Koeleman 3+20. 
Mien de Jong2+15,Anneke Koele-
man 2+6, Jan Egberts2+5, Andre de 
Jong2+5, Thera Winter 2+1, Adrie 
Voorn1+2, Lien Kouwenhoven1-1.
En de kerstster werd gewonnen 
door Corry Verlaan1-1 ,geschonken 
door Piet Verhoef. De organisatie 
Jeu de Boules club “’Het Wilgenhof-
je”’ De Kwakel ,kan weer terug kij-
ken op een zeer geslaagd toernooi. 
het volgende toernooi zal gehouden 
worden 17 december a.s.

meisjes: Sien Saadat 20e, Luna Ver-
gunst 28e. A1-pupillen: Peter Idema 
21e, Robbun Gunther 27e, Wilhelm 
Burger 40e, Marijn kloppe 41e, Luca 
Renaud 45e, Thijs v/d Veer 56e. A1-
pupillen meisjes: Venna Schneider 
9e, Anouk den Haan 29e, Sara Ha-
ringsma 40e, Merit Buijks 61e. A2-
pupillen: Kes Bakker 1, Kian Zaal 
14e, Milan Meijs 18e, Stefan de 
Waal 22e, Kik Peters 52e. B-pupil-
len: Jayden van Weezel 44e, Cas Vo-
ges 47e, Lars wiedijk 48e, Matthijs 
Brinkman 56e, Collin 65e. B-pupil-
len meisjes: Sara Pouw 17e, Vlinder 
Ouderling 61e. C-pupillen: Finn Gie-
zen 35e, Jelle Taanman 45e, Daan 
v/d Veer 51e. C-pupillen meisjes: 
Elin van Dijken 9e, Zara Velten 21e, 
Oana Huisman 25e. Mini’s: Guus 
Pouw 8e, Robin v. Montfoort 26e. 
Mini’s meisjes: Yfke Meijer 19e. 

Goede organisatie
Met de hulp van een grote groep 
vrijwilligers uit de AKU-familie heeft 
de wedstrijdcommissie er voor ge-
zorgd dat de voorbereidingen goed 
zijn verlopen en dat de wedstrijd 
op zaterdag vlekkeloos is georga-
niseerd. De inspanning die dat van 
hen vraagt wordt meer dan gecom-
penseerd door het enthousiasme 
van de jongeren die met rode wan-
gen de finishlijn passeerden. 

AKU kan terugkijken op een gewel-
dige sportdag en bedankt iedereen 
die aan het slagen daarvan heeft 
meegewerkt.

Afsluiting wandelprogramma 
Elke Stapt Telt
Uithoorn - Vrijdag 27 november 
was de finish in zicht voor de deel-
nemers van het 12-weekse wandel-
programma Elke Stapt Telt. Twaalf 
weken lang hebben twee groepen 
senioren elke week samen gewan-
deld onder leiding van wandeldo-
cente Cisca van Straaten. Elke vrij-
dagmorgen startte een groep in 
buurthuis de Ponderosa, terwijl de 
tweede groep in middag van start 
ging in de Bilderdijkhof. Aan de 
hand van een eigen stappenteller 
zijn de wandelaars gegroeid in het 
aantal stappen dat zij kunnen afleg-
gen én zijn er nieuwe vriendschap-
pen ontstaan. 
Voor de afsluiting werden beide 
groepen, ondanks het koude weer, 
warm onthaald op de baan van de 
Atletiek Klub Uithoorn (AKU) om het 
programma feestelijk af te sluiten. 
Een korte wandeling mocht op de-
ze dag vanzelfsprekend niet ontbre-
ken. Het meten van de stapgroot-
te en het afnemen van de zes mi-
nuten wandeltest werd gedaan om 
het eindniveau te kunnen bepalen. 

Om 12.30 uur kwam diëtiste Lonne-
ke de Bruijne vertellen over belang-
rijke en gezonde voeding voor deze 
doelgroep. Geboeid werd er geluis-
terd en gediscussieerd over de ver-
schillende voedingsmiddelen en wat 
goed en slecht voor het lijf is. 
Het geweldige resultaat van deze 
twee groepen werd gevierd met een 
heerlijke gezonde lunch, verzorgd 
door de dames van Vrouwenstu-
dio Pavones uit Uithoorn. De deel-
nemers hebben hun beste beentje 
voorgezet om de reeks goed, maar 
vooral gezellig, met elkaar af te slui-
ten!
In maart 2016 zullen er weer nieuwe 
Elke Stap Telt groepen starten van-
uit de AKU Uithoorn. Vind u wande-
len in een groep gezellig en bent u 
nog op zoek naar een leuke groep. 
Neem een kijkje bij de AKU Uit-
hoorn en wandel vier keer gezellig 
gratis mee! Voor meer informatie, 
kunt u contact opnemen met Fen-
ke van Rossum, via fvanrossum@
sportservicehaarlemmermeer.nl of 
0652770494.



