
Uithoorn - Uithoorn heeft er een 
nieuwe buurtregisseur (wijkagent) 
bij. Dennis Borghols (41) is sinds 
kort in die hoedanigheid de gele-
deren op het politiebureau aan de 
Laan van Meerwijk komen verster-
ken. Dennis is een allround politie-
man en heeft diverse opleidingen 
binnen zijn vakgebied met succes 
doorlopen. Op dit moment volgt hij 
nog een opleiding voor buurtregis-
seur die hij binnenkort hoopt af te 
ronden. Niettemin is hij al actief in 
deze functie. Alweer een tijd gele-
den kwam hij na zijn militaire dienst 
bij de politie Amsterdam-Amstel-
land – nu de Regionale Eenheid 
Amsterdam van de Nationale Poli-
tie - in dienst en heeft onder meer in 
de wijk Amsterdam-Oost (de Indi-
sche buurt) veel ervaring opgedaan 
als politieman ‘handhaven en toe-
zicht’. “Dat is niet een van de meest 
eenvoudige wijken in Amsterdam,” 
vertelt Dennis die sinds septem-
ber dit jaar op eigen verzoek aan-
gaf de taak van buurtregisseur op 
zich te willen nemen in Uithoorn. Hij 
kreeg daarin zijn zin heeft daarbij 
het Thamerdal en het Industriege-
bied-Noord toegewezen gekregen. 
Hij ervaart dat als een nieuwe uitda-

ging in zijn carrière. “Als je mensen 
laat doen wat ze willen functione-
ren ze het best is mijn overtuiging. 
Mijn district is zeker uitdagend en in 
mijn beleving is het Thamerdal een 
redelijk drukke wijk in Uithoorn met 
veel bewoners. Die doen vaak voor 
heel veel zaken een beroep op de 
politie, met als eerste aanspreek-
punt de wijkagent. Ook voor din-
gen die soms niet binnen het taak-
gebied van de politie vallen. In dat 
licht gezien wil ik proberen zo goed 
mogelijk de bewoners in de wijk van 
dienst te zijn. Wat kan ik voor hen 
betekenen en wat kunnen zij mis-
schien voor mij zijn? Helpen waar 
ik kan als op mij een beroep wordt 
gedaan, adviezen geven, problemen 
oplossen, maar ook handhaven als 
dat nodig is. Dat geldt tevens voor 
het industriegebied. Gelukkig kan ik 
rekenen op hulp en bijstand als dat 
nodig is van collega’s en via de ge-
meente. Samenwerken en een goe-
de onderlinge communicatie zijn 
essentiële onderdelen om het alle-
maal goed te laten verlopen.”

Monitoren
“Ik heb eveneens ervaring als mo-
toragent en pak daarom graag de 

motor als het kan om te surveille-
ren. Daar leent het industriegebied 
zich prima voor,” vervolgt Dennis. 
“Behalve in detail zie ik het primair 
als mijn taak om de wijk te moni-
toren. Overzicht houden om te zien 
wat er plaatsvindt, waar verbeterin-
gen kunnen worden doorgevoerd, 
waar je extra aandacht aan moet 
schenken en indien nodig waar en 
wanneer je moet gaan handhaven. 
Echt ‘van boven af’ functioneren 
als een ‘regisseur’ om een totaal-
overzicht van de wijk en de buurt 
te krijgen en wat er zich zoal af-
speelt. Vandaar dat ik ook liever nog 
het begrip buurtregisseur hanteer 
dan wijkagent zoals het tegenwoor-
dig weer wordt genoemd. Bewo-
ners zien mij weliswaar als hun aan-
spreekpunt en het is belangrijk dat 
zij weten wie ik ben, maar we heb-
ben toch liever dat meldingen het 
liefst via de daarvoor geëigende we-
gen - zoals telefoon 0800-8844 en/
of via 112 - worden gedaan aan de 
meldkamer. Zelf ben daar ook een 
voorstander van en vraag de bewo-
ners en ondernemers niet te aarze-
len melding te doen via deze kana-
len als er zich ongeregeldheden of 
calamiteiten voordoen. Dan kunnen 
er bovendien zaken worden uitge-
fi lterd die niet altijd bestemd zijn 
voor de buurtregisseur maar wel 
voor bijvoorbeeld een sociaal-maat-
schappelijke instantie of een ande-
re afdeling van het politiekorps zo-
als de recherche. Via de website po-
litie.nl link Mijn buurt, kan men ook 
meldingen doorgeven en die zie ik 
binnenkomen als het mijn wijk en/
of buurt betreft. Daar kan ik dan op 
reageren. 
Het is overigens de bedoeling dat 
het werk van de buurtregisseur zo-
veel mogelijk opgaat in de reguliere 
dienst. Met z’n allen zijn we verant-
woordelijk voor de orde en veilig-
heid, dat is dus niet alleen een taak 
uitsluitend van de buurtregisseur 
die overigens door dat monitoren op 
den duur wel veel van de wijk weet.” 
Aldus Dennis die druk bezig is zich 
in te werken om alle kenmerken en 
infrastructuur van het Thamerdal en 
het industriegebied voor zichzelf in 
kaart te brengen.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl
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Uithoorn - Burgemeester Dagmar 
Oudshoorn heeft donderdag 1 de-
cember 2016 een gevelbordje uitge-
reikt aan Theijssen & de Jong Ho-
veniers B.V. Het gevelbordje is be-
doeld als dank aan werkgevers die 
hun personeel in staat stellen vrij-
williger te zijn bij de brandweer. Bij 
het hoveniersbedrijf werken twee 
brandweervrijwilligers.
Dankzij werkgevers als Theijssen & 
de Jong Hoveniers B.V. kunnen on-
ze 297 vrijwilligers zich dag en nacht 
met hart en ziel inzetten voor de vei-
ligheid in deze gemeente. Alleen al 
in Uithoorn zijn er ruim 30 vrijwil-
ligers bereid 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar paraat te staan om 

in actie te komen als dat nodig is. 
Een aantal vrijwilligers kan dit doen, 
omdat hun werkgever hier de ruim-
te voor biedt. Burgemeester Dag-
mar Oudshoorn; ‘Dat is - zeker in 
een tijd waar talent schaars is en de 
omzet onder druk staat - bijzonder. 
En daar willen wij even bij stil staan. 
Door de werkgevers te bedanken 
voor het feit dat zij onze vrijwilli-
gers steunen om voor hun passie 
te gaan.’ Na Aalsmeer vorig jaar, wil 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
(BAA) het gevelbordje dit jaar over-
handigen aan een aantal bedrijven 
in Uithoorn. “In Uithoorn staan 31 
brandweervrijwilligers het hele jaar, 
24 uur per dag, paraat om in actie 

te komen. Ook tijdens hun regu-
liere werk,” zegt Wilfred van Rand-
wijk van BAA. “Of het nu brand, een 
dier in nood of een reanimatie is, 
ze staan klaar en bieden hulp. Dit 
kan doordat hun families, maar ze-
ker ook hun werkgevers hier ruimte 
voor bieden. Vrijwilliger ben je na-
melijk niet alleen, dat vergeten we 
soms.”
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
zoekt meer vrijwilligers voor de ka-
zerne Uithoorn. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in een bijbaan bij de 
brandweer kunnen meer informa-
tie vinden op vrijwilligerbijdebrand-
weer.nl of langskomen op de weke-
lijkse oefenavond op woensdag.

Werkgever brandweer-
vrijwilligers in het zonnetje!
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Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het weer ontzettend gezellig tijdens 
de wintermarkt in Uithoorn, die ge-

organiseerd was door de winkeliers 
van Amstelplein. Voor een uitgebreid 
fotoverslag zie elders in deze krant.

Wintermarkt Amstelplein: 
sfeervol en gezellig

Dennis Borghols nieuwe 
buurtregisseur

Uithoorn - In de jaarlijkse duurzaam-
heidsbenchmark* van de Stichting 
Natuur en Milieu is de aanbesteding 
van het Wmo-vervoer van de Duo-ge-
meenten (Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn) op de derde plaats geëin-
digd! Samen met Leeuwarden, Den 
Haag en Zeeuws-Vlaanderen vormen 
de Duo-gemeenten de kopgroep 
2016. De aanbestedingen zijn beoor-
deeld op hun milieueffect: zowel op 
luchtkwaliteit (NOx en fi jnstof) als 
klimaat (CO2).Nederlandse gemeen-
ten, vertegenwoordigd in de VNG, 

hebben afgesproken om vanaf 2015 
100% duurzaam in te kopen. Voor de 
milieu-impact is mobiliteit een be-
langrijke inkoopcategorie. Zo is het 
doelgroepenvervoer (Wmo- en leer-
lingenvervoer) voor circa 80% ver-
antwoordelijk voor alle taxivervoer in 
Nederland en heeft het een forse im-
pact op klimaat en luchtkwaliteit. De 
gemeente Diemen heeft namens de 
Duo-gemeenten als aanbestedende 
dienst opgetreden waardoor de aan-
besteding in het rapport op naam van 
Diemen staat.

Duurzame inkoop van 
WMO vervoer

Regionaal energieloket helpt
Uithoorn - Het Regionaal Energie-
loket helptde woningeigenaar in 
Uithoorn met al hun vragen rondom 
energie besparen en duurzaam wo-
nen. Op het energieloket ziet u met 
de HuisScan snel welke duurzame 
maatregelen het meest geschikt zijn 
voor uw woning. Ook krijgt u direct 
een overzicht van lokale en lande-

lijke subsidies en fi nancieringsmo-
gelijkheden. Door de koppeling met 
het lokale bedrijfsleven kunt u een-
voudig offertes opvragen bij aan-
bieders in de regio. Het Regionaal 
Energieloket is tot stand gekomen 
in een samenwerking met acht ge-
meenten uit de regio Amsterdam, 
Amstelland en Meerlanden.

Kerstconcert Amicitia
Uithoorn - Zaterdagavond 17 de-
cember geeft Amicitia een Kerst-
concert in kerkgebouw de Schut-
se naast het winkelcentrum Zijdel-
waard. Op de oproep om mee te ko-
men zingen hebben 30 zangers ge-
reageerd, zij zingen mee met dit 
Kerstconcert. Een feestelijk pro-
gramma met o.a. Christmas Carols, 
waarbij ook de bezoekers af en toe 

mee kunnen zingen. Verder wer-
ken mee: Eric Jan Joosse piano/or-
gel, Gerlieke Aartsen hobo, algehele 
leiding Toon de Graaf. Aanvang van 
het concert 20.00 uur, de kerk gaat 
open om 19.30 uur. Kom deze avond 
met ons meebeleven op weg naar 
Kerstmis. De toegang is gratis. Na 
afl oop is er een deurcollecte voor 
een vrijwillige bijdrage.

Inbraak 
cafetaria

Uithoorn - Even voor vier uur 
in de nacht van donderdag 1 
december is ingebroken in een 
cafetaria bij het busstation. De 
snackbar is beveiligd met ca-
mera’s. Van de inbraak zijn 
beelden door de eigenaar af-
gegeven aan de politie. Het on-
derzoek naar de daders loopt. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Elektrische fi ets 
uit garage weg

Uithoorn - In de nacht van 
maandag 5 op dinsdag 6 de-
cember is getracht in te breken 
in een woning aan het begin 
van de Wilhelminastraat. De 
daders hebben zich toegang 
verschaft tot de inpandige ga-
rage, maar het is niet gelukt 
het huis te betreden. Uit de ga-
rage is een elektrische fi ets ge-
stolen. De fi ets is van het merk 
Stella, type Giraldo en het se-
rienummer eindigt op 313.

Fietsen gestolen
Uithoorn - Er zijn het afgelo-
pen weekend liefst vier fi et-
sen gestolen in Uithoorn. Drie 
hiervan waren door de eige-
naars gestald bij het bussta-
tion in de Sportlaan, nabij het 
sportcomplex. De politie raadt 
aan fi etsen goed op slot te zet-
ten, waar mogelijk met een ex-
tra slot aan een paal of een rek.

Uithoorn - Op woensdag 30 
november is tussen 9.30 en 
22.30 uur ingebroken in een 
woning aan de Karel Doorman-
laan. De schuifpui van het huis 

hebben dieven geforceerd om 
binnen te kunnen komen. De 
hele woning is doorzocht. Ge-
stolen zijn diverse zilveren sie-
raden. 

Uithoorn - Op vrijdag 2 de-
cember is tussen twaalf uur in 
de nacht en zes uur in de mor-
gen ingebroken in een pand aan 
Staartmees. In het huis wonen 
meerdere mensen. Uit de woon-

kamer is een aantal tassen met 
rijbewijzen, paspoorten en con-
tant geld gestolen. De dieven 
hebben zich toegang verschaft 
door een raam aan de voorzijde 
open te breken.

Zilveren sieraden gestolen

Tassen gestolen bij woninginbraak



Regio - De Amstelkade kent u 
waarschijnlijk wel. Zij zijn een thee-
huis met verrukkelijke zelf gebak-
ken taarten, heerlijk lunches en fij-
ne bediening. Ook zijn wij een kin-
derboerderij en beschikken we over 
een prachtig natuurkampeerterrein. 
Wat u waarschijnlijk nog niet weet is 
dat de Amstelkade vanaf 9 decem-
ber kerstbomen verkoopt. Vanaf 9 
december kunt u kerstbomen ko-
pen op de Amstelkade. Mooie, groe-
ne bomen in verschillende formaten 
zijn met kluit te koop . U kunt terecht 
voor de bomen op de Amstelkade 
van maandag tot en met vrijdag van 

09.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag 10 
december zijn wij extra voor u aan-
wezig van 10.00 tot 14.00 uur. Kom 
gezellig langs, want zij hebben naast 
kerstbomen ook leuke kerstcadeaus 
te koop. De cadeaus zijn door de cli-
enten zelf gemaakt. Denk aan hou-
ten kandelaars, houten kerstbomen 
als u een echte boom niet ziet zit-
ten. De warme chocolademelk wordt 
voor u klaargemaakt en u kunt er 
natuurlijk een lekker stuk taart bij 
eten. Tot binnenkort. Wilt u zeker zijn 
van een boom, bestel er een door te 
mailen naar: amstelkade@reinaer-
de.nl . Vermeld naast uw naam ook 
meteen wanneer u de boom komt 
ophalen. U vindt de Amstelkade aan 
de Amstelkade 61

Uithoorn – Op 11 December is 
het dan eindelijk zover. Dan orga-
niseert MakeUp4Beauty voor het 
eerst een leuke middag voor al-
le dames die geïnteresseerd zijn in 
beauty en schoonheid. Deze mid-
dag zal plaatsvinden in de gezelli-
ge kantine van sporthal “de Scheg”. 
Wat kun je allemaal verwachten?  
MakeUp4Beauty verzorgt natuurlijk 
de visagie* en verkoopt enkele top-
producten zoals de MakeUp Eraser, 
Glitterlips, Make-up van W7 en de 
unieke vezel mascaras van Ampli-
lash. Ben je blij met je make-up, dan 
kun je een portretfoto* laten maken. 
Heb je zin in een voetreflex*, hand-
reflex*, stoelmassage*, facial cup-

ping*, huidscan? Geen probleem, 
het is allemaal aanwezig. Ook kun je 
kleuradvies krijgen, een handmas-
sage*, gellak* voor je nagels, en in-
formatie over ontharen. Zoek je nog 
leuke kerstcadeau’s? Tussen de sie-
raden, tassen, kleding, parfum en 
cadeautjes kun je vast iets leuks 
vinden.Dit is slechts een greep uit 
alle mogelijkheden. Iedereen is van 
harte welkom tussen 13.00 en 17.00 
uur. Entree is gratis.

*Voor sommige behandelingen wordt 
een kleine vergoeding gevraagd.

Zie ook de advertentie 
in de krant.

