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Kerst�positie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.

Uithoorn - Op 24 november jl. was er 
eindelijk meer duidelijkheid over het 
park de Groen-Rode Scheg bij win-
kelcentrum Zijdelwaard. Na ruim een 
half jaar gesteggel over een trapveld-
je dat vervangen zou worden door 
een betonnen exemplaar, blijkt dat 
een groot deel van het park veran-
dert in multifunctionele sportterrei-
nen. De gemeente Uithoorn vindt niet 
dat door de drie nieuwe sportterrei-
nen het groene karakter van het park 
verloren gaat, zo blijkt uit informatie 
die de gemeente deelde. Bewoners 
van de Europareifl ats, een belangrij-
ke doelgroep voor de nieuwe sport-
activiteiten in het park, en van Zijdel-
waard kregen een uitgebreide brief 
met een tekening van de gemeen-
te. Naar verwachting zal het bedrijf 
Kompan in december starten met de 
voorbereidende werkzaamheden. 

Plan op website gemeente
Uit de meest actuele tekening, die 
overigens niet bij de brief was ge-
voegd maar recentelijk op de web-
site van de gemeente is geplaatst, 
blijkt het plan het volgende te be-
helzen: een betonnen speelveld 
nààst het bestaande en afgekeurde 
trapveldje, een beweegtuin voor ou-
deren met o.a. fi etstoestellen en een 
locatie met een parcours aan klim-
rekken. 
Daarnaast krijgen de sportterrei-
nen tegen de verwachting in maar 
liefst zeven zitbanken. NB nu is er 
één zitbank in het park bij de huidi-
ge drie speeltoestellen en die geeft 
al veel overlast (zie foto). Het spor-
ten zal deels onder begeleiding 
plaatsvinden, zo laat de gemeen-
te weten. Hoewel de gemeente het 
plan bracht als plan van de buurt en 

potentieel gebruik door schoolkin-
deren van zowel ’t Startnest als De 
Vuurvogel (zij zijn ook de grootste 
groep geënquêteerden), blijkt nu uit 
informatie van de gemeente dat de 
gemeente het o.a. van belang vindt 
om jongeren te helpen hun vrije tijd 
in te vullen en structuur te geven. 
De grootste zorg van omwonen-
den is de vrees dat de huidige ge-
luids- en andere overlast door met 
name jongeren enorm zal toene-
men. School ‘t Startnest wil overi-
gens met omwonenden goede af-
spraken maken. Het gaat de buurt 
eigenlijk met name om de verwach-
te overlast buiten schooltijden en in 
de weekenden, in een groen en rus-
tig park zonder toegang vanaf door-
gaande wegen en niet voorbereid 
op verwachte toename van scooters 
en ander verkeer. 

Buurtbewoners verrast:

Sportpark Groen-Rode 
Scheg groter dan verwacht

Uithoorn - Tijdens de Raadsver-
gadering van 30 november jl werd 
er na een langdurig debat besloten 
over de toekomst van de overdek-
te sportaccommodaties in Uithoorn. 
Wat betreft de vervanging van de 
oude sporthal De Scheg is er beslo-
ten om deze te slopen en geheel te 
vernieuwen. De VVD had liever ge-
zien dat deze hal bij het sportpark 

De Randhoorn was verschenen, met 
een nieuw gymlokaal bij de 2 basis-
scholen aan de Europarei. Politiek 
was dit echter niet haalbaar. Tijdens 
het onderzoek naar de gewens-
te oplossing was het voor de VVD 
zonneklaar dat er in Uithoorn ge-
woon te weinig ruimte in de sport-
hallen is. Veel sporters van Qui Vive 
en de Legmeervogels moeten vaak 

Extra sporthal in Uithoorn?

Uithoorn – De politieke partij Ons 
Uithoorn vierde afgelopen vrijdag 1 
december haar achtste verjaardag. In 
een persbericht laat de partij tevens 
weten wederom deel te nemen aan 
de verkiezingen voor een nieuwe ge-
meenteraad in maart volgend jaar. Op 

zaterdagavond 3 februari is een offi -
ciële kick-off gepland in de bar van 
Het Fort  De Kwakel, waarbij het ver-
kiezingsprogramma en kandidaten 
worden gepresenteerd. Aansluitend is 
een feest. Deze kick-off is gratis toe-
gankelijk voor alle geïnteresseerden.