Greet & Henk Stolwijk 
pakken koppositie
Uithoorn - Met nog geen 48% 
(plaats 8) slaagde het echtpaar Stol-
wijk erin om met 54,34% in de A-lijn 
de leiding te nemen op 30 novem-
ber. Ook Tineke van der Sluijs scoor-
de met gelegenheidspartner Henk 
van der Schinkel een matige 50,52% 
en wist daarmee in de lijn een posi-
tie te winnen met haar partner An-
ke Reems (tweede met 53,47%). Dit 
was het gevolg van een dipje bij 
Hans Wagenvoort & Nico van der 
Meer: met 44,27% tiende en laatste, 
waardoor zij van plaats 1 naar plaats 
3 (53,39%) kukelden. Om een com-
bitafel tussen A- en C-lijn te vermij-
den moesten Wim Baars en Marcel 
Dekker in de A-lijn spelen, wat tot 
enig gemopper van Wim leidde: hij 
wilde kampioen van de B-lijn wor-
den. Maar zij scoorden in de A-lijn 
een keurige vierde plaats (51,56%) 
en met 2,5% opslag wegens spe-
len in een hogere lijn leiden zij nu 
de B-lijn met 57,71%. Marijke & Ger 
van Praag wonnen overigens de B-
lijn met 64,58%, waarmee zij in de-

ze lijn nu derde staan (53,7%). Cees 
Harte & Jos van Leeuwen werden 
2 met 58,33% en staan met 57,04% 
op die plaats. De C-lijn werd ge-
wonnen met de hoogste dagscore 
(65,83%) door Nelly Jansen & Jaap 
Bark, waarmee zij naar plaats 2 ste-
gen (56,17%). De tweede plaats was 
voor Henny Crebolder & Rineke 
van Pesch (58,33%). Loes Kroon & 
Hans Kas werden derde met 57,08% 
en met 54,72% staan ook zij op die 
plaats in de lijn. Maar zonder van-
avond te spelen handhaafden An & 
Bert Pronk zich met een gemiddelde 
van 63,86% moeiteloos op plaats 1.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Uithoorn - Sinds de Sint in het land 
is zijn bij GVM’79 de Sinterklaasac-
tiviteiten weer volop begonnen! Zo 
zijn de acropieten al twee weeken-
den actief in Winkelcentrum Zijdel-
waard om het winkelend publiek te 
vermaken. Één middag hebben zijn 
geknutseld met de aanwezige kin-
deren en afgelopen weekend stond 
in het teken van gymnastiek en tur-
nen. De Pietjes deden acrobatische 
kunstjes en begeleiden de kinde-
ren over een smalle balk. Ook de 
allerkleinsten vermaakten zich pri-
ma met de kruiptunnel en de mee-
genomen ballen. Dankzij Garage 
James Mijdrecht konden alle ma-
terialen makkelijk vervoerd wor-
den in de door hen gesponsorde 
bus!! Ook voor de eigen leden wa-
ren er leuke Sinterklaasactiviteiten. 
Voor de jongste leden was er een 
pietenmiddag georganiseerd waar-
bij het plezier voorop stond. De kin-
deren kwamen verkleed als Pietjes 

en hadden een nepkadootje bij zich. 
Met deze nepkadootjes werden al-
lerlei pietendingen gedaan, ze lie-
pen over daken, gooiden pakjes in 
de schoorsteen en zwaaiden aan 
de dakgoten. Natuurlijk kwamen de 
acropieten nog even langs en hiel-
pen de kinderen met gymmen. 