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

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 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
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Stoelyoga 
Yoga op de stoel bestaat zoals 
alle vormen van yoga uit bewe-
gingsoefeningen (asana’s), ade-
moefeningen (bewust ademen 
en pranayama oefeningen) en 
meditatie of ontspanningsoe-
feningen. Voor wie? Voor men-
sen die beperkt zijn in hun be-
wegingsvrijheid, om welke re-
deN dan ook, is het mogelijk om 
de yogahoudingen beter zittend 
in een (rol)stoel te beoefenen. 
Tijdens de lessen worden zowel 
zittende als staande oefeningen 
achter de stoel aangeboden. U 
kunt zich aanmelden voor een 
proefles op vrijdag 9 december 
13.15-14.15 uur! Docent is Fi-
ny Sheils- van der Post www.yo-
gapret.nl

Stoelhonkbal
Iedere maandag van 11.45-12.45 
uur wordt er fanatiek gespeeld. 
Een bewegingsactiviteit met se-
rieuze spelregels. Nieuwsgierig 
geworden? We verwelkomen u 
graag

Wol gevraagd
De dames van de babbel – en 
breiclub hebben zowel thuis als 
op maandagmorgen hard ge-
werkt en de voorraad wol slinkt. 
Heeft u nog restjes liggen, dan 
bent u welkom om dit op te ko-
men brengen.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Wat is een artikel 12-procedure? 
Stel, u leeft al jaren in onvrede 
met uw buurman en op een ge-
geven moment komt het tot een 
confrontatie. Uw buurman blijkt 
niet alleen veel scheldwoorden 
te kennen, maar gooit ook nog 
eens uw ruit kapot met een steen. 
U vindt dat uw buurman daar-
mee echt over de grens is gegaan. 
Daarom besluit u aangifte te doen 
bij de politie.
Een paar weken na uw aangifte 
ontvangt u het bericht van de offi-
cier van justitie dat er geen straf-
zaak komt tegen uw buurman, 
omdat er niet genoeg bewijs is. 
Onterecht, vindt u, want zo wordt 
geen recht gedaan. Kunt u iets te-
gen deze beslissing doen? 
De beslissing of een verdachte 
wordt vervolgd voor een strafba-
re gedraging ligt bij het OM. Dat 
kan ook betekenen dat het OM 
beslist om een persoon níet te 
vervolgen, een strafrechtelijk on-
derzoek te stoppen, of een zaak 
op een andere manier af te doen 
dan via de strafrechter. Kiest de 
officier van justitie ervoor om een 
zaak niet voor de rechter te bren-
gen, dan weegt hij ook het belang 
van het slachtoffer mee. 
Het komt voor dat een belang-
hebbende vindt dat de zaak toch 
voor de rechter moet worden ge-
bracht. De belanghebbende kan 
in dat geval een bijzondere pro-
cedure te starten bij het gerechts-
hof. Het gerechtshof is het rech-
terlijk college dat zaken in hoger 
beroep behandelt. De procedure 
wegens het niet-vervolgen is vast-
gelegd in artikel 12 van het Wet-
boek van Strafvordering, daarom 
wordt het een artikel 12-procedu-
re genoemd. Kort gezegd houdt 

de procedure in dat het gerechts-
hof beoordeelt of er punten zijn 
die voor de strafrechter gebracht 
moeten worden. 
Oordeelt het gerechtshof posi-
tief, dan brengt de officier de zaak 
alsnog aan bij de rechtbank. De 
rechtbank onderzoekt vervolgens 
of er een bewijsbaar strafbaar feit 
is en een strafbare dader.
Ook de officier van justitie be-
kijkt de zaak opnieuw en vraagt 
de rechter om de verdachte te 
veroordelen. Als hij vindt dat het 
strafbare feit niet is bewezen, kan 
hij om vrijspraak vragen. 
Niet iedereen kan in elke zaak een 
artikel 12-procedure indienen. 
Een voorwaarde is dat de indie-
ner rechtstreeks belang heeft bij 
de vervolgingsbeslissing.
Een indiener heeft een recht-
streeks belang als hij persoonlijk 
getroffen is indien er geen straf-
vervolging plaatsvindt. Als de of-
ficier van justitie bijvoorbeeld be-
sluit om uw buurman niet te ver-
volgen, dan raakt de beslissing u – 
het slachtoffer - direct. De beslis-
sing kan u immers het gevoel ge-
ven dat geen recht aan uw situa-
tie wordt gedaan, of het kan u ra-
ken omdat u geen schadevergoe-
ding via het strafproces kunt vor-
deren.

Uw collega, die een hekel heeft 
aan uw buurman en hem het 
liefst veroordeeld ziet, heeft geen 
rechtstreeks belang in deze zaak 
en kan geen artikel 12-procedure 
indienen. Dat ligt anders als u met 
uw collega een huis deelt. Dan is 
immers ook het raam van uw col-
lega vernield en kan hij wel een 
rechtstreeks belang hebben.
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DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Leerlingen’ t Startnest 
zamelen in voor voedselbank
Uithoorn - Afgelopen donderdag, 
1 december, werden de vrijwilli-
gers van Voedselbank Uithoorn - 
De Kwakel aangenaam verrast door 
twee leerlingen van basisschool ‘t 
Startnest. De jongedames, Benthe 
Ott (10 jaar) en Roos de Gooijer (9 
jaar) hadden zelf een inzamelings-
actie opgezet binnen de school. Met 
een zelfgemaakte poster vroegen ze 
de medeleerlingen iets lekkers voor 
de feestdagen in te leveren voor de 
cliënten van de voedselbank. Met 
2 gevulde kratten mochten ze met 
recht trots zijn op het resultaat! Al 

het lekkers hebben de vrijwilligers 
kunnen verdelen over de voedsel-
pakketten die enkele uren later wer-
den opgehaald. 
Een bijdrage wordt altijd gewaar-
deerd, maar een actie als deze is ex-
tra bijzonder! Dank jullie wel Benthe 
en Roos en ook basisschool ‘t Start-
nest omdat de meisjes dit tijdens 
de les mochten doen. Mocht u ook 
wat willen inleveren bij de voedsel-
bank, dan bent u altijd welkom op 
de donderdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur. Onze locatie is “De Bo-
venboog” Johan de Wittlaan 83.

Sinterklaas bezoekt de 
Springschans
Uithoorn - Vrijdag 2 decem-
ber bracht de goedheiligman een 
bezoek aan de kinderen van de 
Springschans in Uithoorn. Vol span-
ning stonden de kinderen, ouders 
en juffen te zingen en te springen 
op het schoolplein toen daar ineens 
een bus vol pieten aankwam. Maar 
waar was Sinterklaas???? Die goed-
heiligman had per abuis de bus ge-
mist. Gelukkig was er een lieve va-
der die de Sint een lift heeft gege-
ven naar school. Wat was er een op-
luchting te voelen op het school-
plein; het feest was compleet! Alle 
kinderen van de Springschans wa-
ren ook dit jaar weer lief geweest 
bleek al snel want de Sint was ver-

re van met lege handen gekomen. 
De kinderen zelf hadden daarente-
gen ook veel verrassingen voor Sin-
terklaas; zo waren er hippe optre-
dens, mooie tekeningen, grappige 
gedichtjes en leuke dansjes. Sinter-
klaas en zijn pieten genoten van het 
gezellige feest. Om 12:00 uur moes-
ten ze de school alweer verlaten om 
zo ook nog kinderen elders blij te 
kunnen maken. Sinterklaas bedank-
te de directie, de juffen, alle kinde-
ren en de ouderraad om deze ge-
zellige ochtend. Het deed hem weer 
goed om zoveel blijde kinderge-
zichtjes te zien. Bij het afscheid liet 
hij weten dat hij volgend jaar zeker 
weer terug zal komen.

Ladies ‘Christmas Beauty’ 
Day

Kerstsamenzang 
jongerenkoor Debuut
Uithoorn - Heeft u zaterdag 17 de-
cember tussen 19:30 en 20:30 al wat 
te doen? Nee? Kom dan gezellig 
naar de kerstsamenzang van jonge-
renkoor Debuut!
Wij zijn een jongerenkoor uit Uit-
hoorn die het leuk vinden om sa-
men te zingen. Ook deze kerst heb-
ben wij versterking van extra zan-
gers. Maar het is leuk als er nog 
meer mensen met ons mee komen 

zingen! Kom samen met ons in de 
kerstsfeer door het zingen van ge-
zellige kerstnummers en verhalen. 
Maar nu denkt u misschien, ‘ik kan 
niet goed genoeg zingen!’. Maakt 
niet uit u kan altijd gewoon komen 
luisteren en genieten van de zang 
van anderen.
Dus komt allen naar de kerstsamen-
zang van jongerenkoor debuut in de 
Burght, Potgieterplein 2, Uithoorn.

Kerstbingo
De Kwakel - Vrijdag 9 december is 
er een gezellige kerstbingo in Dorps-
huis ‘De Quakel’, Kerklaan 16  te De 
Kwakel. De koffie staat om 19.30 uur 
klaar en we beginnen om 20.00 uur. 

Amstel Blazers Collectief 
bereidt zich voor op de kerst!
Uithoorn - Met het grandioze con-
cert in de Thamerkerk (30-10 jl) 
nog vers in het geheugen staat nu 
al weer een aantal weken het ker-
strepertoire op de lessenaars van 
de muzikanten van het Amstel Bla-
zers Collectief. En dat is niet voor 
niets, want de komende tijd staan er 
een aantal leuke kerstconcerten op 
het programma. Dit alles onder lei-
ding van dirigent/arrangeur Richard 
Wortel. Op de jaarlijks terugkeren-
de kerstmarkt De Hoef zijn de Am-
stel Blazers op zondag 11 december 
a.s. om 12.00 uur in de kerk in De 
Hoef te beluisteren. Zo kunt u he-
lemaal in de kerststemming komen. 
De entree is gratis en meezingen is 
toegestaan!  Dus kom gezellig kij-

ken en luisteren. Voor de mensen 
die op 11 december verhinderd zijn 
is er de mogelijkheid om op zondag 
18 december a.s. het Amstel Bla-
zers Collectief in Uithoorn te aan-
schouwen. Op uitnodiging van Vi-
ta Amstelland zullen zij in het buurt-
centrum Bilderdijkhof u sfeervolle 
kerstmuziek laten horen. Het con-
cert begint om 14.30 uur en een 
kaartje kost 5,-, vooraf te verkrijgen 
bij het buurtcentrum Bilderdijkhof of 
aan de deur.
Speelt u een blaasinstrument en zou 
u een keer mee willen doen om te 
zien of het Amstel Blazers Collectief 
ook wat voor u is, neem dan even 
contact op via het email adres: ab-
cuithoorn@gmail.com.

Kerstbomen bij de Amstelkade

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 
december organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige kienavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende en-
veloppen. De opbrengst van deze 
avond is bestemd voor het ontwik-
kelingswerk van onze Uithoornse 
missionarissen.
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LMV Onder 17 geeft geen 
kadootjes weg
Uithoorn - . Ze vechten voor de 
laatste kans op het najaarskam-
pioenschap. 3 punten achter op 
Aalsmeer, helaas komt tijdens de 
wedstrijd al snel het bericht dat 
Aalsmeer de laatste wedstrijd 3-3 
heeft gespeeld en dus niet meer is 
in te halen. Geen reden om bij de 
pakken neer te zitten, maar gewoon 
je wedstrijd winnen. Tegenstander 
VVC heeft al gauw in de gaten dat 
er weinig eer valt te behalen. Van-
af de aftrap neemt LMV het initi-
atief, en creëert menig kans zon-
der te scoren. Eerst na een half-
uur moet de keeper de bal uit het 
net halen als Renzo de bal met een 
sierlijke boog over de keeper in de 
verre hoek krult. De productie blijft 
echter hangen op 1, de hoogste tijd 

om spits Lucas in te brengen. Walid 
weet hem al snel te vinden en Lucas 
kopt de bal fraai in voor de 2-0.  Er 
is nog een meesterlijke sliding van 
Krijtje nodig om een doorgebro-
ken speler van VVC te stuiten. Het 
enigszins verwende publiek trekt 
mokkend over de matige productie 
richting kantine voor de broodnodi-
ge warme drank.

Druk
Gelukkig beseft het team dat zij de 
tweede helft het publiek meer moe-
ten bieden. Ze besluiten eerder druk 
te zetten op de Nieuw-Vennepse 
verdediging en al snel blijkt dit ren-
dement te hebben. Benjamin scoort 
de 3-0  en 1 minuut later weet Krijt-
je met een machtig afstandsschot 

Greet is clubnaamkampioen 
bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagmorgen was de 
laatste zitting van de 2e competi-
tieronde. Na een spannende strijd 
zijn in de A-lijn Greet & Henk, met 
een gemiddelde van 56,25% en in 
de B-lijn Greet & Nel, met een ge-
middelde van 57,52% de clubkam-
pioenen van deze ronde geworden. 
Voor Greet en Nel betekent dit, dat 
ze promoveren en volgende week in 
de A-lijn zullen spelen. Proficiat da-
mes. Ook Ciny & Jos, die vandaag 
een score behaalden van 64,17%!, 
Nel & Jos en Corry & Grace promo-
veren naar de A-lijn.

Daar staan helaas 4 degradaties uit 
de A-lijn tegenover. Jammer voor 
hen, maar na de 3e competitieronde 
is de kans om te promoveren weer 

aanwezig en ze spelen ook weer 
eens met andere mensen. 

A lijn
In de A-lijn hebben Roel & Wies 
bij spel 6 een poging gewaagd om 
klein slem te spelen. Dit ging ech-
ter gedoubleerd 2 down en zou niet 
kwetsbaar een min van 300 punten 
worden. Maar helaas voor dit paar, 
een geboden 4 schoppencontract 
van de tegenpartij ging 1 down en 
het door hun tegenstanders gebo-
den 5 schoppencontract 2 down. 
Een min van 200 punten dus een 
0% score voor Roel en Wies, die zich 
lekker lieten omhoogdrijven. Ria & 
Wim probeerden deze zitting nog de 
clubkampioen te worden door hoog 
te scoren aan de tafel met Greet & 

KDO verslaat koploper SJZ
De Kwakel - Na het toch wel zeer 
teleurstellende resultaat van vorige 
week in Nieuwveen, kon KDO tegen 
koploper SJZ direct orde op zaken 
gaan stellen. KDO wist op 30 okto-
ber jl. de ploeg uit Zoeterwoude van 
de eerste periodetitel af te houden 
om er zelf vrolijk mee vandoor te 
gaan. Trainer Raymond de Jong kon 
tegen SJZ beschikken over een vol-
ledige en fitte selectie. Dit resulteer-
de o.a. in een plek op de bank voor 
Rick Kruit en Nick Smits.

Eerste kwartier
In het eerste kwartier van de wed-
strijd was KDO de bovenliggen-
de partij. Echter wisten de bezoe-
kers in de 13e minuut direct te sco-
ren uit het eerste schot op het Kwa-
kelse doel. De bal werd matig weg-
gewerkt bij KDO achterin, waarna 
de rechtsbuiten van SJZ de bal dia-
gonaal in de verre hoek schoot, 0-1. 
In de 19e minuut wist KDO geluk-
kig snel langszij te komen door een 
fraai doelpunt van Mathijs van Rijn. 
Na een uittrap van doelman Jesper 
Oudshoorn wist de laatste man van 
SJZ niet onder controle te krijgen. 
De zeer aanwezige Mathijs van Rijn 

was hier erg alert op, pikte de bal 
op en schoot bekwaam de 1-1 tegen 
de touwen. Het spel van SJZ draaide 
vooral om hun grote en sterke spits 
die regelmatig ondersteuning kreeg 
van zijn handige buitenspelers. In de 
36e minuut was KDO aan de andere 
kant zeer dichtbij een voorsprong.
Na een korte corner werd eerst 
een schot van Bart van der Tol ge-
red door de onzeker ogende doel-
man van SJZ. In de rebound had de 
ploeg uit Zoeterwoude al het ge-
luk van de wereld toen de inzet van 
Bart Hoving van de lijn werd weg-
gehaald. In een gelijk opgaand du-
el werd even later met een 1-1 stand 
de rust ingegaan.

Heen en weer
Vijf minuten na rust stond Bart van 
der Tol in ene schuin vrij voor de 
keeper van SJZ. De linkshalf van 
KDO wilde de bal over de uitkomen-
de doelman heen stiften, maar trap-
te pardoes half in de grond en am-
per tegen de bal. Het eerste gedeel-
te van de tweede helft kenmerkte 
zich vooral door veel lange ballen 
over en weer. De Kwakelaars kre-
gen een paar kansrijke vrije trap-

Sterk optreden UWTC bij 
veldrit Oudewater
Uithoorn - Zaterdagochtend 3 de-
cember stonden er maar liefst 7 
UWTC leden aan de start bij de 
veldrit in Oudewater. In Oudewater 
was een hobbelig parcours uitgezet 
door de weilanden. Vlak voor de fi-
nish moest nog een bruggetje over 
een sloot worden genomen. Hier 
had de organisatie een balk voor-
gemaakt zodat het bruggetje lopend 
genomen moest worden.
Met het inrijden was het parcours 
door de vorst nog hard. Maar vlak 
voor de start van de amateurs be-
gon de bovenlaag te ontdooien 
waardoor het spekglad en modderig 
was. Bas de Bruin uit Uithoorn had 
een super start en kwam de eerste 
ronde aan de leiding door. Na enke-
le rondes was er een kopgroep ge-
vormd van vijf renners met daarbij 
onze Bas de Bruin, Tommy Oude El-
ferink en Bart de Veer. De posities 
wisselde nog weleens door het on-
deruit gaan van renners ivm de glib-
berige modderige ondergrond. In de 
laatste ronde was het zodoende nog 
erg spannend wie er op het podi-
um terecht zouden komen. De winst 
ging naar Kees van Noppen uit Rid-
derkerk, voor Bart de Veer uit Vree-
land en Rob Meeuwessen uit Goir-
le. Tommy Oude Elferink en Bas de 
Bruin werden vierde en vijfde. Maar 
ook UWTC-lid Luuk van Vliet reed 
een zeer goede wedstrijd en werd 
negende! Dennis Moolhuijsen zat 
wel weer dicht tegen de 30e plaats 
aan maar haalde net geen NK plaat-
singspunten met zijn 33e plaats. 
Hierna mocht Sjon van den Berg 
zich opstellen bij de masters 40+. 
Sjon reed met vrij constante ron-
des naar de 23e plaats. De junioren 
en nieuwelingen sloten de dag af. 
En hier stond de jonge Ian van den 
Berg voor UWTC aan de start. Het 
veld werd gedurende deze wedstrijd 
weer wat droger en minder glad. Ian 
reed naar de 35e plaats.