Uithoorn - Initiatievenfonds, Sin-
terklaasactie, Mattel en particulie-
ren bezorgden de kinderen van de 
Voedselbank Uithoorn - De Kwakel 
een geweldig Sinterklaasfeest!
Elk kind heeft recht op een mooi 
Sinterklaasfeest, elk kind verdient 
het om stralend te mogen vertel-
len wat hij/zij heeft gekregen van 
de Sint. De Voedselbank vindt dat 
geen één kind zich buitengesloten 
zou mogen voelen, denken stout 
te zijn geweest of zich zelfs ver-
geten te voelen tijdens het verblijf 
van de Sint in Nederland. Gelukkig 
dacht het initiatievenfonds, de Sin-

terklaasactie Uithoorn en heel veel 
lieve inwoners van onze Gemeente 
er ook zo over en mede door hun 
donaties hebben de kinderen op 
de uitgifte fantastische cadeaus tij-
dens het Sinterklaasfeest gehad! 
Door de gezamenlijke inspanning 
van de verschillende partijen heb-
ben de kinderen een echt Sinter-
klaasfeest met cadeautjes gevierd.. 
De vrijwilligers van de voedselbank 
willen langs deze weg iedereen be-
danken die zijn steentje heeft bijge-
dragen om deze kinderen zo blij te 
maken. ‘Een top Gemeente, een top 
samenwerking!‘

Sinterklaasfeest bij de 
voedselbank

Ons Uithoorn viert 
achtste verjaardag

'PvdA Uithoorn'
Overall winnaar PvdA 
KroegKwis-competitie
Uithoorn - Afgelopen week werd 
de zesde, tevens laatste ronde van 
de PvdA KroegKwis-competitie 2017 
gespeeld. Twee teams kwamen nog 
in aanmerking voor de eindoverwin-
ning. Mede daardoor werd de laat-
ste avond buitengemeen spannend. 
Uiteindelijk behaalde 'Ik trap op mijn 
fi etsje' de dagoverwinning. 'PvdA 
Uithoorn' eindigde net hoog genoeg 
om 'Kwis(t) even niet' in de eind-
rangschikking voor te blijven. Door 
de verbouwing van de vaste speel-
locatie Herbergh 1883 moest voor 
deze laatste speelavond uitgewe-
ken worden naar een andere plaats. 
Die werd gevonden bij Geniet aan 
de Amstel. Door omstandigheden 
waren helaas twee teams verhin-
derd. Direct na de eerste doorgang 
van twee vragenrondes nam 'Kwis(t) 

even niet' de koppositie in, op de voet 
gevolgd door 'Ik trap op mijn fi ets-
je'. De eerstgenoemde ploeg had als 
enige nog kans het team 'PvdA Uit-
hoorn' van de eindoverwinning af te 
houden. Dit was dus een mooi be-
gin. Na de tweede serie vragen la-
gen zij nog steeds aan kop, maar 'Ik 
trap op mijn fi etsje' was op gelijke 
hoogte gekomen. Beide teams had-
den vijf punten voorsprong op 'We 
rotzooien maar wat an' en 'Herstel 
Team 2'. 'PvdA Uithoorn' lag daar 
weer een punt achter op de vijfde 
plaats. Na de derde doorgang lagen 
beide koplopers nog steeds gelijk 
en hadden zij hun voorsprong ver-
groot naar zes punten op het achter-
volgende 'Hé een kasteel'. De laat-
ste twee vragenrondes met de al-
tijd moeilijke muziekvragen zouden 