Cadeautjes
Ook hadden ze kadootjes meegeno-
men, een hele tafel vol, waar de kin-
deren in kleine groepjes een mooi 
cadeau konden uitzoeken. Na twee 
uur gymmen was iedereen moe en 
had een mooi pietendiploma ver-
dient. Tijdens deze middag zijn er 
prachtige foto’s gemaakt die te vin-
den zijn op de facebooksite van 
GVM. Vrijdag 27 november moch-
ten GVMleden van 8 jaar en ouder 
deelnemen aan het Sinterklaasspel. 
De kinderen kwamen in hun gewo-
ne kleren naar de gymzaal en turn-
pakje mochten ze thuis laten, maar 
namen wel 3 ingepakte cadeautjes 
mee. Overal lagen dikke matten op 
de vloer, waarop pepernootjes (ge-
sponsord door Bakkerij Wester-
bos), een dobbelsteen en opdrach-
tenkaartjes te vinden waren. De ca-
deautjes werden op 1 grote hoop in 
het midden gelegd en zo werd het 
spel gestart. Vooral de grote snoep-
pot van Tess van Vugt had veel aas-
gieren. De beste spelers hadden de 
cadeautjes die ze graag wilden. Uit-
eindelijk was iedereen tevreden met 
de gewonnen cadeautjes en was 
het een beregezellige avond. Maar 
een avond in de gymzaal zonder de 
turnen, dat kunnen GVM-ers niet, in 
de pauze werden er uiteraard nog 
vele handstanden gemaakt! Voor de 
acropieten ligt er nog wat werk op 4 
en 5 december, waarop zij wederom 
in Winkelcentrum Zijdelwaard zul-
len zijn en daarna nog langs de hui-
zen zullen gaan om de Sinterklaas-
feesten nog gezelliger te maken.

Gezellige Pietenbende van GVM’79 
bij o.a winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Op woensdag 25 no-
vember rond elf uur in de avond is 
geprobeerd een bromfi ets te ste-
len vanuit het Dirk Scheferhof. 
Een buurvrouw van de eigenaar 
zag twee jongens rommelen bij de 
brommer. Toen de jongens in de ga-
ten kregen dat ze gezien werden, 
zijn ze er vandoor gegaan. De brom-
fi ets heeft schade aan het slot.

Uithoorn - Op maandag 30 novem-
ber rond half zes in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden voor 
het politiebureau. Een 15 jarige fi ets-
ster uit Uithoorn is over het hoofd ge-
zien door een 55 jarige automobilis-

Fietsster over hoofd gezien
te uit Aalsmeer. De bestuurster reed 
op de ventweg richting het gemeen-
tehuis. De fi etsster is per ambulance 
vervoerd naar het AMC. Later in de 
avond is ze ontslagen uit het zieken-
huis. Ze heeft niets gebroken.

in de regioOp zoek naar werk job

Service-adviseur  
Bedrijfswagens (m/v)
- Haarlem/Schiphol/Aalsmeer -

• Inplanning van werk voor de 
werkplaats

• Algehele administratieve afhan-
deling van de werkzaamheden in 
de werkplaats en het magazijn.

1e Monteur 
Bedrijfswagens (m/v) 

- Haarlem -

• Het uitvoeren van reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden.

• Zelfstandig diagnose stellen.
• Verstrekken van technisch advies 

aan de serviceadviseur.

Diagnosetechnicus  
Personenauto’s (m/v)

- Schiphol -

• Diploma 1e Autotechnicus, liefst 
aangevuld met APK II en/of STEK.

• Een aantal jaren ervaring als 
Diagnose- of Reparatietechnicus, 
het liefst bij Mercedes-Benz

1e Monteur Trucks/  
APK-meester (m/v)

- Haarlem - 

• APK-bevoegdheid, liefst aangevuld 
met TACHO.

• Een aantal jaren ervaring als 
Diagnose- of Reparatietechnicus, 
het liefst bij Mercedes-Benz

(Jr.) Aflevermonteur
Bedrijfswagens (m/v)

- Haarlem -

• Twee rechterhanden
• Ervaring met houtafwerkingen
• Leergierig

Is je nieuwsgierigheid gewekt en wil je meer weten? Kijk dan op onze website:
www.biemondvanwijk.nl/vacatures
Daar kun je direct solliciteren of via HRM@biemondvanwijk.nl
De sollicitatieprocedure eindigt op 31 december 2015.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Een gave baan, werken met mooie auto’s in een state-of-the-art werkomgeving met leuke collega’s, wij doen dat elke 
dag al! Lijkt het jou ook wel wat? Kijk dan of jij aan de kwalificaties van één van de onderstaande functies voldoet en 
solliciteer snel. Wie weet vind jij dan binnenkort ook die baan waarnaar je al zo lang gezocht hebt!

Jij zoekt wat wij al hebben gevonden!

Diefstal 
bromfi ets ADVERTEREN?

IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl
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Bingo ouderenbonden 
Uithoorn
Uithoorn - Vanaf heden heeft de 
Bingo van ANBO en KBO een an-
dere naam namelijk : Bingo Oude-
renbonden Uithoorn. Het valt nu on-
der de verantwoording van de Stich-
ting Dag van de Ouderen. Het heeft 
weliswaar een nieuwe naam maar 
nog steeds de gezellige ,vertrouw-
de sfeer. Aanstaande dinsdag 8 de-
cember organiseren de Uithoornse 
Ouderenbonden hun gezamenlijke 
Bingomiddag in Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof, Bilderdijkhof 1. Aanvang 

14 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Gastvrouw is Hanny Kampen.
Ook niet leden zijn van harte wel-
kom op deze gezellige middag ! Er 
zijn bijzonder mooie prijzen te win-
nen , bovendien zijn de consump-
ties redelijk geprijsd. Kom eens 
kijken,doe mee en geniet van de 
gezellige sfeer die er op zo’n bing-
omiddag heerst. En ...de toegang is 
gratis !! De eerstvolgende Bingo Ou-
derenbonden Uithoorn is op dins-
dag 12 januari 2016.

Bijzondere seminar van Grootmeester 
Kim bij Chung Do Kwan
Uithoorn - Na de unieke eerste Eu-
ropese Kummooyeh seminar (Ko-
reaans zwaardvechtkunst en boog-
schieten) eerder gegeven in okto-
ber door Grootmeester Hyun Kyoo 
Jang, (die de rechtstreekse leraar is 
van sabunim David Chung), was het 
ditmaal op 20 en 21 november de 
beurt aan Grootmeester Kim uit Se-
oul om aan de leden van Chung Do 
Kwan de fijne kneepjes van de Ko-
reaanse Martial Arts Taekwondo en 
Kyuktooki (Koreaans kickboksen) 
bij te brengen.
Dat Grootmeester Kim ons klein 
landje had bezocht, was voor het 
laatst in 1992 en ondanks dat hij af-
gelopen donderdag pas laat in de 
avond was aangekomen stond de-

ze Grootmeester vrijdagavond in 
het Buurtnest te Uithoorn om in sa-
menwerking met Buurtsport Vereni-
ging Europarei aan de jonge Kyuk-
tooki leden deze bijzondere semi-
nar te geven. Dit deed hij echter 
niet alleen, want zijn student Sa-
bumnim (instructeur) Kayo was met 
hem meegereisd uit Zuid Korea om 
hem te assisteren, en de uitvoering 
van de seminar werd uitgevoerd in 
samenwerking met hoofdinstruc-
teur en eigenaar David Chung van 
Chung do Kwan, die eveneens een 
rechtstreekse leerling is van groot-
meester Kim.

Vorige eeuw
Kyuktooki is in de jaren 90 van de 

vorige eeuw ontstaan en deze kunst 
combineert westerse en ooster-
se bokssport waarin technieken uit 
o.a. Taekwondo verweven zijn. Wat 
Kyuktooki bijzonder maakt, anders 
dan dat wij gewend zijn van andere 
(kick)bokssporten, is dat de nadruk 
ligt op de zelfverdediging en het 
mentale aspect, wat kenmerkend 
is binnen de budokunsten maar vrij 
uniek binnen de (kick)bokssporten, 
dit kenmerkt zich ook door de han-
tering van een examen- en banden-
systeem. Voor deze unieke samen-
komst was ook wethouder Ria Zijl-
stra van de Gemeente Uithoorn uit-
genodigd om kennis te maken met 
de relatief jonge discipline uit de Ko-
reaanse Martial Arts geschiedenis 

Waar moet je mee uitkomen 
bij bridgevereniging ABC?