Veldrit Zwartemeer
Tommy en Bart meldde zich op zon-
dagochtend al vroeg in het Noor-
den van het land. Zwartemeer ligt 
op een steenworp afstand van de 
Duitse grens en de mannen moes-
ten om 10 uur al starten. Op het 
hard bevroren parcours lag de snel-
heid erg hoog tijdens de wedstrijd. 
Tommy zat weer mooi voorin en Bart 
had iets meer moeite met het hoge 
tempo. Voor Tommy de 6e plaats en 
Bart werd 16e.

ACC Ulysses
De achtste wedstrijd van de Am-
sterdamse Cross Competitie is op 4 
december in Amsterdam Noord ver-
reden. Rondom de wielrenbaan van 
Ulysses was weer een mooi par-
cours uitgezet. In de ochtend was 
het parcours hard bevroren, maar 
de renners die later moesten star-
ten kregen te maken met een glad-
de bovenlaag. Hieronder de uitsla-
gen van de UWTC leden.
Jeugd A: 2 Siem v Smoorenburg
Jeugd B: 10 Duuk vd Haagen, 12 
Mike Derogee, 24 Lars Hopman
40+: 17 Frank Jansen, 32 Vincent 
Derogee,  36 Sjon vd Berg
nieuwelingen/dames: 11 Danny 
Plasmeijer, 12 Ian vd Berg, 25 Sven 
Buskermolen, 28 Deborah v Ark.

Zondag 11 december wordt de ne-
gende wedstrijd van de Amster-
damse Cross Competitie verreden 
bij UWTC. Op het parcours rondom 
sportpark Randhoorn zullen onge-
veer 200 deelnemers de strijd aan-
gaan. Publiek is van harte welkom. 
Om 10.00 uur starten de jeugdren-
ners. Om 11.00 uur mogen de 40+ 
renners het veld in en om 12.00 uur 
gaat de laatste groep aan de wed-
strijd beginnen, dit zijn de 40- ren-
ners en de dames en nieuwelingen.

Foto: Mirjam Cornelisse

Doormidden gevaren roeiboot 
herbenoemd bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Met z’n drieën zaten ze 
op het vlot heerlijk in het zonnetje 
te wachten om een roeiboot over te 
nemen. Het duurde wel wat lang en 
we werden ongeduldig, totdat de 
voorzitter vroeg of ze op de Aga-
tha zaten te wachten. “Die komt niet 
meer”, zei hij. “Ik ben net gebeld, 
hij heeft een aanvaring gehad en is 
doormidden gevaren”. Geschrokken 
keken ze even later toe hoe de bo-
tenwagen met daarop de Agatha in 
twee stukken het terrein op kwam 
rijden. “Wat een wonder dat er geen 
gewonden zijn gevallen”, zeiden ze 

meteen. Maar ook zagen ze direct 
dat dit het einde van de Agatha zou 
betekenen. Onze lievelingsboot! Wat 
een gemis als ze hier niet meer in 
konden varen.
Gelukkig zag Michiel meteen mo-
gelijkheden om de boot te maken. 
Gedurende de twee maanden in 
de werkplaats namen ze regelma-
tig een kijkje bij de ‘patiënt’ en de 
werkzaamheden. Het vorderde ge-
staag en al op 13 november kon de 
eerste proefvaart worden gepland. 
We ontdekten geen gekke dingen, 
dus een paar weken daarna zou 

de herbenoeming plaatsvinden. De 
boot zou haar tweede leven name-
lijk ook met een nieuwe naam tege-
moet treden. Een doop mocht deze 
plechtigheid officieel niet heten, de 
boot is immers al eerder gedoopt en 
dubbel dopen brengt ongeluk. Za-
terdag 26 november werd de dag. 
Rond 11 uur verzamelde zich een 
flink aantal roei- en kanoleden in 
het zonnetje op het vlot om het werk 
van Michiel te bewonderen. Voor de 
roeiers, die de boot na de bewuste 
dag niet meer hadden gezien, was 
het bijna onwerkelijk om hem nu 

weer als geheel in de schragen te 
zien liggen. Na een kort dankwoord 
van de voorzitter, was het aan Mi-
chiel om zijn werk toe te lichten en 
de nieuwe (door hemzelf gekozen 
naam) te onthullen: Syracuse. In dit 
plaatsje op het Italiaanse eiland Si-
cilië werd afgelopen zomer het WK 
Kanopolo gehouden. Michiel was 
daar actief als bondscoach van de 
Nederlandse damesploeg en heeft 
hier met zijn team de vierde plaats 
weten te behalen.
Ook voor Michiel de Ruyter een 
plaats van historische betekenis; hij 
is hier in april 1676 gestorven. “De 
sterfplaats van onze naamgever 
als naam van een boot, is dat niet 
wat cru?!”, hoor ik u denken. Maar 
ja, als er één boot is die deze naam 
kan dragen, is het deze wel; na een 
noodlottig ongeval nu toch nog uit 
de dood herrezen!
De roetocht van de drie ‘klussers’ 
ging zondag jl niet door en zo kre-
gen zij op die zondag in juni helaas 
niet door kon gaan, kregen zij met 
z’n drieën nu de eer om de eerste 
vaart in de Syracuse te maken.
Na een toost met Jägermeister, gin-
gen we het water op en het oordeel 
was unaniem: ze roeit weer als van-
ouds. Tuurlijk, dat ze een klap heeft 
gemaakt is te zien. Het getroffen 
deel van de boot zal altijd duide-
lijk gemarkeerd blijven, de binnen-
kant iets lichter van kleur en de bui-
tenkant juist net iets roder. En zoals 
Michiel dit zelf al benoemde; “ het 
is goed zo”. Het herinnert ons aan 
wat er is gebeurd, dat we kwets-
baar zijn als roeiboot tussen de mo-
torboten. Goed blijven omkijken en 
opletten dus! En ondertussen ge-
nieten natuurlijk, van de Syracuse!  
www.mdr.nu

Nipte overwinning voor 
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels hebben 
in en tegen de SO Soest een be-
langrijke overwinning behaald. Bij 
de rust kijkt Legmeervogels nog te-
gen een 1-0 achterstand aan. Door 
deze overwinning staat Legmeervo-
gels op dit moment met 15 punten 
uit 12 duel een keurige 7e plaats.
Legmeervogels beginnen goed in 
het duel tegen Soest en binnen 10 
minuten krijgen Dennis Bakker en 
Lulinho Martins de kans om Leg-
meervogels op een voorsprong te 
brengen. Helaas staat hun vizier 
nog niet goed afgesteld. Na deze 
eerste aanvallen van Legmeervo-
gels komt Soest beter in de wed-
strijd zien de vele aanwezige toe-
schouwers een fysiek duel ontstaan 
zonder dat het echt gemeen wordt. 
vele malen wordt de bal veroverd op 
de tegenpartij maar na een of twee 
combinaties wordt de bal dan weer 
keurig ingeleverd bij de tegenpartij. 
Ook in dit duel wordt veelvuldig het 
middenveld overgeslagen om met 
lange ballen de voorwaartse te be-
reiken.
Het is dan ook rommelig duel. Door 
deze spelwijze, lange ballen hebben 
de beide doelverdedigers weinig 
of niet te doen. Pas na 20 minuten 
moet de Legmeervogels doelman 
Rahim Gök in actie komen. Als men 
dan niet eens met lange ballen de 
voorwaartse te bereiken ontstaan 
toch wel leuke en goede combi-
natie. Zo actie was er onder ander 
in de 27ste minuut. Stefan Tiche-
laar stuurt Bilal el Achkar de diep-
te in maar helaas voor hem en voor 
Legmeervogels is de soest doelman 
Diango Alvarez net even eerder bij 
de bal en gaat deze kans voor Leg-
meervogels verloren. Aan de ande-
re kant ziet Rayendall Bitorina zijn 
schot op het Legmeervogels doel 
via de handen van doelman Ra-
him Gök over het doel vliegen. Toch 
komt SO Soest nog voor de rust op 
een 1-0 voorsprong. Een van de SO 
Soest wordt onvoldoende wegge-

werkt. De bal valt dan pardoes voor 
de voeten van Dylan Meijer en van 
dicht bij 64 passeert hij Rahim Gök 
en neemt Soest de 1-0 voorsprong 
mee de rust in.

Inworp
De tweede helft is nog maar 2 mi-
nuten aan de gang of een snel ge-
nomen inworp door Joey sack 
brengt Lulinho Martins in een kans-
rijke positie om de gelijkmaker te 
score. Maar ook nu lukt het Lulin-
ho Martins niet om te score. In de 
tweede helft zit er wat meer voetbal 
in en proberen beide partijen om 
de lange ballen te vermijden en wat 
meer te voetballen. Wat wel blijft is 
het fysiek duel. Zo worden er stevi-
ge duels uitgevochten wat onnodi-
ge kaarten oplevert. Legmeervogels 
krijgen ook wat meer grip op de 
wedstrijd maar echte doelrijpe kan-
sen worden er niet gecreëerd. Leg-
meervogels komt dan toch op gelij-
ke hoogte. Het is Joey Sack die in 
de79ste minuut met een fraaie kop-
bal Legmeervogels naast SO Soest 
weet te brengen na een fraaie voor-
zet van Lulinho Martins. 1-1. Dan 
ziet Legmeervogels dat Soest toch 
wel enigszins is aangeslagen en 
ruikt de kans om alsnog als over-
winnaar van het veld te stappen. 
Legmeervogels weten inderdaad 
op een 1-2 voorsprong te komen. 
Onbesuisd uitkomen van de Soest 
doelman levert Legmeervogels op 
de rand van het strafschop gebied 
een vrije trap op. Stefan Tichelaar, 
die onderuit is geschoffeld, neemt 
zelf de vrije trap. Via het hoofd van 
de mee opgekomen Michell Ver-
schut verdwijnt de bal achter de SO 
Soest doelman en is de voorsprong 
voor Legmeervogels een feit. In de 
laats 2 minuten probeert Soest er 
nog van alles aan om er een gelijk-
spel uit te slepen. Maar de tijd is te 
kort en zodoende doet Legmeervo-
gels goede zaken en gaan de drie 
punten mee naar Uithoorn.

de lat te raken. De beer is los en 
de ene na de andere aanval wordt 
opgebouwd richting het VVC-doel. 
Benjamin geeft voor van rechts en 
David kopt binnen. Even later een 
historisch moment als rechtsback 
Jaimy (zie foto) uit een afgeslagen 
aanval de bal voor zijn voet vindt en 
met een prachtige curve de bal van-
af 25 meter in het lege doel plaatst. 
Hij wordt bedolven onder ene klu-
wen van medespelers om zijn eerste 
seizoenstreffer te vieren. Even later 
legt Krijtje een corner panklaar neer 
voor Benjamin, die simpel kan intik-
ken. Benjamins kruit is nog niet op, 
als hij de bal op de penaltystip krijgt 
aangespeeld besluit hij deze in de 
kruising te rammen. Om het af te 
maken, valt zijn voorzet zonder door 
een speler te zijn beroerd, naast de 
verbouwereerde VVC-keeper bij de 
tweede paal in het doel. Eindstand 
8-0. Inmiddels heeft de KNVB be-
kend gemaakt, dat ongeacht het re-
sultaat van de laatste wedstrijd, na 

pen, maar hier werd te weinig uit-
gehaald. Gelukkig had KDO nog 
een troef in handen in de vorm van 
aanvaller Rick Kruit om mogelijk 
het verschil te maken. De 31-jarige 
Kruit, kon afgelopen week niet trai-
nen, maar liet duidelijk merken nog 
van waarde te zijn voor de Kwakel-
se ploeg. Kruit ontving namelijk in 
de 80e minuut de bal aan de zijkant 
van het veld, omspeelde zijn tegen-
stander en wist met een bekeken 
hard schot bij de tweede paal Joeri 
Stange op maat te bedienen. Stange 
reageerde snel en wist knap de 2-1 
hard binnen te schieten. 
De gasten gingen met een waar al-
les-of-niets offensief op jacht naar 
de gelijkmaker. Hierdoor kreeg KDO 
voorin steeds meer ruimte en kan-
sen om de 3-1 te maken. Zo werd 
o.a. een schot van Mathijs van Rijn 
in de scrimmage van de lijn gehaald. 
SJZ gaf zich hierdoor nog niet ver-
loren en was in de 92e minuut zelfs 
dichtbij de 2-2. Een inzet op enkele 
meters voor het Kwakelse doel wist 
Jesper Oudshoorn met fantastische 
reflex met zijn lange been te redden. 
In plaats van de gelijkmaker, wist 
KDO één minuut later de wedstrijd 
definitief te beslissen. Na een slim-
me steekbal van invaller Nick Smits 
op Rick Kruit kon laatstgenoemde 

vanaf de middenlijn één op één met 
de doelman uit Zoeterwoude gaan. 
Kruit behield zijn rust en overzicht 
en wist koelbloedig de 3-1 aan te 
tekenen, waardoor de overwinning 
een feit werd. 

Tweede
Door deze prima overwinning op de 
voormalig koploper zijn de Kwake-
laars gestegen naar de 2e plaats op 
de ranglijst. Dit mede doordat con-
currenten FC Aalsmeer en Van Nis-
pen steken lieten vallen in deze 
speelronde. Nieuwe koploper is nu 
het sterke Alphen die met 3-0 ruim 
wist te winnen van WVC. Aanstaan-
de zondag staat voor KDO de las-
tige uitwedstrijd tegen Voorscho-
ten’97 op het programma. De wis-
selvallige ploeg uit Voorschoten wist 
eerder dit seizoen o.a. te winnen van 
SJZ en Rijnland. De wedstrijd begint 
om 14:00 uur en wij hopen op uw 
komst!

Opstelling KDO 1: Jesper Ouds-
hoorn, Mitchel Smits, Joris Korten-
horst, Timo Kas, Erik Verbruggen, 
Jim Klijn (84e Nick Smits), Menno 
Lingeman (71e Rick Kruit), Bart van 
der Tol, Mathijs van Rijn (89e Den-
nis Pappot), Bart Hoving en Joe-
ri Stange.

Henk. Ze haalden aan die tafel een 
gemiddelde van 84,38%! Doch Leny 
& Willy waren weer goed op dreef 
en speelden het geboden 4 harten-
contract van Ria & Wim 2 down. Dit 
werd een 0 voor het laatste paar en 
een gemiddelde van 34,38% aan die 
tafel. Ook Addie & Jeannet hadden 
er echt zin in. Ze hebben op de 24 
spellen maar één nul gehaald en 
werden eerste in deze lijn.

B lijn
In de B-lijn hebben Arna & Gerda, 
zij staan toch regelmatig bij de bo-
venste drie, twee keer een 5 ruiten-
contract geboden, die bij spel 1 ge-
doubleerd 1 down ging en bij spel 
19 zelfs 5 down. Wat was hier aan 
de hand? Bij spel 1 zat 5 ruiten er 
net niet/wel in. Leny & Phini boden 
het niet, maar maakten het juist wel! 
En Henny & Lucas presteerden het 
zelfs om 4 ruiten 2 down te spe-
len. Ciny & Herman boden 3 sans 
en maakten m.b.v. die mooie rui-

tenkaart +1, een mooie 100% score 
mensen. Bij spel 19 was een 2 har-
tencontract in noord/zuid het bes-
te bod, geboden en gehaald door 
Greet & Ge. Ook 2 sans ging bij dit 
spel drie down. Ciny & Herman lie-
ten Jan & Lyda in oost/west hier 2 
schoppen spelen en zij gingen 2 
down. Weer een 100% score voor 
Ciny & Herman!