de doorslag moeten geven. Na het 
nakijken van de antwoorden en het 
tellen van de punten maakte quiz-
master Remco de uitslag van deze 
avond bekend: 'Ik trap op mijn fi ets-
je' was met zeventig punten winnaar 
en 'Kwis(t) even niet' werd met twee 
punten minder tweede. Gerrit Ro-
seboom kon vervolgens de winnaar 
van de PvdA KroegKwis-competitie 
2017 bekend maken. Doordat 'PvdA 
Uithoorn' deze avond als vierde ge-
eindigd was, hadden zij genoeg van 
hun voorsprong over gehouden om 
de beker in ontvangst te mogen ne-
men. 'Kwis(t) even niet' eindigde als 
tweede en 'We rotzooien maar wat 
an' werd derde. 'De Buurtjes' be-
hielden de rode lantaarn, die al van-
af de eerste ronde in hun bezit was. 
De uitslag van de zesde speelavond 
was als volgt: 1. 'Ik trap op mijn fi ets-
je': 70 punten; 2. 'Kwis(t) even niet': 
68 punten; 3. 'Hé, een kasteel': 65 
punten; 4. 'PvdA Uithoorn': 63 pun-
ten; 5. 'Herstel Team 2': 60 punten; 6. 
'We rotzooien maar wat an': 58 pun-
ten; 7. 'Herbergh 1883': 57 punten; 8. 
'Klaver 5': 56 punten. 'Ons Uithoorn' 
en 'De Buurtjes' waren verhinderd. 
De stand aan het eind van de com-
petitie: 1. 'PvdA Uithoorn': 46 pun-
ten; 2. 'Kwis(t) even niet': 42 pun-
ten; 3. 'We rotzooien maar wat an': 
34 punten; 4. 'Klaver 5': 31,5 punten; 
5. en 6. 'Herstel Team 2' en 'Ons Uit-
hoorn': 27,5 punten; 7. 'Ik trap op mijn 
fi etsje': 27 punten; 8. 'Hé, een kas-
teel': 23 punten; 9. 'Herbergh 1883: 
22 punten en 10. 'De Buurtjes': 10,5 
punten. Het ligt in de bedoeling ook 
volgend jaar weer een PvdA Kroeg-
Kwis-competitie te organiseren. Dat 
zou dan het vijfde jaar op rij zijn. We 
houden u op de hoogte.

uitwijken naar Aalsmeer, Haarlem-
mermeer en Leimuiden omdat de 
Scheg en de KDO-hal bomvol zit-
ten. Voor de VVD een onverteerbare 
zaak. Samen met het CDA kwam de 
VVD fractie dan ook met een amen-
dement voor een extra sporthal. 

Amendement
In dit amendement kreeg het Colle-
ge de opdracht om met een voor-
stel om een extra sporthal te rea-
liseren bij het sportpark De Rand-

hoorn. Door de hal te koppelen aan 
de bestaande sportvoorziening van 
VV Legmeervogels kan er goedkoop 
en snel gebouwd worden en is ook 
de exploitatie veel voordeliger. 
Tijdens het langdurige debat ver-
woordde de fractieleider van de 
VVD, Nick Roosendaal, het als volgt: 
“Een nieuwe sporthal is een besluit 
dat je eens in de 40 jaar neemt en 
het zou dan wel erg kortzichtig zijn 
om nu alleen maar naar de één op 
één vervanging van de Scheg te kij-

ken. Terwijl iedereen ervaart dat er 
een schrijnend tekort aan facilitei-
ten in Uithoorn is, waar de Uithoorn-
se sporters, met name de jeugd de 
dupe van zijn. Dus laten we nu de-
ze stap zetten en investeren in de 
kwaliteit van ons dorp.” De frac-
tie van Ons Uithoorn ondersteunde 
het amendement, waardoor het een 
meerderheid in de Raad kreeg. Ho-
pelijk leiden de voorstellen tot een 
spoedige realisatie van de 3e sport-
hal bij de Randhoorn.