Bijna op de helft
Regio - Als speler kijk je uit, ik ten-
minste wel, naar het begin van het 
seizoen. Een hoop wedstrijden voor 
de boeg en je uiterste best doen om 
je eigen doelen en die van het team 
te gaan halen. Is die kop er eenmaal 
dan gaat het toch al weer snel en 
soms zelfs sneller dan je denk. Kij-
kend naar de uitslagen en standen 
zie ik dat de eerste competitie helft 
er alweer bijna op zit en dat gaat 
bijna ongemerkt. Afgelopen was de 
voorlaatste wedstrijd in de 1e com-
petitiehelft en komende week zal 
duidelijk worden wie de winterkam-
pioenen zijn. In de eerste divisie 
maakt de Merel/Heerenlux 1 daar 
een goede kans op en in de twee-
de divisie timmert CenS lekker aan 
de weg. Hoe deden zij het afgelopen 
om zover te komen? De Merel/Hee-
renlux 1 had geen makkie, tegen-
stander Lutis/de Springbok doet het 
goed deze competitie. Voor de Me-
rel/Heerenlux 1 troefden John Vrie-
link (voor de 3e maal dit seizoen de 
kortste partij, ditmaal in 15 beurten) 
en Kees Griffioen, John Beets en 
Henk Doornekamp af. Alan Knight-
ly en Donny Beets van Lutis/de 
Springbok zetten dat zoveel moge-
lijk recht maar aan het eind stond en 
toch 5-4 op het bord. CenS speelde 
tegen ASM 1. De laatste doet ook 
bovenin de 2e divisie mee en daar-
mee werd het een strijd in de top. 
Dat ASM mee wil blijven doen lie-
ten zij in de wedstrijd ook zien. Geen 
punt werd cadeau gegeven. Sterker 
nog, met twee winstpartijen en goed 
spel was het eindresultaat een 4-5 
overwinning. De beide nummers 
1 hadden dus niet makkelijk maar 
hadden genoeg adem om aan kop 
van hun divisie de laatste wedstrijd 
van 1e competitiehelft in te gaan.

Verliespunten
Bar Adelhof 1 deed het lekker te-
gen de Merel/Heerenlux 2. Richard 
van Kolck verloor weliswaar, in 24 
beurten, van de al weken goed spe-

lende Piet Best maar dat waren de 
enige verliespunten voor Adelhof. 
De andere drie partijen waren, alle 
drie in 25 beurten, voor Bar Adelhof 
1,7-2. Een mooie regelmatige wed-
strijd. De Merel/Heerenlux 3 ontving 
Bar Adelhof 2. Hier was het een ge-
lijk opgaande strijd waarin Berend 
Huisingh (Bar Adelhof 2) de hoog-
ste serie van de week maakte (8 ca-
ramboles, 32%) en dat droeg er me-
de toe bij dat Bar Adelhof 2 met 
4-5 aan het langste eind trok. De 
Springbok 1 wil het maar niet luk-
ken om in de competitie overwin-
ningen binnen te slepen. De spe-
lers doen uiteraard hun best maar 
het kwartje rolt vaak de andere kant 
op. Deze week, tegen Bar Adelhof 3 
was Peter Stam in vorm en haalde 
2 punten binnen maar daarna was 
het weer over voor de Springbok, 
2-7. Stieva/Aalsmeer ontving DIO. 
DIO had de laatste weken wat min-
dere resultaten behaald. Konden ze 
dat deze keer rechtzetten? Het ant-
woord daarop is ja. Alleen Aria ten 
Cate van Stieva had kans op een ge-
lijk spel maar liet die liggen, de an-
dere partijen waren ruime overwin-
ningen voor DIO, 0-9. De Spring-
bok 2 liet het vorige week een beet-
je liggen maar stoomde deze week 
weer lekker door. Deze keer was de 
Kromme Mijdrecht 2 het slachtoffer. 
Alleen Chris Draaisma (de Spring-
bok) moest zijn 2 punten bij Martin 
Hoegee inleveren, de resterende 7 
waren voor de Springbok 2 en daar-
door staan zij inmiddels in de bo-
venste helft (of het linker rijtje) van 
de 2e divisie. The Peanutbar mocht 
de biljartkunsten tegen de Kromme 
Mijdrecht 3 laten zien. Hier een ge-
lijk opgaande strijd waarin the Pea-
nuts aan het eind van de avond 2 
partijen hadden gewonnen, 2 partij-
en verloren maar wel de meeste ca-
ramboles had gemaakt en dus met 
5-4 de overwinning in huis hielden. 
ASM 2 speelde thuis tegen de Bil-
jartmakers, einduitslag 5-4.

en om met eigen ogen te zien wat er 
allemaal gebeurt binnen de Buurt-
SportVereniging Europarei. Dit be-
zoek werd bijzonder gewaardeerd. 
Chung Do Kwan zet zich sinds de 
start van de BuurtSportVereniging 
Europarei in voor dit mooie project, 
waarbij bewegen, sociale cohesie 
en participatie hand in hand gaan. 
De BSV Europarei heeft 125 deelne-
mers, waarvan er wekelijks 80 deel-
nemers aanwezig zijn bij de lessen 
van David Chung. Chung Do Kwan 
zet zich in om dit mooie initiatief te 
behouden en ziet graag andere or-
ganisaties aansluiten om dit pro-
ject, waarbij zoveel mooie dingen 
ontstaan voor en door de bewoners 
van de Europarei, in november 2016 
voort te zetten op eigen kracht. 