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Addie & Jeannet  
59,90%  2. Ria & 
Wim  
56,77% 3. Aja & 
John  55,21% 
B-lijn
Ciny & Herman 64,17%
Leny & Phini 65,83%
Lenie & Jos 57,08%
Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 564729. 

de winterstop LMV mag meespe-
len in de promotiepoule. Dit dankzij 
de indrukwekkende reeks van sco-
re van 8 overwinningen, slechts on-
derbroken door een verliespartij te-
gen Aalsmeer, en doelcijfers van 47 
voor en 10 tegen.
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Koetjes en kalfjes
De afgelopen maanden hoor je 
steeds vaker dat ouders het er 
over hebben, of zelfs besluiten 
om hun kinderen niet te vactine-
ren. Sommige van hen hebben 
een (voor hun) goede onderbou-
wing als geloof. Zeg bewust voor 
hun, want als je geloof als argu-
ment aanhaalt kan ik de discus-
sie over de wil van God nog wel 
aanscherpen! Bijvoorbeeld door 
het argument het is in de handen 
van God of we ziek worden of 
niet, te beantwoorden met, klopt 
en daarom heeft hij ons medicij-
nen en inentingen gegeven. Of 
nog beter, de intelligentie en ei-
gen wil om ze te ontwikkelen. 
Maar helaas zoals in mijn laatste 
colomns al duidelijk werd, In ons 
snelle digitale tijdperk, ook wel 
het informatietijdperk genoemd 
lijkt het er soms op dat deze in-
formatie geen vooruitgang maar 
achteruitgang teweeg brengt. Ie-
dereen kan (net als ik) ongecon-
troleerd meningen en “feiten” 
de wereld in slingeren en steeds 
meer mensen accepteren en de-
len dat als waarheid. Het staat op 
Facebook dus het zal wel klop-
pen. Zonder enige vorm van con-
trole of deze “feiten” wel feiten 
zijn. Zo ook over vaccinatie, zo-
wel de voorstanders als tegen-
standers gooien de meest walge-
lijke horrorverhalen de wereld in. 
Als beide waar zouden zijn, zou 
de overbevolking, wereld hon-
ger en de opwarming van de aar-
de binnen een paar jaar opgelost 
zijn. We zijn dan namelijk alle-
maal dood.... Uiteraard is die kans 
heel klein, naast kakkerlakken 
(nee niet voetbalfans uit Rotter-
dam) is de mens het meest hard-
nekkige en onuitroeibaar wezen 
op aarde. 

Inenten
Maar terug naar de inentingen, 
de afgelopen 50 jaar worden we 
tegen steeds meer ziekten in-
geënt via het rijksvactinatieoro-
gramma . Dit begint met 6 we-
ken en eindigt op 12 jaar. Als 
het goed is heeft het kind dan 
13 prikken gehad en is het be-
schermt tegen een scala aan ver-
velende en sommige dodelijke 
ziekten zoals, Difterie, Kinkhoest, 
Tetanus, Polio, bof, mazelen, ro-
dehond en een aantal ziekten 
welke ik vanwege dyslectie nau-
welijks kan spellen. Ziekten waar 
in het verleden kinderen aan 
konden overlijden, of ten min-
ste ernstig ziek van konden wor-
den met nare bijwerkingen. Zelf 
ben ik ingeënt tegen een groot 
deel van de ziekten al was de lijst 
in de jaren 70 nog korter en heb 
ik de meeste kinderziekten zoals 
de bof, mazelen, Kinkhoest, ro-
de hond, en geelzucht minimaal 
1x gehad. Ja minimaal want fabel 
je krijgt het maar 1x gaat niet al-
tijd op. Voordeel is dus wel dat ik 
nu immuun ben voor deze ziek-
ten. Nadeel dat ik toentertijd nog 
niet was ingeënt tegen een aan-
tal van deze ziekten dat ik rond 
mijn 6e jaar heel ernstig ziek ben 
geweest en ongeveer een maand 
met extreem hoge koorts op bed 
heb gelegen. Een periode waar 
mijn de huisarts dagelijks langs 
kwam omdat ziekenhuis of niet 
steeds grensgeval was. Vanwe-
ge inentingen zijn de meeste van 
deze ziekten intussen zo goed als 
uitgeroeid in Nederland. waar-
door de jongere kinderen ze ook 
voor de inenting niet krijgen.
Nu lijkt het dat ik totaal voor in-
entingen ben, Nee dat ben ik 
niet. Ik ben er van overtuigd dat 
de tegenstanders die zich er echt 
in hebben verdiept ook wel een 
punt hebben. (Dus niet de Face-
book believers) Op het moment 
dat geld meespeelt kan je na-
melijk niet meer blind uitgaan 
van ethiek.(wel van de huisarts, 
niet van de farmaceut of politi-
cus). Een goed voorbeeld was de 
spoed inenting tegen de Mexi-
caanse griep, waar ik van Dag 1 
tegen was. 

Ongetest
Een ongetest vaccin inspuiten bij 
miljoenen kinderen is waanzin. 
Waar meteen duidelijk was dat 
de maker van het product 10tal-
len miljarden opstreek en dus 
baat had bij de paniek. Achteraf 
bleek dat er best veel bijwerkin-
gen waren en erger nog, de he-
le paniek voor niets was. Het ar-
gument dat komt door de vacti-
natie ging hier niet op, want ook 
waar men niet gevaccineerd was 
bleef de dodelijke griep uit. Dit 
leek dus een super opgezette 
marketing campagne over de rug 
van miljoenen kinderen. Knap 
gedaan want omdat het onge-
test was, was de farmaceut niet 
verantwoordelijk voor nadelige 
gevolgen. Dit was volgens mij 
het moment waar mensen extra 
gingen twijfelen of het allemaal 
wel nodig is. Of we niet door de 
medicijn lobby worden bang ge-
maakt, of die spuiten niet ge-
woon een bron van inkomsten 
zijn. Ook de argumenten dat je 
je weerstand verminderd en ons 
als mens op deze manier ver-
zwakt en vatbaar maakt, voor an-
dere ziekten die voorheen geen 
vat op ons hadden, is iets wat on-
derzocht moet worden. Ook de 
claims dat allergieën en sommi-
ge chronische aandoeningen te 
wijten zijn aan inentingen lijkt 
me de moeite waard om te on-
derzoeken. Dit neemt niet weg 
dat er vroeger elk jaar vele kinde-
ren overleden of verminkt wer-
den door ziekten die we vanwe-
ge inentingen niet meer krijgen 
omdat ze zo goed als uitgeroeid 
zijn.(sommige komen door mi-
gratie en minder inenten helaas 
weer terug) Het argument van 
sommige grachtengordel juppen 
dat hun J.P. niet ingeënt is en heel 
gezond is, kan grotendeels wor-
den toegeschreven dat de hele 
klas van J.P. wel ingeënt is. Dit kan 
je zien als in een winkelstraat lo-
pen met 1000 personen in de re-
gen. Iedereen heeft een paraplu 
en jij zegt dat heb ik niet nodig 
en doet hem dicht. Je wordt niet 
nat vanwege de paraplus van de 
mensen om je heen.

Facebook
Als jij die mensen (via Facebook) 
overtuigd dat jij hebt bewezen, 
Dat je zonder paraplu ook droog 
blijft en de mensen om je heen 
doen hem ook dicht, zal je uitein-
delijk toch echt nat worden. Zo is 
het ook met niet inenten. Op dit 
moment is 95℅ van de mensen 
ingeënt en lift die andere 5℅ gro-
tendeels mee op de inenting van 
de grote groep die niet ziek wordt 
en ook geen drager is Als echter 
door bangmakerij en verkeerde 
informatie straks de groep niet 
ingeënte groter wordt, kan het 
wel eens heel anders gaan uit-
pakken. Daarom trekt overheid 
2 miljoen uit om mensen beter 
te informeren over inenten en de 
voor en nadelen (ook te vinden 
op de website rijksvactinatieoro-
gramma). Dit is een goede zaak. 
Een goed onderzoek naar mo-
gelijke bijwerkingen van sommi-
ge inentingen lijkt me ook een 
goed plan. Daarnaast zou ik wil-
len pleiten om niet schadelijke of 
dodelijke ziekten uit het pakket 
te halen. Want ziek worden heeft 
ook een functie. De reden dat ik 
nooit een griepprik zal halen. Er 
zijn ook kinderdagverblijven die 
aangeven niet ingeënte kinderen 
als J.P. te weigeren, en de moe-
der van J.P. vind dat natuurlijk 
belachelijk. Ik niet, als je de keu-
ze maakt je kind bloot te stellen 
aan dodelijke en zeer schadelijke 
ziekten, dan staat naar mijn me-
ning dat KDV volledig in het recht 
de jonge (nog niet ingeënte) kin-
deren te beschermen. Zo zie je 
maar weer, na 50 jaar van “voor-
uitgang” gaan we nu terug om-
laag. Natuurkunde, what goes 
up, will come down...

JWK

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Die moeten wel een fiks robbertje 
gevochten hebben dacht ik, toen 
ik voor het eerst twee nijlgan-
zen zag met hun bont en blau-
we ogen. Later kreeg ik pas door 
dat álle nijlganzen deze vervaar-
lijke ogen hebben. En, kennelijk 
daarbij passend, een niet erg in-
nemend karakter. Ze kunnen zich 
agressief jegens andere vogels 
gedragen, vooral in de broedtijd. 
Soms worden pulletjes van ande-
re watervogels zelfs verdronken. 
Ook tegen mensen kunnen ze 
zeer boosaardig optreden. Er zijn 
voorvallen bekend van hardlo-
pers, die in een groep ganzen te-
recht kwamen en belaagd werden 
door rennende en vliegende nijl-
ganzen; ja zelfs gepikt en geduwd 
werden. De Nijlgans is oorspron-
kelijk afkomstig uit Egypte en uit 
landen ten zuiden van de Sahara. 
Hij heeft zich weliswaar naar het 
noorden verplaatst, maar kwam 
niet verder dan de Donau-del-
ta. Naar Nederland is hij niet op 
eigen kracht gekomen. Mensen 
hebben hem geïmporteerd voor 
hun siervijvers. In 1967 is de eer-
ste nijlgans ontsnapt. Nu is de hij 
niet meer weg te denken uit ons 

land. Inmiddels zijn er zo’n 15.000 
broedparen en elk jaar komen er 
meer bij. Voor de oude Egyptena-
ren, was de nijlgans een heilige 
vogel. Hij werd vereerd en afge-
beeld op graftombes en tekenin-
gen. Sommigen hielden hem als 
huisdier. Je kunt hem herkennen 
aan zijn ogen, zijn bonte, exoti-
sche verenkleed en zijn klagelijke 
geluid in de lucht, dat klinkt als: 
ach... ach... ach... Zijn nest maakt 
hij meestal hoog boven de grond 
in holtes van bomen. Soms kraakt 
hij met geweld een nest van kraai-
en of roofvogels. De jongen moe-
ten van grote hoogte springen om 
op de grond of in het water te ko-
men; soms wel 20 meter. Meest-
al loopt dat goed af omdat de jon-
gen nog maar weinig gewicht 
hebben. Soms liggen er predato-
ren op de loer, zoals eksters, die 
een jong tijdens de sprong kun-
nen grijpen. Meestal maken ze 
één nest per jaar en leggen 6 tot 
8 eieren. Vader en moeder zor-
gen beide voor de jongen. Zodra 
de jongen uit het nest zijn wor-
den ze streng bewaakt; mams 
vóór en paps achter de groep. Ro-
vers krijgen zo weinig kans. Veel 

nijlgansjes overleven 
dan ook hun eerste le-
vensjaar. Moeten we 
blij zijn met deze exo-
ten, die eigenlijk geen 
ganzen zijn maar gro-
te eenden? Er bestond 
vrees dat de inheemse 
vogels het onderspit 
zouden delven maar 
dat is niet gebeurd. Er 
is voor allemaal een 
plekje in “Vogelher-
berg Nederland”.

Gerda Veth, 
IVN-natuurgids

Exoten uit Egypte

Kerstconcert Mix & 
Match in Thamerkerk
Uithoorn - Mix & Match organi-
seert op 19 december ‘Oh Deer! – 
Gelukkig (een) kerstconcert’ in de 
Thamerkerk in Uithoorn. Samen 
met het mannenkoor Heart of Hol-
land Chorus zorgen zij voor een ver-
rassende avond, gevuld met lich-
te en afwisselende kerstnummers. 
Mix & Match Vier zangers. Vier per-
formers. Vier theatermakers. Op de 
musicalopleiding in Tilburg kruis-
ten de paden van Dorothy, Peter, 
Maarten en Sanne elkaar. Door de 
mix van hun vier stemsoorten en de 
goede match tussen de zangers is 
zangkwartet Mix & Match ontstaan. 
Mix & Match zorgt voor vocaal en-
tertainment op verschillende evene-
menten en biedt een gevarieerd re-
pertoire in verschillende stijlen. Voor 
de donkere dagen mixen zij prachti-
ge klassiekers met swingende pop-
muziek en sfeervolle winterse num-
mers. Dit zorgt voor verrassende 
creaties en prachtige compilaties, 
mét een vleugje theater.

Heart of Holland Chorus
Heart of Holland Chorus is een uit 
35 man bestaande zanggroep uit 
Nieuwegein die zich gespeciali-
seerd heeft in vierstemmig close 
harmony-zingen. Hun roots liggen 
in de Barbershop muziek en inmid-
dels hebben zij zich doorontwikkeld 
tot een veelzijdige groep die zich 
ook bezig houdt met andere vor-
men van close harmony. De man-
nen hebben een gevarieerd reper-
toire en aan het eind van het jaar 
zingen ook zij traditionele en mo-
derne kerstliederen.
Tijdens dit kerstconcert is er niet al-
leen veel te horen, maar ook te zien! 
Het concert vindt plaats op 19 de-
cember om 20.00 u in de Thamer-
kerk Uithoorn. Kaarten à 10,- zijn 
te bestellen via kaarten@mix-n-
match.nl o.v.v. naam en telefoon-
nummer.
Kijk voor meer informatie op face-
book.com/MixnMatchNL of www.
mix-n-match.nl.

Kerstborrel voor 
muzikanten bij KnA
Uithoorn - Op dinsdag 20 decem-
ber organiseert het KnA orkest een 
kerstborrel voor muzikanten. De 
muziekvereniging bestaat dit jaar 
100 jaar en wil dit graag vieren met 
alle muzikanten in Uithoorn. Dit jaar 
heeft KnA al concerten gegeven met 
vele muzikanten, zoals muziekver-
eniging Tavenu en enkele solisten. 
Daarnaast zijn 16 nieuwe Middel-
bare Muzikale Meesters begonnen 
aan een nieuwe uitdaging het leren 
bespelen van onder andere trompet, 
dwarsfluit, klarinet en saxofoon op 
40+, 50+ en zelfs 60+ leeftijd. De-
ze nieuwe muzikanten zijn uiteraard 
van harte uitgenodigd op de kerst-
borrel op dinsdag 20 december van-
af 21:00 uur in het KnA gebouw aan 
het Legmeerplein in Uithoorn.

Openbaar
De kerstborrel wordt voorafgegaan 
door een openbare repetitie wel-
ke kan worden bijgewoond door al-
le geïnteresseerde muzikanten of 
mensen die wellicht een instrument 
zouden willen leren bespelen in de 
toekomst.
Het muziekgebouw aan het Leg-
meerplein wordt opengesteld voor 
alle soorten muzikanten, van jong 
tot oud en van blaasinstrument, tot 
zang en strijkinstrumenten. Volgens 
Marco Lesmeister, voorzitter van 
KnA is het Muziekgebouw steeds 
meer een trefpunt voor allerlei mu-

zikanten. “We hebben onlangs 75 
kinderen van basisschool de Kwik-
staart in het gebouw gehad om te 
oefenen voor een gezamenlijk con-
cert voor de ouders van de kinde-
ren. De kinderen laten horen wat ze 
na slechts 10 weken les al kunnen 
en worden daarna de mogelijkheid 
geboden om in het leerlingenorkest 
van KnA te gaan spelen.”. 