Veel inbraken 
in woningen

Uithoorn - Tussen dinsdag 28 
november en zaterdag 2 de-
cember zijn liefst vier wonin-
ginbraken gepleegd in de ge-
meente. Op dinsdag 28 novem-
ber is tussen 15.00 en 20.00 uur 
ingebroken in een huis aan de 
Jan van Oldenbarneveltlaan. 
De gehele woning is door-
zocht en de dieven zijn er van-
door gegaan met sieraden. In 
de nacht van dinsdag 28 op 
woensdag 29 november heb-
ben inbrekers een huis in de 
Jacob Catslaan bezocht. Door 
getuigen zijn twee mannen ge-
zien, die niet in de wijk thuis 
horen. Het betreft een blanke 
en een licht getinte man, bei-
den ongeveer 1.85 meter lang 
en tussen de 30 en 40 jaar oud. 
Een van hen had een cijfer op 
de pijp van zijn trainingsbroek 
staan. Op donderdag 30 no-
vember zijn bewoners in de 
Prinses Margrietlaan de du-
pe geworden van inbrekers. 
De bewoners zagen bij thuis-
komst rond half elf in de avond 
nog net een schim met een 
zaklantaarn uit het raam klim-
men. Op donderdag 30 novem-
ber is ook getracht een woning 
aan de Zijdelweg in te komen, 
maar dit is niet gelukt. Op za-
terdag 2 december ontdekte de 
bewoners van een woning aan 
het Plesmanhof bij thuiskomst 
rond 23.00 uur dat er was inge-
broken. Het hele huis is door-
zocht en ontvreemd zijn siera-
den. Enkele dure spullen heb-
ben de inbrekers vreemd ge-
noeg laten liggen. Alle inbra-
ken zijn gepleegd via de ach-
terzijde van de woningen. De 
dieven hebben hiervoor ramen 
en deuren open gebroken en 
geforceerd. De politie hoopt 
dat er meer getuigen zijn. Hier-
voor kan contact opgenomen 
worden via 0900-8844. De po-
litie vraagt inwoners ook om 
alert te blijven en bij het zien 
van verdachte personen direct 
te bellen!
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 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

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Kerstbingo
De Kwakel - Vrijdag 8 decem-
ber is er een gezellige kerst-
bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’, 
Kerklaan 16 te De Kwakel. De 
koffie staat om 19.30 uur klaar 
en we beginnen om 20.00 uur. 
De volgende bingo is 2 febru-
ari 2018.

Kerstconcert in Thamerkerk 
door Corde Vocali
Uithoorn - Zondag 17 december 
a.s. verzorgt vocaal ensemble Cor-
de Vocali het Kerstconcert van de 
SCAU, om half drie in de Thamer-
kerk. Het belooft een heel speci-
aal concert te worden, met veel af-
wisseling. De zangers en speellie-
den nemen het publiek mee op een 
reis door de tijd: van kerstmuziek uit 
de barok van Da Vittoria, Sweelinck, 
Buxtehude en Monteverdi naar twee 
stukken van de 39-jarige Noorse 
componist Ola Gjeilo – hele toegan-
kelijke muziek uit deze tijd. Een en 
ander wordt gelardeerd met beken-
de kerstliederen als ‘Nu zijt welle-
kome’ en ‘Stille Nacht’, in arrange-
menten van Louis Toebosch en Jet-
se Bremer. Het concert wordt be-
sloten met vier bekende Christmas 
Carols. U gaat met een kerstgevoel 
naar huis! Extra attractie is dat Cor-
de Vocali begeleid wordt door mu-
sici uit het barokensemble Giardi-
no Musicale, dat zoveel betekent als 
‘Muzikale Tuin’: twee violen, cello, 
luit en orgel. Koor en instrumenta-
listen staan onder de bezielende lei-
ding van dirigent Hans Noijens. 

Enthousiast
Corde Vocali is een ensemble van 
veertien enthousiaste en ervaren 
zangers. Het ensemble zingt voor-
namelijk a capella en hierbij wordt 
geen tijdvak geschuwd; concerten 
uit de afgelopen jaren illustreren dit. 
Zo waren er concerten met Spaanse 

barokmuziek, romantisch Frans re-
pertoire, oude muziek van o.a. Hil-
degard von Bingen en de Leidse 
Koorboeken. Ook werken van he-
dendaagse componisten maken 
deel uit van het repertoire. De con-
certen stonden onder leiding van 
verschillende dirigenten, afhanke-
lijk van het repertoire. Bijzonder is 
dat zowel de SCAU als Corde Voca-
li dit seizoen een jubileum vieren: de 
SCAU vijfentwintig jaar, Corde Vo-
cali tien jaar.