Mikado
Na deze energieke avond stonden 
de Taekwondoleden, jong en oud, 
de volgende dag klaar om in gym-
zaal De Mikado te Aalsmeer de 
reeds bekende technieken te ver-
beteren en van nieuwe technie-
ken meester te maken. De derde 
en laatste seminar in dezelfde zaal 
werd gegeven aan de volwassen 
Kyuktooki leden om kennis te ma-
ken met de Koreaanse stijl van les-
geven en trainen. 
Sabunim David Chung werd gedu-
rende het verblijf van Master Kim 
ook onderworpen aan trainingen 
en examens en is tijdens deze se-
minars gepromoveerd met een in-
structeursgraad level 3 voor het 
Taekwondo, en een instructeurs-
graad level 2 voor het Kyuktooki/
Korean Kickboxing.
Voor meer informatie over deze kun-
sten zie ook www.chungdokwan.nl. 
Voor meer informatie over de Buurt-
SportVereniging Europarei zie www.
whatsupuithoorn.nl.

Na het laatste bod bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Voor Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister geen verras-
sing, met een verbluffende score 
van gemiddeld 62,57% eindigden ze 
als eerste in de A- lijn van de eer-
ste ronde parencompetitie. Ook de-
ze avond stond er bij ze weer geen 
maat op en scoorden 63,54% als 
eerste, hoe doen ze dat toch? Mieke 
van den Akker & Lijnie Timmer wer-
den nu tweede met 59,38% en de 
derde plek werd gedeeld door Ger 
Quelle & Gijs de Ruiter en Jan Eg-
bers & Ben Remmers met voor allen 
56,25%. Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst klampten met 55,90% nog net 
bij de top vijf aan. In de B- lijn pro-
motie voor An & Jan van Schaick, 
Cor Hendrix & Wim Röling, Hans & 
Sonja Selman en Marijke & Ger van 
Praag. Kennelijk heb je als echt-
paar toch meer kans! Ze kunnen 
dus de volgende ronde flink aan de 
bak, want zoals bekend: de top be-
reiken is één, er blijven is twee! De-
ze avond was de gedeelde eer voor 
Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht die samen met de kanjers van 
deze lijn, An & Jan, met 59,72% bo-
venaan eindigden. 

Elly Belderink & To van der Meer 
gingen als derde met 56,60% goed 
mee en dat was ook van toepassing 
op Riet & Wim Beijer die met 55,90% 
vierde werden. Voor hen kwam deze 

eindsprint echter helaas iets te laat, 
maar het zit er wel in. Cor Hendrix & 
Wim Röling en Marijke en Ger van 
Praag consolideerden met hun ge-
deelde vijfde plaats van 52,78% be-
kwaam hun promotie. In de C- lijn 
kon de vlag uit voor Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers, Tonny 
& Otto Steegstra, Mieneke Jongs-
ma & Anneke Wijmans en Marjan & 
Jan Wille. Laatst genoemd paar wist 
met een miniem verschil van ge-
middeld één honderdste procent de 
voorzitter en echtgenote achter zich 
te houden, hoe zo spannend! De-
ze laatste avond bewezen de toen 
nog promovendi dat ze het echt toe-
komt. Anneke en Marianne werden 
eerste met 68,40%, Tonny en Otto 
tweede met 61,46% en Marjan en 
Jan derde met 60,42%. Voor Ma-
rianne & Huub Kamp was de vier-
de plek met 58.33% dus net niet 
genoeg. Voor Tini Geling & Jo We-
vers was deze zelfde score natuur-
lijk een mooie opsteker en een bal-
sem op de wonde toch? Enthousi-
ast geworden over het reilen en zei-
len bij Bridgeclub de Legmeer, kom 
dan vanaf 19.45 uur meedoen op 
de woensdagavond in Dans & Par-
ty centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl, telefoon 0297 
567458.