Muzikanten
Op dit moment is KnA druk doen-
de contact te leggen met violisten 
en cellisten voor het midwintercon-
cert van zaterdagavond 11 februari 
in de Schutse. “Het KnA orkest be-
staat uit alleen blaasinstrumenten, 
maar de toevoeging van strijkinstru-
menten geeft een geheel nieuwe di-
mensie en kleurklank en bovendien 
andere mogelijkheden voor de mu-
ziekwerken die gespeeld kunnen 
worden.”, aldus Lesmeister.
“Muzikanten die geïnteresseerd zijn 
om meer te weten te komen over de 
mogelijkheden om mee te spelen 
met het KnA Orkest of het leerlin-
genorkest, kunnen zich aanmelden 
via kna.secretariaat@gmail.com. Dit 
geldt ook voor mensen die nu toch 
eindelijk eens de lang gekoester-
de wens om zelf een instrument te 
kunnen spelen willen waarmaken, 
of wiens kind een instrument wil le-
ren bespelen.”. Meer informatie over 
KnA vindt u op www.kna-uithoorn.nl

Inzamelactie Voedselbank 
bij AH Jos v.d. Berg
Uithoorn - Aankomende zaterdag 
10 december is er weer een inza-
melingsactie voor levensmiddelen, 
ditmaal in samenwerking met Al-
bert Heijn Jos vd Berg op het Am-
stelplein. De hele dag van 09.00 uur 
tot 17.00 uur staat een team enthou-
siaste vrijwilligers klaar om levens-
middelen in te zamelen voor de cli-
enten van de Voedselbank. In de 
supermarkt is een speciale locatie 
waar deze producten aanwezig zijn. 
Deze locatie is duidelijk aangege-
ven met een groot spandoek. Tevens 
biedt het klanten de mogelijkheid 
wat producten te doneren die op het 
productenplein opgesteld staan en 
die u in onze goederenkraam buiten 
de winkel kunt inleveren. 

Het concept van deze super-
marktacties is inmiddels bij vele in-
woners van Uithoorn en De Kwa-
kel bekend en wordt door veel klan-
ten zeer positief gewaardeerd. Met 
de ingezamelde producten kan de 
voedselbank de 56 huishoudens in 
Uithoorn en de Kwakel ondersteu-
nen die dit tijdelijk nodig hebben.
Het is altijd leuk om bij Jos vd Berg 
te mogen staan en de Voedselbank 
hoopt op een grote opkomst. 
Heeft u nog DE punten? Graag ont-
vangt de Voedselbank deze ook, zo-
dat die kunnen worden ingeleverd 
voor koffie en thee. Tevens staat er 
een collectebus. Het geld dat gedo-
neerd wordt zal volledig ten goede 
komen aan de Voedselbank.

Jazz aan de Amstel 
‘Chirstmas Edition’
Uithoorn - Zondag 11 december 
zijn het duo Me and Mrs Bass, Rick 
van der Kroon en Susanne Alt spe-
ciaal te gast bij Jazz aan de Amstel.. 
Onder leiding van singer/songwriter 
en presentatrice Shyla Zoet kunnen 
jong en oud genieten van bekende 
Kerstliedjes, echte Jazz standards, 
eigen songs, maar ook evergreens 
en bewerkingen van bestaande 
nummers. Na alweer een succesvol-
le aflevering van Jazz aan de Amstel 
2 weken geleden, is het ook deze 
keer weer gelukt om een fantastisch 
gezelschap artiesten voor u te la-
ten optreden. Het wordt echt genie-
ten geblazen met ‘Dutch Diamond’ 
Rick van der Kroon. Hij weet als 
geen ander liedjes van o.a. Neil Dia-
mond met zijn prachtige stemgeluid 
te vertolken. Of misschien houdt u 
meer van het intieme jazz geluid van 
het duo Me and Mrs Bass van Inge 
Klinge en Klaas Fopma. Zij nemen u 
graag mee terug in de tijd op con-
trabas, gitaar en zang. Een heerlijk 
duo om naar te kijken en te luiste-
ren. Het geheel zal worden omluis-

tert door Susanne Alt, een eigenwij-
ze saxofoniste, componiste en pro-
ducer die reeds met vele arties-
ten in binnen- en buitenland optra-
dUw gastvrouw zangeres Shyla Zoet 
bracht bekend van de EP ‘Listen 2 
me’ uit met daarop eigen songs in 
een easy jazz/pop stijl. Tijdens al 
weer het 5e seizoen van Jazz aan de 
Amstel, nodigt zij vele artiesten uit 
binnen- en buitenland uit, om met 
haar te musiceren. Kortom volop ta-
lent bij Jazz aan de Amstel!
Jazz aan de Amstel is een initiatief 
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Am-
stel. Door de variatie van artiesten,  
muziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed publiek.
11 december bestaat de band uit 
Michiel Buursen (piano), Peter 
Bergman (bas), Olaf Keus (drums), 
Susanne Alt (sax), Me and Mrs 
Bass (zang/gitaar/contrabas), Rick 
van der Kroon (zang) en Shyla Zoet 
(zang). Locatie: Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.
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Oproep: Rommel gezocht!
Regio - De vrijwilligers van Buurt-
vereniging Amstelhoek zijn een 
gezellige après-ski rommelmarkt 
aan het organiseren. Bij voldoen-
de animo zal deze markt plaats-
vinden op zaterdag 11 februari van 
13.00 tot 17.00 uur. Het zal een ge-
zellige markt worden met après-
ski muziek zijn, sfeervolle lampjes 
in de bomen, warme chocolade-
melk, overheerlijke snert etc. Kort-
om veel gezelligheid! Maar.. zon-

der rommel... geen rommelmarkt. 
Buurtvereniging Amstelhoek is dan 
ook op zoek naar mensen die graag 
van hun rommel(tjes) af willen en 
op deze gezellige rommelmarkt ko-
men staan. De huur voor een markt-
kraam is � 12,50. U kunt tot 17 de-
cember a.s. een marktkraam re-
serveren door een e-mail te sturen 
aan buurtverenigingamstelhoek@
hotmail.com of te bellen naar 06-
46189237 of 0297-214543.

Gemeentebelangen bezoekt 
ATC De Morgenster
Uithoorn - De fractie van Gemeen-
tebelangen gaat regelmatig een 
kijkje nemen bij lokale instellin-
gen in Uithoorn en De Kwakel. Dit-
maal was het de beurt aan fractie-
voorzitter Herman Bezuijen, die een 
bezoek bracht aan Arbeid Training 
Centrum (ATC) De Morgenster in 
Uithoorn. De naam van dit centrum 
is afkomstig van het gebouw waar-
in dit centrum is gevestigd en is ge-
legen aan de De Visserlaan in Uit-
hoorn (achter de Thamerkerk). 

Warm welkom
Bij aankomst in De Morgenster 
wordt Herman opgewacht door Ni-
cole van Barneveld, medewerk-
ster van het ATC. Enthousiast be-
gint zij te vertellen dat ATC De Mor-
genster een onderdeel is van Ons 
Tweede Thuis (OTT), een organisa-
tie met een groot aantal vestigin-
gen binnen de regio Amstelland, 
maar ook daarbuiten. De Morgen-
ster bevindt zich al bijna 10 jaar op 
de huidige locatie en richt zich op 
het trainen van mensen met autis-
me om aan de slag te kunnen op de 
arbeidsmarkt. Momenteel zijn er on-
geveer 35 cliënten tussen de 18 en 
40 jaar aangesloten bij het ATC die 
allemaal één of meerdere dagdelen 
in het centrum doorbrengen. De cli-
enten reizen op eigen gelegenheid 
van en naar het ATC, waar zij door 
enthousiaste medewerkers begeleid 
worden. 
Nicole vertelt: “Door middel van 
training worden deze mensen bege-
leid om uiteindelijk in het bedrijfsle-
ven aan de slag te kunnen. Dit kun-
nen we op veel verschillende ma-
nieren bereiken. De meest voorko-
mende manier is door Jobcoaches 
aan te stellen die de cliënt begelei-
den naar een werkgever, maar daar-
naast zien we ook dat cliënten als 
stagiaire of vrijwilliger aan de slag 
gaan. Om dit te kunnen bereiken is 
goede samenwerking met bedrijven 
hard nodig. Gelukkig zijn er binnen 
de Uithoornse gemeenschap bedrij-
ven die hier graag hun medewer-
king aan geven.”

WMO
De zorg die in De Morgenster wordt 
geleverd, wordt bekostigd via de ge-
meentelijke bijdrage uit het WMO 
pakket. Met de decentralisatie van 
de WMO van het Rijk naar de ge-
meenten begin 2015, is er volgens 
Nicole veel creativiteit nodig: “OTT 
heeft als moeder organisatie van-
wege de lagere budgetten de orga-
nisatie aan moeten passen, om met 
de beschikbare middelen toch een 
goede zorg te kunnen blijven leve-
ren. De kortingen op de budget-
ten zijn tot nu toe gecompenseerd 
door inventiever met de beschikba-
re middelen om te gaan. Nog verder 

korten op deze budgetten zal echter 
wel ten koste van de cliënten gaan.”
Herman praat met Nicole ver-
der over de feitelijke transitie die 
nu plaatsvindt binnen de WMO en 
vraagt naar de actuele stand van 
zaken: “Er is geen gat gevallen voor 
wat betreft de zorg die wij aan onze 
cliënten bieden.
Wel is het soms een uitdaging om 
de fi nanciën af te handelen wan-
neer cliënten zorg in de ene ge-
meente ontvangen, maar woon-
achtig zijn in een andere. De regels 
die hier voor gelden zijn soms best 
complex.”Na dit inleidende gesprek 
is het tijd voor een rondleiding door 
de diverse vertrekken van het cen-
trum. 

Activiteiten:
Autisme is een stoornis waarbij 
mensen snel uit hun doen raken 
door prikkels van buitenaf en staat 
volledig los van hun intelligentie-
niveau. De meesten zijn gebaat bij 
duidelijk structuren in hun leven en 
worden niet graag verrast door on-
verwachte zaken als ze hier vooraf 
geen weet van hebben of niet in be-
geleid zijn. Binnen het ATC staat de 
persoonlijke begeleiding centraal en 
is alles er op gericht om de cliën-
ten middels maatwerk te begeleiden 
naar een plek op de arbeidsmarkt. 
Om dit te kunnen bereiken is alles 
binnen het centrum gebaseerd op 
structuur. Dit blijkt uit de rondlei-
ding die Herman krijgt en de uitleg 
die Nicole geeft over de verschillen-
de werkzaamheden die de cliënten 
uitvoeren: “De cliënten krijgen van 
verschillende kanten opdrachten 
die zij vervolgens met begeleiding 
gaan uitvoeren. Zo is er een afdeling 
waar op bestelling quiche en taar-
ten in diverse uitvoeringen en af-
metingen worden gebakken. Daar-
naast hebben we een IT-afdeling die 
websites kunnen maken, maar ook 
oude video’s- en foto’s kunnen digi-
taliseren. Voor lokale ondernemers 
wordt er ook nog veel in- en ompak 
werk verricht. Dit vraagt de nodige 
fl exibiliteit, maar iedereen uiterst te-
vreden over het resultaat.” 

Morgenstore: 
In deze winkel in het pand worden 
zelfgemaakte cadeau artikelen aan-
geboden. In samenwerking met een 
naburig aannemingsbedrijf is hout 
ingezameld en daar worden klei-
ne kerstversieringen en zelfs kleine 
kerstbomen van gemaakt. Dit alles 
in voorbereiding op de kerstmarkt 
die in De Morgenster gaat plaats-
vinden op zondag 18 december van 
13.00 – 16.00 uur. Na afl oop van de 
rondleiding gaat Herman op de foto 
met Denny en Celine die graag wil-
len tonen wat er in hun winkel alle-
maal te koop is. 

In onder meer De Nieuwe Meer-
bode van 30 november werd mel-
ding gemaakt dat fi etsers (maar 
ook wandelaars) over het hoofd 
zijn gezien in het wegenplan rond 
de nieuwe Mc Donalds bij Uit-
hoorn. Kan gebeuren en ik zie dat 
er meteen actie is ondernomen!
Maar nu even doorpakken graag! 
Want de kortste verbindingsweg 
voor fi etsers en wandelaars tus-
sen waar de Shell en nu de Mc. 
Donald staat en de Uithoorn-
se wijk Legmeer gaat al jaren-
lang door de gras- en modder-
berm van de Zijdelweg, zie foto. 

Het kan niet verbazen dat velen 
die enkele tientallen meters ook 
via de rijbaan nemen, ondanks 
een verbodsbord en ook tegen de 
rijrichting in. Kan iemand van on-
ze bestuurders uitleggen waar-
om snelle aktie t.b.v. fi etsersvei-
ligheid nu opeens wel kan en o 
zo selectief?
 
Mijn oproep luidt, leg nu ook 
even die paar meters fi etspad aan 
op de grens van Amstelveen en 
Uithoorn!
 
Ad de Kort

Nu even doorpakken graag 

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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Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!
Mijdrecht -  Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulentenprak-
tijk Slimness was weer een succes! 
Hier zijn de winnaars Gerjanne en 
Nel weer het levende bewijs van. 
Gerjanne verloor 13 kilo en Nel 11,2 
kilo tijdens de cursus van 10 weken. 
De meeste resultaten van de groe-
pen met de voor en na foto staan 
op de website. Woensdag 18 janua-

ri 2017 starten er weer nieuwe groe-
pen. De 1e groep start om 19:00 en 
de 2e om 20:30. Wil je meer infor-
matie of wil jij je opgeven? Kom dan 
zaterdag 17 december tussen 10:00 
en 14:00 naar de open dag. Opge-
ven kan ook via de website slim-
ness.nl ga naar afvallen in groeps-
verband en vul daar het aanvraag-
formulier . 

Kerstoptreden the amstel gospel choir
Mijdrecht - Op dinsdagavond 
13 december a.s. zal The Amstel 
Gospel Choir een sfeervol kerst-
optreden verzorgen voor inloop-

huis ’t Anker op locatie bovenver-
dieping SV Argon, Hoofdweg 85a 
in Mijdrecht . Vanaf 20.15 uur tot 
21:30 uur geeft dit bruisende koor 

onder leiding van Vladimir Pairel 
een spetterend optreden. Swingen-
de kerstgospels maar ook gevoeli-
ge ballads staan op het programma. 

Een optreden van The Amstel Gos-
pel Choir staat garant voor swin-
gen, meeklappen maar vooral ge-
nieten! Juist voor mensen die met 
kanker in aanraking zijn gekomen, 
als patiënt, ex-patiënt, naaste of na-
bestaande biedt het het inloophuis 
’t Anker een plaats waar je kan zijn 
zoals je bent. En als we die motiva-
tie voor deze avond kunnen combi-
neren met een sprankelend optre-
den van The Amstel Gospel Choir, 
dan kost het geen energie, maar 
levert het alleen maar energie en 
genieten op!” The Amstel Gospel 
Choir is een ambitieus koor en be-
staat momenteel uit 19 leden. Het 
koor staat onder muzikale leiding 
van Vladimir Pairel en repeteert op 
dinsdagavonden in Wijkcentrum 
Westend in Amstelveen. Het koor is 
momenteel op zoek naar zangtalent 
uit Mijdrecht en omgeving, dus heb 
je interesse? Kom kijken en luiste-
ren tijdens één van onze kerstop-
tredens. Uiteraard zijn geïnteres-
seerden altijd welkom om een re-
petitie bij te wonen. Aanmelden kan 
op www.amstelgospel.nl

Boule Union Thamen wint 
wintercompetitie
De Kwakel - Na twee speelda-
gen stond team 1 van Boule Union 
Thamen (BUT) op de eerste plaats 
in de tussenstand van de 2e klas-
se met één winstpartij voorsprong 
op de nummers twee en drie. Op de 
laatste speeldag in de boulehal van 
PU Kennemerland in Haarlem moest 
nog een stevig programma afge-
werkt worden. Tegenstanders waren 
onder andere de nummers drie, vier 
en zeven uit de stand. De start van 
de slotdag verliep stroef. Het leek 
wel of de boules een eigen wil had-
den en de partijen tegen nummer 
vier en nummer zeven gingen verlo-
ren, waardoor ons team de kopposi-
tie kwijtraakte. De derde partij was 
tegen de nummer dertien, verliep 
een stuk beter en werd een goede 
overwinning. Partij vier was een cru-
ciale. De equipes Zandvoort 2 stond 
na de derde ronde één winstpartij 
voor op onze equipe. Winst was dus 
een noodzaak. Het was het moment 
dat pointeur Ina Hoekstra het ge-
voel weer helemaal terug had. Het 
werd uiteindelijk een spannende 
partij, want op een stand van 12-3 
kwam Zandvoort 2 steeds dichterbij. 
Uiteindelijk werd het toch nog 13-9 
en stonden beide equipes gelijk in 
winstpartijen. BUT 1 moest nu ook 
de laatste partij winnen om als eer-
ste te eindigen, want bij gelijk ein-
digen telde het resultaat van de on-
derlinge ontmoeting en die was dus 
door BUT gewonnen. 