Sinterklaasfeest gevierd bij 
handbalvereniging Legmeervogels

Damdonateurs slaan hun slag!
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
de 12e december zijn de donateurs 
van damclub Kunst & Genoegen 
weer van harte uitgenodigd voor 
hun toernooi, aanvang 13.00 uur.
Al vele jaren steunen de dona-
teurs haar 88 jarige plaatselijke 
vereniging en daar doen de dam-
leden graag wat voor terug. In de 
komende 21e jarige jaargang zal 
Mike Kouwenhoven zijn titel moe-
ten verdedigen tegen de huis- tuin- 
en keukendammers. Kom deze ge-

zellige middag eens meemaken en 
schuif gerust aan. Het toernooi on-
der de jeugddammertjes zal later 
plaats vinden.
Damleden willen eerst op school de 
kinderen met het mooie damspel 
kennis laten maken en daarna het 
toernooi organiseren.
Informatie over de damclub is te-
genwoordig op hun website te vin-
den, mede mogelijk gemaakt door 
een gift van het veilingcomité, waar-
voor de damclub heel dankbaar is.

Legmeervogels. Om half vijf ver-
zamelden alle kinderen van de F-
jeugd tot en met de B- jeugd zich in 
de kantine. Er werd een dobbelspel 
gespeeld waarbij alle kinderen twee 
cadeautjes konden inzetten. De ca-
deautjes werden onderling doorge-
speeld, en uiteindelijk had iedereen 
aan het eind van het spel twee ca-
deautjes over die ze mochten hou-
den. Ook werd er per team een lied-
je geschreven op de melodie van 
Sinterklaas Kapoentje. Dat was erg 
leuk! Toen was het tijd voor friet-
jes! Er werd heerlijk gesmuld door 
iedereen. De laatste frietjes waren 
nog maar net opgegeten toen er 
luid gebonkt werd op de kantine-
deur. Daar was Sinterklaas! Luid 
werd hij onthaald met ‘Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht’ en 
niet al te lang daarna vlogen de pe-
pernoten je om de oren.

kaart had bood 4 harten, maar oost, 
met redelijk veel punten, bood hier 
4 schoppen overheen, dat contract 
ging echter 4 down. Ook de 4 har-
ten ging 2 down, soms gedoubleerd 
soms niet. Het juiste contract werd 
door niemand geboden, want ook 
3 Sans ging down. In de B-lijn wil-
den Tonny & Jani een slem spelen 
en boden 6 Sans , waarbij ze 2 down 
gingen. Doch andere paren die 3 
Sans boden, gingen 1, respectieve-
lijk 2 down. Twee paren behaalden 3 
Sans. Met andere woorden Tonny & 
Jani hebben uitstekend gespeeld (4 
Sans gehaald!) of was de uitkomst 
gunstig voor hen? In spel 22 wil-
den Bert & Wim de tegenpartij geen 
2 schoppen laten spelen en boden 
3 harten. Lenie & Phini dubbelden, 
helaas voor de heren, ze gingen 2 
down (-300). In spel 21 gingen Han-
ny & Corrie met 3 Sans gedubbeld 
4 down. In een verrassende eind-
uitslag van de A-lijn zaten Ciny & 
Hetty nu eens niet bij de bovenste 
vijf. Eerste werden Miep & Made-

lon met 56,67%, snel gevolgd door 
Greet & Ria op de tweede plaats 
met 55,42%. Wies & Marthe wer-
den derde met 53,75%. In de B-lijn, 
met een topscore van 72,22%, wer-
den Lotte & Jos eerste. Op de twee-
de plaats kwamen Corry & Netty 
met 60,76% en Bert & Wim werden 
derde met 53,82%. Na vijf zittingen 
staan nu in de B-lijn bovenaan met 
kans op promotie: Ank & Lotte met 
59,00%, Corry & Lenie met 56,18% 
en Greet & Nel met 55,17% 
In de A-lijn staan onderaan met 
kans op degradatie: Corry & Bibet 
met 46,60%, Miep & Madelon met 
45,97 en Coby & Joop met 36,09. 
Maar er kan nog veel gebeuren, zie 
de uitslag van Miep & Madelon, die 
vandaag eerste werden!
Volgende week dus de laatste zit-
ting, dan weten we wie promoveert 
naar de A-lijn of degradeert naar 
de B-lijn. Ook meespelen met de 
Amstelbridgeclub? Voor informatie 
kunt u bellen naar onze secretaris 
telefoon 0297-564729