Slotpartij
De slotpartij van deze competi-
tie was voor BUT tegen OSB 3, dat 
op de onderste plaats stond. Het 
werd een vrij eenvoudige en snel-
le 13-3 overwinning en het resul-
taat van Zandvoort was niet belang-
rijk meer. Zandvoort won de laatste 

partij van BUT 2 maar eindigde dus 
op onderling resultaat als tweede. 
Drie equipes eindigden met elf ge-
wonnen partijen en daar moest zelf 
het onderlinge verschil on punten-
saldo van de onderlinge partijen uit-
sluitsel brengen wie er als werd. De-
ze plaats werd ingenomen door de 
equipe De Gouden Gooi 2.
De tweede equipe van BUT (Jannie 
van Kooten en Henk Heemskerk) 
wonnen tweemaal tijdens de laatste 
speeldag en eindigden op een keu-
rige zevende plaats met totaal acht 
winstpartijen van de vijftien.

Promoveren
BUT 1 (Ina Hoekstra en Henk van 
Rekum) zouden normaal gespro-
ken met deze overwinning promo-
veren naar de eerste klasse. Ech-
ter organisatie van de NJBB wijzigt 
per 1 januari 2017. De dertien afde-
lingen worden opgeheven en daar-
voor komen acht districten in de 
plaats. Boule Union Thamen res-
sorteert volgend jaar onder district 
West (Zuid-Holland en de zuidrand 
van Noord-Holland. Het is op dit 
moment nog niet bekend of er één 
districtscompetitie doubletten komt 
of misschien drie parallelcompeti-
ties. In het laatste geval zal de equi-
pe van BUT wel promoveren. 
Komend weekeinde is voor sommi-
ge spelers van BUT een druk week-
einde. Zaterdag spelen beide teams 
de zesde speelronde van de Natio-
nale Petanque Competitie in Bode-
graven.
Zondag vindt de slotdag van de 
zondagcompetitie doubletten van 
afdeling 09. Ook hier maakt BUT 
nog kans op topklasseringen in de 
tweede klasse. Deze klasse speelt in 
de accommodatie van De Spaanse 
Ruiter in Nieuw-Vennep.
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De Kwakel - Dat het sinterklaasfeest op basisschool de Zon in 
De Kwakel elk jaar een feestje is dat weet Sinterklaas natuurlijk 
al lang. Maar dat de kinderen en leerkrachten ook heel lekker 
kunnen bakken, dat wist Sint niet. In de afgelopen weken werd 
dat wel steeds meer duidelijk. In de school was namelijk een 
echt Amigo’s Kookstudio gecreëerd met een restaurant gedeelte 
en een keuken. De kinderen hebben daar de afgelopen weken 
veelvuldig gebruikt van gemaakt. Er werden volop pepernoten 
gebakken, cupcakes gemaakt, pasta’s gekookt en natuurlijk 
heerlijke sinterklaasrecepten uitgeprobeerd. Maar ook werd er 
voor elkaar “gekookt” en uitgeserveerd. Tot slot kon men aan 
de kassa alle gerechten betalen. Vorige week kwamen de pieten 
vertellen dat Sinterklaas naar de Zon zou komen op maandag 
5 december en ook dat gebeurde voor een groot gedeelte in de 
kookstudio. 

Volverwachti ng
Afgelopen maandag was het eindelijk zover Sint zou naar de Zon 
komen. De kinderen stonden allemaal vol verwachti ng te wachten 
op het schoolplein. Er werd gezongen en gedanst in de hoop 
dat Sint en zn Pieten dit zouden horen (en natuurlijk om warm 
te blijven). De nieuwe directrice Brenda heett e de kinderen en 
ouders welkom……maar wat een verrassing Burgemeester Dagmar 
was ook naar de Zon gekomen. Zij had vernomen dat er zo een 
mooie kookstudio op de Zon was en wilde graag een kijkje nemen 
in de studio. Gelukkig heeft  Sint de kinderen horen zingen want hij 
kwam lopend met zn pieten de Kuil ingewandeld ! Als verrassing 
had hij speciaal voor de Zon bakpiet meegenomen. Die kwam op 
de bakfi ets aangefi etst met allemaal gebaksdozen op zn schoot! 
Sint had namelijk gevraagd aan bakpiet of hij voor alle kinderen 
van de Zon iets lekkers wilde bakken. Maar omdat het van die 
drukke dagen zijn heeft  hij hulp gekregen van burgemeester 
Dagmar! Zij kan ook zo lekker bakken dus hebben ze gezamenlijk 
zo’n 350 cakejes gebakken.

Bakpiet en Burgemeester 
verrassen kinderen bs De Zon

Peuters
Sint ging eerst even op bezoek bij de kinderen van de 
peuterspeelzaal . Zij werden ook verwend met een cakeje en een 
cadeautje. Daarna vertrok Sint naar de kookstudio om samen met 
z’n pieten aldaar een groot gezellig feest te maken. Alle kinderen 
van de groepen 1 tm 4 gingen bij de Sint op bezoek en vertelde 
verhalen, overhandigde prachti ge tekeningen en knutsels aan de 
Sint, zongen de mooiste Sinterklaasliedjes kortom een heerlijke 
gezellige boel was het zo in de kookstudio. Aan het eind van de 
bezoekjes had de Sint natuurlijk voor elk kind een cadeautje 
meegebracht. De groepen 5 tm 8 hadden voor elkaar prachti ge 
surprises gemaakt. De gehele ochtend waren ze bezig met het 
voorlezen van hun gedichten en het openen van de surprises. Zo 

nu en dan werden ze even onderbroken door de binnenkomst van 
twee pieten maar dat was niet erg want de zak met pepernoten 
had Piet natuurlijk ook meegenomen. Rond 11.30 mochten de 
kinderen van groep 5 nog even bij de Sint op bezoek. Zij kregen 
geen persoonlijk cadeau maar hebben samen met de groepen 6 
tm 8 een klassen cadeau gekregen van de Sint. Voordat Sint op 
het schoolplein door alle onderbouw leerlingen uitgezwaaid werd 
heeft  hij nog even de polonaise gelopen met zn pieten door de 
bovenbouw klassen. Sint moest natuurlijk ook deze lieve kinderen 
nog even gedag zeggen voordat hij weer voor een jaar terug gaat 
naar het warme Spanje. Na de polonaise werd er nog gedanst 
op het schoolplein en werd Sint enthousiast uitgezwaaid en toe 
gezongen door de onderbouw kinderen en juff en.
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Tineke & Anke scoren 70,78%
Uithoorn - Maandag 28 november 
was de eerste zitting (van zes) van 
de derde parencompetitie van de 
BVU. Tineke van der Sluis & Anke 
Reems, die met Marjan & Ben wa-
ren gedegradeerd naar de B-lijn, 
gaven met de hoogste score van de 
dag aan dat zij toch echt in de A-lijn 
thuishoren.
Ook An & Bert Pronk blijven hoog 
scoren (61,79%) en dat doen ook 
Nelly Jansen & Jaap Bark: 58,57%. 
De A-lijn werd gewonnen door 
Greet & Henk Stolwijk met 61,11%, 
gevolgd door Helma Rapp-Jonkers 
& Theo Vermeij (58,33%). Moni-

que Verberkmoes & Jan van Beur-
den werden 3 met 54,86%. De BVU 
wil een platform blijven bieden voor 
starters. Zo geven wij ook bridgeles-
sen. Bent u een beginnend bridge-
paar (bijv. thuisbridgers) dat ook het 
verenigingsleven wil leren kennen, 
dan kunt u zich bij de BVU opge-
ven om bijvoorbeeld vrijblijvend een 
paar keer mee te spelen en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informatie, 
opgeven en/of lid worden van de 
BVU kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 
of via de mail: wagenvoorthans@
gmail.com.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Pogingen iets van het 
bridgeleven te maken. Die doen wij 
Hartenvrouwen iedere week al dan 
niet geïnspireerd door het heerlij-
ke geheime dagboek van Hendrik 
Groen, 83¼ jaar. Te voet, op de fiets 
of met de auto stromen we op dins-
dagmiddag richting Partycentrum 
Colijn. En als dat op eigen houtje 
niet meer lukt kunnen we gelukkig 
vaak meerijden met een lieve bridge-
collega of zelfs komen met de (rol-
stoel)taxi. Als het even kan zijn we 
er bij voor de gezelligheid en natuur-
lijk om zo mogelijk een beetje te sco-
ren. We maken er wat van of doen 
daar in ieder geval pogingen toe! Het 
scoren lukte deze week in de A-lijn 
Guus Pielage & Renske Visser het 
beste met 62,50%, op de voet ge-
volgd door Kitty van Beem & Janny 
Streng met 61% rond en op de der-
de plaats eindigden Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw met 57,50%. 
In de B-lijn stalen Trudy Fernhout & 

Cisca Goudsmit weer de show met 
de hoogste clubscore deze middag: 
62,80%. Tweede werden Tini Geling 
& Paula Kniep met 60,12% en de der-
de plaats was voor Jany van der Ent 
& Trees Ellerbroek met 56,55%. Met 
nog twee zittingen te gaan in deze 
competitieronde en vervolgens pro-
motie voor vier paren van B- naar 
A-lijn ziet het er gunstig uit voor de 
top 5 in de B. Annet Roosendaal & 
Rini Tromp nog steeds op kop met 
59,72% maar Trudy Fernhout & Cis-
ca Goudsmit zijn in vorm en staan 
nu op de tweede plaats met 57,23%. 
Derde zijn Ria Verkerk & Ineke van 
Diemen met 55,02%, vierde Tini Ge-
ling & Paula Kniep met 54,33% en 
op vijf Gertrude Doodkorte & Tiny 
van Drunen met 53,87%. Maar... 
er kan natuurlijk nog van alles ge-
beuren. Meer weten over Harten-
vrouw? Bel secretaris Sandra Raad-
schelders 0297-569910 of mail naar  
Hartenvrouw2015@gmail.com

B.V. het Fort De Kwakel
De Kwakel - Wil jij eens weten 
hoe het gaat in een bondsbiljart-
club kom dan gerust eens een kijk-
je nemen op dinsdagavond als er 
thuis wedstrijden worden gespeeld 
of op zaterdagmiddag voor een oe-
fenpotje. De uitwedstrijden zijn ook 
in de omgeving,zoals Leimuiden,R
.A.veen,Langeraar,Aalsmeeer,Alph
en a.d.Rijn enz. Je komt nog eens 
ergens ,en het is leuk om te spe-
len in een team van 3 of 4 perso-
nen. Na 3 wedstrijden is de helft van 
de competitie al weer een feit. Alles 
wordt bijgehouden: hoog of laag dat 
maakt niet uit. Hierbij tellen de wed-
strijd punten en de gespeelde moy-
ennes mee.Zij strijden elk jaar voor 
de Spelt Bokaal, vernoemd naar de 
sponsor. De tussen stand halverwe-
ge de competitie is:

1 Wery Koeleman      291%
2 Marco van Kessel   285%

3 Leon Loos                 283% 
4 Willem Wahlen        282%
5 Martien Plasmeijer  276%
6 Theo Bartels             274%
7 Jolanda Brandse       270%
8 Jos spring i.h. Veld   270%
9 Gerard Plasmeijer    265%
10 Rik van Zanten       261%
11 Bart de Bruyn         261%
12 John van Dam         257%
13 Arjan Plasmeijer     254% 
14 Robert va Doorn      250%
15 Peter Maijenburg     248%
16 Kees de Bruyn  248%
17 Jan van Doorn           244%
18 Lars Melberg            243%
19 Frans van Doorn  241%
20 Kees Smit  240%
21 Plat Voorn  238% 
 22 Henny van Doorn    225%
23 Mau de Vries           220%
24 Kees van der Meer  206%
25 Paul v. Oosterhout   141%
26 Arjen Vlasman          139%

Stijgen en dalen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De zesde avond paren-
bridge bracht het moment van de 
waarheid voor de diverse lijnen. In 
de A- lijn waren Stenny & Herman 
Limburg deze avond de blikvangers 
door met 61,01% afgetekend eer-
ste te worden. Echter, Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister hielden 
alles net, maar wel zeer nipt, on-
der controle en de gedeelde twee-
de en derde plek met Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter van 56,55% 
bracht hen de eindzege met een ge-
middelde van 55,66%. Kind van de 
rekening werden Johan Le Febre & 
Wim Slijkoord die met hun 50,60% in 
de totaalstand voor de hoogste trede 
net een vijf honderdste te kort kwa-
men! In de B- lijn was het zoals ver-
wacht een gelopen race voor Elisa-
beth van den Berg & Ineke Hilliard 
die met een gemiddelde van 58,92% 
het nu op het hoogste niveau mogen 
waarmaken. Tot dat groepje bevoor-
rechten behoren ook de nummers 
één en twee van deze avond Sonja 
& Hans Selman en Gerda van Liemt 
& Els van Wijk. Sonja en Hans pleeg-
den zelfs een soort coupe door met 
een torenhoge score van 68,15% de 
nummer vier van de promotielijst te 
vegen. Gerda en Els stelden zich wat 
bescheidener op maar hun 57,62% 
was ruim voldoende om als tweede 
op te stijgen. 

Derde
De derde plek was voor Marianne 
& Huub Kamp die deze avond geen 
potten braken maar genoeg mar-
ge hadden door in het verleden eer-

der bereikte resultaten. Wel voor het 
voetlicht van deze avond kwamen 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders, Anton Berkelaar 
& Wil van der Meer en Elly Belderink 
met To van der Meer als respectie-
velijk derde met 53,69%, vierde met 
53,57% en vijfde met 50,65%. In de 
C- lijn waren de goede promotietij-
den aangebroken voor Atie de Jong 
& Ria Verkerk, Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht, Ada van Maarse-
veen & Ans Voogel en last but not 
least Maria Baas & Klaas Verrips. 
Maria en Klaas hielden het hoofd 
deze laatste avond koel en werden 
samen met Irene Hassink & Henri-
ette Omtzigt eerste met 58,93%. Zo 
hielden ze Marjan & Jan Wille tac-
tisch achter zich, die met hun 58,33% 
derde werden maar zo geen bedrei-
ging meer waren. Atie en Ria de-
den het ook zeer bekeken en had-
den aan de vierde plaats van 55,36% 
ruim genoeg. Froukje Kraaij & Rini 
Tromp sloten deze eerste competitie-
ronde als vijfde van de zestien paren 
keurig met 54,76% af. Uit piëteit la-
ten we de degradanten in de scha-
duw achter, ze hebben het al moei-
lijk genoeg toch? Volgende keer is 
het weer viertallen en daarna biedt 
de tweede ronde paren nieuwe kan-
sen. Wilt u zich daar ook in storten 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond, be-
halve 28 december, in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl, telefoon 0297 567458.

Laatste kaartavond
De Hoef - Zaterdag  10 december 
de laatste kaartavond van 2016 in 
De Hoef. De Biljartclub “De Hoef” 
organiseert in Dorpshuis De Spring-
bok klaverjasavonden. Iedereen die 
van een gezellige kaartavond houdt 
is van harte welkom. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Er gaat de-
ze keer niemand zonder een leuke 

aardigheid naar huis. De avonden 
dit seizoen zijn nog op 10 december 
en volgend jaar op 14 januari, 11 fe-
bruari, 11 maart en 8 april.
Het kaarten begint om 20.00 uur. 
Zaal is open om 19.30 uur Zij zien 
u graag voor een gezellige kaart-
avond  in de Springbok aan de oost-
zijde 61 a in De Hoef.

Wie zijn de winterkampioenen?
Regio - In de competitie werd af-
gelopen week de laatste speelronde 
van 2016 gespeeld. Het nieuwe tel-
systeem, het z.g. Belgisch systeem, 
dat dit seizoen is ingevoerd, draagt 
eraan bij dat de teams dichter bij el-
kaar staan in de puntentelling. Een 
ruime overwinning kan er zo maar 
voor zorgen dat je van een vierde 
plek naar de eerste plaats stijgt. Ui-
teraard kan het omgekeerde dan 
ook maar daar denk je als speler lie-
ver niet aan. Afgelopen waren er, in 
beide divisies, een paar verschui-
vingen in de top en daarmee ande-
re winterkampioenen dan de laatste 
tussenstand aangaf.