Gekke pieten
Sinterklaas had weer een stel gek-
ke Pieten bij zich. Van de ene Piet 
moest iedereen gaan zitten en van 
de andere Piet moesten ze weer 
gaan staan… Het was dus even 
verwarrend wat nu dan de bedoe-
ling was, maar uiteindelijk vond Sin-
terklaas het toch beter als de kin-
deren gingen zitten. Natuurlijk had 
Sinterklaas zijn grote boek bij zich 
en wist hij weer een hoop te vertel-
len over een aantal teams. Wat Sin-
terklaas alleen niet zo goed wist 
was hoe je nou precies moet hand-
ballen. Met twee coaches en de staf 
van Sinterklaas werd er een doel 
gemaakt en konden een paar kin-
deren Sinterklaas laten zien hoe het 
nou echt moet. Het werd meteen 
helemaal duidelijk voor hem. De 
kinderen zongen nog wat liedjes en 
toen deelden de Pieten de cadeau-
tjes uit. Sinterklaas moest helaas 
weer gaan en met zijn allen hebben 
we hem en zijn Pieten uitgezwaaid. 
Het was weer een fantastisch feest 
en Sinterklaas beloofde volgend 
jaar weer te komen.

Uithoorn - Vrijdag was het dan ein-
delijk zover. Sinterklaas en zijn Pie-

ten brachten een bezoek aan de 
kinderen van handbalvereniging 

Bridge bij Hartenvrouw
Uithoorn - Wat heerlijk om bij Co-
lijn binnen te zitten met gezellige 
dames, een kop thee en een spel 
kaarten als het buiten waait en re-
gent. Bij stralende zon hebben de 
dames van Hartenvrouw nog wel 
eens meer zin in fietsen, zonnen 
of golfen, maar dit is het jaargetij-
de om lekker te bridgen. Op 24 no-
vember was de vierde zitting van de 
tweede ronde. Het gevecht om de 
eerste plaats werd in 6 rondes be-
slecht. In de B lijn waren dit de bes-
te dames deze middag: op 1 Annet 
Roosendaal & Rini Tromp met maar 
liefst 62,20%, op 2 Bep Verleun & 
Hans Warmenhoven met niet onver-
dienstelijk 61,61% en op drie Corrie 
Bleekemolen & Erny Brandsen met 
58,63%. Weer eens een heel ande-
re top drie. In de A zijn de dames 
vrij constant. Het hoogste percenta-
ge was voor Geke Ludwig & Margo 
Zuidema 64,06%, tweede Kitty van 
Beem & Janny Streng deze dames 

boden vanmiddag wel 3 keer een 
6-contract. Twee keer een top en 1 
keer een flop, dat brengt ze op een 
mooie 60,69%, op de derde plaats 
An van Schaick & Lea Wit 58,85%.
De tussenstand is in de A op 1 Ge-
ke Ludwig & Margo Zuidema ,2 Kit-
ty van Beem & Janny Streng , 3 Ted 
Brand & Alice Oostendorp en in de 
B stegen Bep Verleun & Hans War-
menhoven van de vierde naar de 
eerste plaats, Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders blij-
ven op 2 en de derde plaats wordt 
opnieuw ingenomen door Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot. Deze6 
paren zullen hun positie met hand 
en tand verdedigen, de overige da-
mes hebben deze ronde nog kan-
sen op revanche op 1 en 8 decem-
ber.
Wilt u ook meespelen op dinsdag-
middag van 13:15/1615u? Mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com of bel 
Sandra Raadschelders 0297569910.

Uithoorn - Donderdagochtend 
speelden 26 paren van de Amstel 
Bridgeclub de vijfde zitting van de 
tweede ronde. Er waren spannen-
de spellen bij, waarbij het behalen 
van het contract afhing van de uit-
komst van de tegenpartij. In de A-
lijn was vooral spel 12 erg opval-
lend. Oost, die een lange dichte kla-
verkaart had, wilde natuurlijk mi-
nimaal 5 klaveren spelen. Dit con-
tract is dan ook bijna door iedereen 
geboden. Alleen Els & Alice durf-
den het aan om klein slem te bie-

den, hetgeen zij ook maakten (top!). 
Twee paren maakten echter 5 klave-
ren, was de uitkomst van de tegen-
partij hier schuldig aan? Overigens 
zat er achteraf een 6 harten con-
tract in, wat meer punten had op-
geleverd! Ook bij spel 18 was de uit-
komst van de tegenpartij belangrijk. 
Er werd 2 schoppen +1, 3 schoppen 
-2 en 4 schoppen gedoubleerd con-
tract gemaakt. Het beste contract 
voor dit spel was eigenlijk 3 Sans. 
Spel 3 was een lastig spel om te 
bieden. Zuid die een lange harten-
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