2e divisie
Koploper de Kromme Mijdrecht 2 
was vrij en moest van de zijlijn toe-
kijken wat de concurrentie deed. 
Drie teams pakten dit buitenkansje 
aan. The Peanutbar 1 liet, uit tegen 
Bar Adelhof 2, geen twijfel bestaan 
over de kracht en ambities. Slechts 
25 punten lieten zij voor Bar Adelhof 
2 terwijl zij zelf de volle 48 pakten. 
Hiermee pakken zij de koppositie en 
zijn zij winterkampioen in de 2e divi-
sie. De Springbok 1 deed ook goede 
zaken tegen clubgenoot Springbok 
2. Michel Bak (Springbok 1) mistte 
helaas de carambole voor de winst. 
Die pepernoot liet tegenstander Wil-
lem Holla zich niet ontgaan en won. 
Helaas voor Springbok 2 was dit de 
enige winst maar zij pakten toch 37 
punten. De Springbok 1 springt met 
45 punten naar de tweede plek in de 
tussenstand. De Kromme Mijdrecht 
1 glipte door een 33-41 uitoverwin-
ning bij Stieva/Aalsmeer clubge-
noot Kromme Mijdrecht 2 voorbij in 
de tussenstand. ASM deed uit te-
gen the Peanutbar 2 ook zeer goe-
de zaken. Peter Jongerling was de 
enige Peanut die nog wat tegen-
stand kon bieden maar helaas niet 
genoeg voor winst of een gelijk spel. 
Daarmee zijn de maximale 48 pun-
ten voor ASM en resteerden er 26 
voor Peanutbar 2.

1e divisie
Koploper Lutis/de Springbok had 
een pittige uitwedstrijd tegen DIO. 
De laatste wil altijd meedoen om 
de prijzen en dat lieten zij ook de-
ze week weer zien. Met slechts een 
verliespartij, drie ruime overwinnin-
gen en daarmee een winst van 42-
32, was het duidelijk wie op deze 
avond de sterkste was. Nummer 2, 
de Kuiper/Stee Inn, ontving de Me-
rel/Heerenlux 2. Dat werd een flin-
ke strijd die gelijk opging en tot het 
einde spannend bleef. Beide twee 
winstpartijen en flinke scores bij 
verlies leverden een mooie eind-
stand van 40-41 op.
Een klein verlies voor de Kuiper 
maar het aantal behaalde punten 
was genoeg om Lutis voorbij te ste-
ken en het winterkampioenschap in 
de 1e divisie binnen te halen. Bar 
Adelhof 3 blijft in de top drie. De-
ze keer, uit bij CenS, werd er wel-
iswaar 2 maal verloren maar daar-
bij werden wel hoge scores gehaald 
en dus veel punten. CenS bleef daar 
helaas iets bij achter en moesten 
genoegen nemen 39-42 verlies. Het 
clubonderonsje tussen de Merel/
Heerenlux 3 en de Merel/Heeren-
lux 1 werd een prooi voor de Me-
rel 3. Van de Merel 1 kon alleen Bert 
Fokker de winst behalen maar daar-
mee was het gedaan voor de Me-
rel 1, 41-30. Woensdagavond speel-
den de Biljartmakers en Bar Adelhof 
1 tegen elkaar. Hier was het alleen 
Bert Loogman die voor de Biljart-
makers van Richard van Kolck (Bar 
Adelhof) won. De andere partijen 
werden door de Adelhoffers gewon-
nen, 31-44.

Spelers van de week.
Deze week staan er drie spelers 
in de schijnwerpers. Dorus van de 
Meer (de Merel/Heerenlux 3) maak-
te opnieuw een hele hoge serie van 
64 en dat is 58,18% van het totaal! 
Dorus speelde ook de kortste partij 
(110 in 15) maar dat deed ook Bert 
Dijkshoorn van DIO, 65 in 15.

Spanning bij BVK
De Kwakel - Nog slechts 1 avond 
rest de in de gevarenzones verblij-
vende paren van de BVK om het vege 
lijf te redden of de juist in de promo-
tiezones zittende paren om de al dan 
niet lang gehoopte promotie veilig te 
stellen. Er zullen nog wat onrustige 
dagen en nachten aan vooraf gaan 
voordat definitief opgelucht adem 
kan worden gehaald, figuurlijke tra-
nen worden geplengd dan wel de 
champagnefles ontkurkt kan wor-
den. In de A lijn lijkt zich een klei-
ne revolutie te voltrekken, nu een in 
de vorige cyclus gepromoveerd paar 
met nog 1 avond te gaan brutaalweg 
de 1e plaats in de totaalstand heeft 
ingenomen met een voorsprong op 
nummer 2 van 1,5% gemiddeld. Het 
is nog geen garantie voor de defini-
tieve 1e plaats aan het eind van de 
cyclus, maar Elly van Nieuwkoop en 
Truus Langelaan kunnen hier zo-
maar voor een stunt gaan zorgen. 
Hun 2e opeenvolgende 1e plaats in 
deze lijn, nu met 63,54% gaf een flin-
ke boost hieraan. Hun scores in de-
ze cyclus tonen een opgaande lijn 

dus.... Medepromovendi Jan van der 
Knap en Jaap Verhoef werden met 
61,11% knap 2e en Margo Zuidema 
en Francis Terra met 57,99% 3e. Jan-
ny en Ruud eindigden onderaan en 
hun lot lijkt bezegeld.
In de B lijn eindigden Loes Schijf 
en Anneke Karlas met 60,83 boven-
aan en die positie nemen zij ook in 
de totaalstand in. Opnieuw dus een 
‘nieuw’ paar dat hoge ogen gooit. 
Eefke Bakkers en Marianne Kamp 
kwamen met 57,08 ook goed voor de 
dag, terwijl Tiny en Adriaan Kooy-
man met hun 3e plaats met 55,83% 
door stootten naar de 4e plaats in de 
totaalstand en dus nog een bedrei-
ging vormen voor de top 3. In de-
ze lijn een gedeelde laatste plaats 
en wel voor echtpaar Agnes en Ge-
rard en voor de koploper in de to-
taalstand na 3 avonden, t.w. Nel en 
Hans. Die staan nog wel in die top 
3, maar... onderin is voor 2 paren 
de zaak redelijk uitzichtloos, om de 
3e degradatieplaats moeten 2 pa-
ren het onderling uitvechten. Span-
nend dus. 

Legmeer Jo 13-2 ook kampioen
Uithoorn - Zaterdag 3 december 
stond de wedstrijd van Legmeervo-
gels tegen de Meer op het program-
ma. Het was de laatste wedstrijd van 

de najaarscompetitie en deze wed-
strijd was in principe een formaliteit,
want de week ervoor was het JO13-
2 team van Legmeervogels al onge-

KDO Pepernoten spring-
wedstrijd zeer geslaagd!
De Kwakel - Zaterdag 26 novem-
ber was het zover! KDO D.A.G or-
ganiseerde voor de 2e keer de jaar-
lijkse pepernotenwedstrijd. We be-
gonnen om 12.15 uur met de War-
ming-up en door de grote opkomst 
van 165 jongens en meisjes, hebben 
we die dag in 3 delen verdeeld. Er 
deden 6 omliggende Turnverenigin-
gen mee(ODI, Zevensprong, Kwiek, 
LDO, KDO en dit jaar deed ook Ex-
celsior voor het eerst mee). De kin-
deren sprongen in groepjes, i.p.v. 
individueel, prachtig om te zien. Ze 
hadden hard getraind als groepjes. 
In de ochtend gingen de groepen C 
van start. De groepen C waren de 
allerjongste en de kinderen die net 
zijn gestart met gymmen. De groe-
pen B zijn alweer een jaar of langer 
op gym en de groepen C zijn de ou-
dere kinderen en de selectie kinde-
ren. Op elk toestel deden alle kin-
deren van elk groepje hun oefening. 
We hadden de Lange mat, tram-
poline-kast, trampoline-mat en de 
plank-kast. 

Kleinste
De lange mat deden zelfs de klein-
ste kinderen hun oefening syn-
chroon, prachtig om te zien. Tijdens 
de wedstrijd kwamen de pieten de 
boel eens flink op stelten zetten. 
Het was een chaotische maar voor-
al enorm gezellige boel. Elk onder-

deel werd beoordeeld door een ju-
rylid en uiteindelijk kwamen daar al-
le prijswinnaars uit. In de C groepen 
hadden we 3 medailles uit te reiken. 
Zevensprong won Goud en LDO 
ging met de zilveren plak naar huis 
en Kwiek had Brons. Alle kinderen 
hebben het natuurlijk hartstikke 
goed gedaan, maar er kan er maar 
1 de winnaar zijn. Bij de groepen B 
was de gouden plak voor KDO in de 
groep t/m 10 jaar en vanaf 10 jaar 
won LDO goud!

Groep C
Dan hadden we nog de oudere mei-
den en de selectie meisjes in groep 
C. Daar zagen we zeer mooie sal-
to’s en Baranie’s voorbij komen. Wat 
een teamwork zeg!! Kwiek kreeg 
een mooie gouden plak voor deze 
prestatie in de groep vanaf 10 jaar 
en de groep t/m 10 jaar werd Kwiek 
eerste en ODI tweede. Als afsluiting 
kreeg iedereen kreeg die dag een 
jutte pietenzakje met pepernoten 
mee naar huis.
Het was een topdag, en iedereen 
heeft het reuze naar zijn zin gehad.
Wie het leuk lijkt om eens een gra-
tis proefles te komen mee gym-
men bij KDO, is natuurlijk van har-
te welkom. De lessen zijn op Maan-
dag van 15.30-16.30 en van 16.30-
17.30 uur. Je kunt mailen naar  
gymnastiek@kdo.nl

slagen Kampioen geworden, omdat 
ze tegen de nummer 2 van de com-
petitie (WVHEDW) met 1-3 had-
den gewonnen. Alle 11 wedstrijden 
zijn winnend afgesloten en met een 
doelsaldo van 60 doelpunten voor 
en 3 tegen, was Legmeervogels 

JO13-2 de terechte kampioen. Te-
gen de Meer JO13-1, werd de win-
nende lijn van het seizoen gewoon 
doorgetrokken. Trainers Darnell en 
Ricky hadden het strijdplan klaar 
en de verdediging o.l.v. aanvoerder 
Hamza, gaven geen kans weg. Ver-
dedigers Ayoub, Kevin. Z en Kevin S. 
zorgden ervoor, dat keeper Antho-
ny weinig tot niets te doen kreeg. 
Op het middenveld speelden Oli-
vier, Abdelilah en Mateo een heer-
lijke wedstrijd. Aanvallend zorg-
den Robin, David en Julius constant 
voor gevaar. De eerste helft werd 
afgesloten met een 0-1 voorsprong 
(goal David, na een mooie combina-
tie tussen Youri van Pepijn). Na de 
rust, liep JO13-2 naar een 0-3 over-
winning uit (kopdoelpunt Abdeli-
lah en afstandsschot Olivier). –Ro-
han, die in de vorige wedstrijd zijn 
pols brak speelde de wedstrijd he-
laas niet mee.
Na het laatste fluitsignaal stond het 
publiek het team op te wachten met 
“we are the Champions” van Queen.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op donderdag 1 decem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 44 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond Riet de Beer 
met een totaal van 7229 punten. Om 
de tweede en derde plaats werd 
een felle strijd geleverd tussen Cor 
de Bruin en Klaas Post. Cor beslis-
te deze uiteindelijk in zijn voordeel 
met 7132 punten terwijl Klaas met 
7131 punten genoegen moest ne-
men met de derde plaats. De poe-
delprijs was deze week voor Jac-
queline v.d. Bergh met het schame-

le totaal van 4926 punten. De mar-
senprijzen gingen deze avond naar 
Riet de Beer(2x), Douwe Douw-
stra, Corrie Compier, Els Luyten, Ge-
rard Compier, Klaas Post, Marian 
van Gestel, Jozef Lebesque, Wer-
ner Thun, Gijs Brozius en Bep Groe-
neveld. Aan het eind van de avond 
werd iedereen nog verrast met een 
chocoladeletter zodat niemand met 
lege handen naar huis ging. De 
eerstvolgende klaverjasavond vindt 
plaats op Donderdag 8 december in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Donateurs K&G weer de 
arena in
De Kwakel - Dankzij de kou die voor 
de boeg staat is het op zaterdagmid-
dag de 17e december heerlijk toeven 
in ‘t Fort De Kwakel. Daar scharen de 
dammers zich om de kachel om het 
kampioenschap van de huis- tuin- 
en keukendammers te betwisten. 
Deze donateurs steunen hun club al 
bijna 90 jaar en krijgen daar een ge-
zellige middag voor terug. Onderling 
spelen zij om hun kampioenschap, 
dat dit jaar door Marco de Groot ver-
dedigd zal worden. Daarnaast verde-
digen ook Bart de Bruyn en Luc van 
der Meer hun verworven titels van 
het verleden jaar. Het 2e team van 
K&G verdedigde afgelopen maan-
dag hun koppositie in de 1e klasse 
en dat deden ze met verve. Al was de 

einduitslag wel erg nipt in Zaandam, 
3-5 voor de Kwakelaars van damclub 
Nieuwveen. Wim Konst, Kees Har-
te en Leo Hoogervorst speelden re-
mise, alles hing van Jos Harte af en 
deze wist zijn opponent listig te ver-
schalken. Volgende week moet dit 
team weer in de ring, dat doen ze 
maandagavond om 19.30 uur in ’t 
Fort De Kwakel. Donateurs kunnen 
op deze avond hun licht nog opste-
ken om op hun middag beter voor 
de dag te komen. Of zij moeten op 
de computer het wereldkampioen-
schap dammen volgen dat nu tus-
sen twee Nederlanders wordt uitge-
vochten. Misschien gaat dit WK het 
volgend jaar wel tussen twee dona-
teurs van K&G?
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Na fel duel CSW onderuit 
bij TAVV
Wilnis - Het leek wel een streek-
derby in de categorie Argon-CSW 
uit seizoen 2014-2015. CSW was op 
bezoek bij TAVV en het ging er fel 
aan toe. Door een zwak begin van 
CSW kwam TAVV op een 1-0 voor-
sprong. Het bleef spannend tot aan 
de laatste seconde en CSW verdien-
de eigenlijk wel een punt na een 
sterke tweede helft. Ze gingen ech-
ter met lege handen terug naar Wil-
nis. In de opstelling van CSW was 
Oscar Leune afwezig door een vori-
ge week opgelopen blessure waar-
door hij zeker tot na de winterstop 
niet inzetbaar zal zijn. Maikel Pauw 
nam zijn plaats in. Erik Mulder was 
terug als verdedigende midden-
velder en Mike Cornelissen begon 
weer in de spits. TAVV had de toss 
gewonnen en liet CSW slim tegen 
de laaghangende zon in spelen. Dat 
was soms erg lastig. De beginfase 
van CSW was überhaupt zwak. TA-
VV zat er bovenop en won de mees-
te duels. De achterhoede had de 
handen vol aan de lastige spitsen 
Lyndon de Bruijn en Stefan Rijsdam. 
Toch kreeg CSW een goede moge-
lijkheid om de score te openen; Nick 
van Asselen stuurde Dave Cornelis-
sen de diepte in, die via zijn broer 
Mike Sander Kunkeler bereikte. Zijn 
inzet werd gekeerd, waarna een af-
standsschot van Kevin Blom tot cor-
ner verwerkt werd. Een paar mi-
nuten later werd de tweede goe-
de aanval van CSW gekeerd en TA-
VV kwam er snel uit. Van 16 me-
ter schoot Stefan Rijsdam eerst met 
rechts in en daarna de rebound met 
links. 

Naast
Die bal belandde vlak naast de paal 
en mede door die laaghangende 
zon was Jordy Wens net te laat om 
de 1-0 achterstand te voorkomen. 
In de daaropvolgende tien minuten 
kreeg vooral Lyndon de Bruijn goe-
de kansen op de score uit te bou-
wen, daarna werd CSW langza-
merhand iets sterker. De goed spe-
lende backs Maikel Pauw en Elroy 
Baas kwamen regelmatig opsto-
men. Hun voorzetten misten soms 
precisie of de verdediging van TAVV 
greep goed in. Een vrije trap van Ke-
vin Blom belandde via het hoofd van 
Erik Mulder in het doel. Scheids-
rechter Oussoren floot net daarvoor 
af voor een overtreding. 
In de tweede helft moest de scheids-
rechter nog vaker ingrijpen dan in 
de eerste helft. Hij had het zwaar, 
nam niet altijd de juiste beslissin-
gen, trok steeds makkelijker een 
gele kaart en moest soms wachten 
tot de gemoederen weer bedaard 
waren. Gelukkig liep het niet uit de 
hand. CSW drong meer en meer 
aan en de duels werden steeds fel-
ler. Beide teams kwamen amper toe 
aan goed combinatie-voetbal en 

de gecreëerde kansen ontstonden 
meer door geluk dan door wijsheid. 
Alhoewel Mike Cornelissen fraai be-
diend werd door Berry Kramer. 

Geen succes
Zijn besluit om af te geven in plaats 
van zelf te schieten was niet succes-
vol. Later was Mike er weer dicht-
bij en Erik Mulder na een corner 
nog dichterbij, de bal wilde maar 
niet in het netje vallen. Trainer Ser-
vinus besloot de aanval te verster-
ken door Vincent van Hellemondt 
in de spits te brengen in de plaats 
van middenvelder Erik Mulder. Later 
kwam de snelle Justin Blok ook nog 
voor Mike Cornelissen. Een absolu-
te hoofdrol in dit tweede bedrijf was 
weggelegd voor doelman Edwin Pie-
terse van TAVV. Als de bal tussen de 
palen kwam wist hij altijd redding te 
brengen. Berry Kramer speelde zicht 
op rechts vrij en zijn iets te scher-
pe voorzet werd bijna door aanvoer-
der Lars van der Pijl in eigen doel 
gewerkt. Een kopbal van Vincent 
van Hellemondt werd net aan gered 
door uitblinker Pieterse en zijn red-
ding op het afstandsschot van Jus-
tin Blok was nog knapper. Het luk-
te hem om de bal vanuit de boven-
hoek via de lat tot corner te verwer-
ken. Ook Guus Verhoef kwam nog 
in het veld voor Sander Kunkeler. In 
de spaarzame momenten dat TA-
VV gevaarlijk werd wist het niet te 
profiteren van de chaos die achter-
in af en toe heerste bij CSW. Justin 
Blok lobde fraai over de keeper en 
of de bal nu wel of niet de doellijn 
had gepasseerd deed niet meer ter 
zake omdat er reeds voor buitenspel 
was gevlagd en gefloten. De tijd be-
gon te dringen, alle spelers waren 
aan het eind van hun latijn, ieder-
een perste er nog uit wat er inzat. 
Het mocht voor CSW niet baten. Een 
kopbal van Vincent van Hellemondt 
werd weer door keeper Pieterse ge-
red en een afstandsschot van Elroy 
Baas verdween over het doel. Aan 
de allerlaatste echte kans voor CSW 
ging een merkwaardig moment aan 
vooraf; Dave Cornelissen dacht dat 
er gefloten was voor een overtre-
ding en pakte de bal even met zijn 
handen vast. Hij besefte echter dat 
er niet gefloten was en tikte de bal 
snel weg met de voet. Het arbitra-
le trio liet doorspelen. Guus Verhoef 
werd daarop in de diepte gespeeld 
en bediende Vincent van Helle-
mondt op maat, die net iets te laat 
kwam om af te ronden.
Als die er was ingegaan had de 
scheidsrechter het nog zwaarder 
te verduren gehad dan nu het ge-
val was. TAVV verliet opgelucht en 
CSW teleurgesteld het veld. Aanko-
mende zaterdag komt koploper DH-
SC op bezoek in Wilnis. Met net zo 
veel inzet en iets meer geluk is al-
les mogelijk.

Sinterklaas-bowlen Argon jeugd
Mijdrecht - Op woensdag 30 no-
vember heeft het jaarlijkse Sinter-
klaas-bowlen voor de Argon jeugd 
onder de 10 en onder de 11 plaats-
gevonden. Dit jaar had de Evene-

mentencommissie gekozen voor 
een iets andere opzet. Waar voor-
heen de groep in tweeën werd ver-
deeld verspreid over een tweetal 
uren, werden deze keer alle 12 ba-

Hertha JO10-1 overklast 
Olympia ’25
Vinkeveen - Zaterdag 3 december 
trad Hertha aan, in Hilversum, te-
gen Olympia ‘ 25. Via een 0-6 rust-
stand liep Hertha uit naar een 0-12 
overwinning. Met 3 goals had Thi-
ago Sedney een belangrijk aandeel 
en deze monster overwinning. 
Direct na het fluitsignaal van de 
scheidsrechter gaat Hertha in de 
aanval. Kick en Bram dollen hun te-
genstander middels een dubbele 
“een–twee” waarna Thiago de voor-
zet van Bram eenvoudig weet af te 
ronden. Binnen 1 minuut staat het 
al 0-1. 3 minuten laten krijgt Hert-
ha een corner. De bal kom voor de 
voeten van Mats die de 0-2 bin-
nen schiet. Hertha heeft er zin in 
gaat probeert door te zetten. Juli-
an, legt de bal dood op zijn borst en 
speelt de bal naar Raslen. Die haalt 
uit, maar deze keer heeft de kee-
per de bal vast. Loek trekt op links 
naar binnen en schiet met rechts. 
Deze bal beland voor de voeten van 
Thiago die zijn 2e van de dag bin-
nen schiet. Na 1 kwartier spelen is 
het Kick die vanaf afstand de kee-
per door de benen schiet en de 0-4 
scoort. Het gaat snel. Olympia pro-
beert het wel maar weet niet van ei-
gen helft af te komen. Keeper Mike 
heeft de bal al die tijd nog niet aan-
geraakt. In de 17 minuut is het Juli-
an die de bal vol op de wreef neemt. 
Via buitenkant paal gaat deze bal 
over de achterlijn. De 0-5 valt na een 
corner de door Thiago wordt geno-
men. Mats die goed komt inlopen 
scoort in de korte hoek. Vlak voor 
rust is het Bram die de 0-6 maakt. 
Mats komt op over rechts en speelt 
de bal naar Bram die scoort

Rust
De tweede helft geeft eenzelfde 
beeld als de eerste. Hertha creëert 
kans naar kans en Olympia komt 
niet aan voetballen toe. In de 7e mi-
nuut is het Braam die vanaf afstand 

de 0-7 maakt. In de volgende aanval 
is het direct weer raak. Kick heeft 
de bal onderschept en speelt naar 
Bram die over de grond de 7e goal 
van Hertha maakt. De volgende goal 
lijkt op de 0-7. Wederom Kick heeft 
de bal, maar deze keer is het Raslen 
die de bal krijgt en scoort.
In de 10e minuut is het Thiago die 
zijn 3e van de dag maakt. Vanaf een 
meter of 10 schiet hij de 0-9 binnen. 
Na 14 minuten in de 2e helft beseft 
Mike dat hij ook nog mee doet. Ook 
hij krijgt de bal ook en keer. 5 minu-
ten voor tijd is het Quin die alleen op 
de keeper afloopt. Zijn schot beland 
op de paal maar stuitert terug te-
gen de rug van de keeper waardoor 
de 0-10 op het bord verschijnt. Quin 
heeft de smaak te pakken en pas-
seert kort erna nogmaals de kee-
per met een zacht rolletje. Het slot-
akkoord van deze dag is voor Mats. 
Hij loopt vanaf eigen helft op over 
rechts en haalt vanaf 20 meter uit. 
Vol in de kruising maakt hij de 0-12. 
Al met al een eenvoudige overwin-
ning voor de mannen uit Vinkeveen. 
Als de kansen beter uitgespeeld 
zouden worden had de score nog 
een stuk hoger kunnen uitvallen.

Geslaagde dag FC Utrecht 
clinic bij SV Hertha
Vinkeveen - De jeugdafdeling van 
SV Hertha heeft zich sinds van het 
seizoen 2015-2016 aangesloten bij 
de RAC Talentontwikkeling Midden-
Nederland. RAC Talentontwikkeling 
Midden-Nederland is een samen-
werkingsverband tussen regiona-

le amateurclubs en FC Utrecht. Het 
project heeft als doel om talentvol-
le spelers op te sporen en te selec-
teren voor de jeugdopleiding van FC 
Utrecht. Daar kunnen de talenten 
zich verder ontwikkelen in een pro-
fessionele omgeving. Alles met als 

doel om later door te stromen naar 
het eerste elftal van FC Utrecht. Me-
de door de samenwerking kwam FC 
Utrecht op 30 november een ver-
zorgde voetbalclinic geven bij SV 
Hertha. Meer dan 100 kinderen in 
de leeftijd O13 t/m O10 deden aan 
deze training mee, een fantasti-
sche opkomst natuurlijk. Onder uit-
stekende omstandigheden werden 
verschillende voetbalvormen ge-
durende 1,5uur gegeven door trai-
ners van FC Utrecht en Toine, Ke-

vin, Cees, Dobias en Duncan waren 
als trainer namens SV Hertha om de 
kinderen een succesvolle en leerza-
me middag te geven. En dat was het 
ook, een zeer geslaagde en leerza-
me middag voor de jongens en de 
meiden van SV Hertha. Als klap op 
de vuurpijl mag SV Hertha JO13-1 
op zondag 11 december in de rust 
van FC Utrecht – Heracles meedoen 
aan een latje trap competitie, een 
mooi moment voor die jonge gasten 
in stadion Galgenwaard.

nen een dik uur afgehuurd. Met bij-
na 80 pupillen was er een bijna vol-
ledige opkomst die even voor half 
vijf stonden te trappelen bij het 
bowlingcentrum .

Uiteraard werd er vooral gespeeld 
voor de lol, maar daarnaast werd 
er natuurlijk ook gestreden om de 
hoogste score. 11 Zilveren en één 
gouden medaille lagen er klaar voor 
de baanwinnaars en daarnaast wa-
ren er ook 12 gratis toegangskaart 
voor Midget Voetgolf Nieuw Vennep 
te winnen. Nadat om kwart voor zes 
de rook was opgetrokken was het 
tijd voor een patatje met een snack 
en kon de evenementencommissie 
de balans op gaan maken. Al snel 
werd duidelijk dat vooral het meis-
jesteam zich van zijn beste kant had 
laten zien en op maar liefst 4 banen 
wist dit team een winnaar af te le-
veren. Sam Fronnik (99), Anouk van 
Stempvoort (99), Senna van Yperen 
(99) en Ilse van der Veen (98) wis-
ten de jongens achter zich te laten. 
Andere baanwinnaars waren Ku-
ba Rutkowski (83), Joey van Walra-
ven (88), Milan Aarsman (92), Ren-
se Verlaan (93), Fynn Martos (99), 
Jamy Peters (103) en Emmanuel 
Okor Ehichoya (103), maar de ab-
solute topper van vandaag was Kjell 
van Eeken die maar liefst 105 pun-
ten wist te vergaren. Met een lekke-
re chocoladeletter van de Sint ging 
alle kinderen voldaan huiswaarts. 
Al met al kan er teruggekeken wor-
den op wederom een geslaagd eve-
nement.

Hertha JO13-1 kampioen
Vinkeveen - Na de verassende ne-
derlaag van concurrent CSW vori-
ge week, was Hertha JO13-1 al de 
kampioen van de 2e klasse 07, maar 
was het nog niet klaar met voetbal-
len. Hoofddorp kwam nog op be-
zoek, voor wat eigenlijk ‘de kampi-
oenswedstrijd’ was voor de mannen 
van Schildersbedrijf van Asselen. 
Met een volledig fitte selectie trad 
Hertha aan en in opstellingen waar 
de mannen het beste renderen. Zon-
der druk, want het kampioenschap 
was binnen, maar wel van plan om 
de sterkste wedstrijd tot nu toe op 
de mat te leggen.

Bliksemstart
Onder leiding van de sterke scheids-
rechter Paul Postma, werd de wed-
strijd gestart en was er sprake 
van een absolute bliksemstart van 
Vinkeveense zijde. In de derde mi-
nuut wist Daan Plevier voor de zo-
veelste keer dit seizoen prima links-
buiten Jay Overdijk in stelling te 
brengen, die een mooie strakke voor-
zet voor de Hoofddorpse goal afle-
verde. Deze werd door midmid Mees 
van Zijtveld gepromoveerd tot één 
van de mooiste goals dit seizoen. 
De linksbenige Mees volleerde zo 
de bal met binnenkant voet onhoud-
baar in de kruising. De toon was ge-
zet: geen kans geven aan Hoofd-

dorp dat lang bovenin meedraaide 
in de competitie. Ontketend gingen 
de Herthanen verder, met een ver-
zorgd positiespel en een ijzersterke 
defensie. Mats Klinkhamer, “de San-
ders” van Senten en de Vries samen 
met Tijn Eekhoudt en keeper Andy 
Theijsmeijer zorgden niet alleen dat 
de aanvallers van Hoofddorp geen 
kans kregen om gevaarlijk te wor-
den, maar waren ook de mannen 
die elke aanval van Hertha inleid-
den. Na zes minuten kreeg Hertha 
een corner, genomen door Daan en 
ingekopt door Mats, maar scheids-
rechter Postma had al gefloten voor 
wat duw-en-trekwerk voor de goal 
van beide kanten. Daan mocht in de 
herhaling en Mats wist, nog fraai-
er dan de afgekeurde eerste keer, 
in tweede instantie de bal weer bin-
nen te koppen. Binnen 10 minuten 
was het Mees die de wedstrijd al in 
een vroeg stadium wist te beslissen. 
Daan stuurde Mees diep, omspeel-
de de keeper en wist net voor de in-
glijdende verdediger van Hoofddorp 
de bal binnen te schieten voor 3-0.

Teambelang
Maar de drie goals vonden de Hert-
hanen nog niet voldoende, want in 
de 19e minuut wist Mats, combi-
nerend met Michel Passet, de zes-
tienmeter in te komen. De afgeme-

ten voorzet van Mats kwam bij spits 
Niels Schoonderbeek terecht en de 
goalgetter van beroep tikte bij de 
tweede paal de 4-0 binnen. Na 20 
minuten wordt er gewisseld en daar-
mee is meteen ook de kracht van 
Hertha genoemd: de breedte van de 
selectie is enorm en alle 14 spelers 
werken keihard voor het teambe-
lang. Invallers Nick Verweij, Hein Ot-
ting (tevens aanvoerder) en Cayden 
Hoekman komen het veld in en de 
Herthanen gaan rustig door met de 
bal spelen naar iemand in een wit t-
shirt. Aan de afronding ontbrak het 
in de laatste 10 minuten, maar het 
positiespel was nog steeds erg ver-
zorgd. Na de rust zakte de wedstrijd 

iets in, kwam Hoofddorp er nog en-
kele keren goed uit in de tegen-
aanval, maar was het telkens kee-
per Andy die sterk zijn doel schoon 
hield. De eindstand van 5-0 werd op 
het bord gezet door Kyan van Ga-
len. Nick stuurde Jay diep weg en 
die legde oog in oog met de kee-
per netjes opzij naar Kyan die sim-
pel kon binnentikken in een open 
goal. Na het fluitsignaal waren er 
bloemen en patat van de club, wat 
lekkers van de eerdergenoemde 
en aanwezige shirtsponsor, bekers 
van sponsor Student Experience 
en kampioensshirts van Evert Ber-
kelaar en kon het kampioensfeest 
gaan beginnen.

Pietenfeest bij CSW Wilnis - Via een brief hadden de 
sportpieten alle kinderen van de 
jo-9 (voorheen F jeugd) uitgeno-

digd voor een pietenfeest bij CSW. 
Op woensdag 30 november za-
ten de kinderen en leiders vol ver-
wachting te wachten op de komst 
van de sportpieten. Ineens werden 
zij opgeschrikt door paniekerig ge-
roep …. De muziekpiet was zijn col-
lega pieten kwijt! Hij vroeg de kin-
deren hem te helpen zoeken. Na-
tuurlijk wilden zij dit en dus storm-
den zij naar buiten op zoek naar de 
verdwenen pieten. Gelukkig werden 
de pieten snel gevonden en kon het 
feest écht beginnen. Samen met de 
pieten ging iedereen het veld op om 
te voetballen. Na het voetballen was 
er een echte pietendisco, waar de 
pieten hun dansmoves vertoonden, 
grappen uithaalden en samen met 
de kinderen polonaise liepen en 
dansjes deden. Na het uitzwaaien 
van de pieten had het keukenteam 
een lekkere maaltijd klaarstaan, 
waarna iedereen met een volle buik 
en een verrassingstas moe maar 
voldaan naar huis kon gaan



Uithoorn - Wat wil je nog meer 
bij een wintermarkt: in de 
nacht pittige nachtvorst, over-
dag droog en zo nu en dan een 
heerlijk zonnetje, een kleine 
honderd kramen en een grote 
diversiteit, die stonden opge-
steld in en rondom winkelcen-
trum Amstelplein. En het was 
een feest. Duizenden bezoe-
kers zijn er geteld en het was 
van het begin tot het eind al-
leen maar sfeervol en gezel-
lig. Er was voor jong en oud wel 
iets te beleven. Er was van al-
les te eten en ook te proeven. 
Leuke hebbe dingetjes voor de 
Kerst, kortom een geslaagd 
evenement en zeker voor her-
haling vatbaar.

Wintermarkt Amstelplein
Sfeervol, gezellig en zeer druk bezocht!
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