Kaartverkoop
U kunt nu al online losse kaar-
ten bestellen via de website van de 
SCAU, dan bent u verzekerd van 
een plaats. Ook kunt u nog steeds 
een abonnement voor vier concer-
ten/evenementen naar keuze be-
stellen. Daarmee bespaart u elf euro 
vergeleken met losse kaarten.  Ga 
naar www.scau.nl en klik op ‘Kaar-
ten bestellen’ of ‘Tickets’. Op de 
website is ook meer achtergrond-
informatie over de uitvoerenden en 
het programma te vinden. Ongeveer 
tien dagen van te voren begint de 
losse kaartverkoop via de boekhan-
dels The Read Shop Express (Zijdel-
waardplein) en Bruna (Amstelplein). 
Een losse kaart kost veertien euro; 
jongeren onder de zestien jaar be-
talen slechts zeven euro. De reste-
rende kaarten worden vanaf twee 
uur aan de zaal verkocht. Komt al-
len tezamen!

Kunstweekend: “Vergeten 
verleden, vergeten”
Regio - De titel van dit kunstweek-
end staat in het teken van de ziek-
te Alzheimer. Aquarellist Nol van 
der Neut heeft de ziekte Alzhei-
mer en zijn droom is een echte ex-
positie met al zijn werken. Helaas is 
dat er nooit van gekomen want Nol 
heeft een gedegen opleiding bij de 
Rietveld Academie gehad en was in 
zijn werkzaam leven ontwerper en 
aquarellist. Zijn werken zijn allemaal 
keurig gelijst en bestaan uit realis-
tische en impressionistisch werken, 
straatbeelden, koeien, portretten en 
landschappen. Nol heeft een eigen 
stijl en was zeer gedreven. Vanwe-
ge zijn ziekte hopen wij dat deze ex-

positie voor hem een feest van her-
kenning zal zijn. Zus Laura Ruhé 
is beeldhouwster en deze combi-
natie met Nol gaat voor de kunst-
kenner een ware snoepwinkel wor-
den. Henny Schuilenburg, de vrien-
din van Nol heeft samen met Lau-
ra al zijn werken uitgezocht en op 
orde gebracht zodat het een unieke 
expositie kan worden. Een deel van 
de opbrengst gaat naar de Stichting 
Alzheimer Nederland. Deze exposi-
tie is in het weekend van 9 en 10 
december en beide dagen open van 
11.00 tot 17.00 uur. Het adres: Gale-
rie “Boven Verwachting”, Herenweg 
298a, Wilnis

Kienen
Regio - Op zaterdagavond 9 de-
cember organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
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 
prijzen winnen, of als hoofdprijs 
een van de bekende enveloppen. 
Of in elke ronde een tas met bood-
schappen, ons groentewinkeltje en 
nog veel meer leuke prijzen. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van on-
ze Uithoornse missionarissen.

Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!   
Regio - Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulentenprak-
tijk Slimness was weer een suc-
ces! Hier zijn de winnaars Marco 
uit Nederhorst den Berg en Janice 
uit Mijdrecht weer het levende be-
wijs van. Marco verloor 13,2 kilo en 
Janice 11,6 kilo tijdens de cursus 
van 10 weken. De meeste resulta-
ten van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website. Woens-
dag 17 januari starten er weer nieu-

we groepen. De 1e groep start om 
19.00 en de 2e om 20.30. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Wil 
je meer informatie? Dat kan via de 
website slimness.nl ga naar afvallen 
in groepsverband. Opgeven? Vul het 
registratieformulier in of bel 0297-
765027 en vraag eventueel een vrij-
blijvende intake aan of kom zater-
dag 16 december tussen 09.00 en 
14.00 naar de open dag. Zie ook ad-
vertentie elders in deze krant. 

Bijzondere woensdag op 
de Vuurvogel
Uithoorn - Wát een dag op basis-
school de Vuurvogel! Als eerst kwa-
men er 3 Pieten op bezoek in elke 
klas. Eerst even lekker dansen sa-
men met de kinderen, maar daar-
na moest ook gewerkt worden. Een 
echte rebus moest er worden opge-
lost. De uitkomst vertelde dat Sin-
terklaas op 5 december ook een be-
zoek brengt aan de Vuurvogel! Dat 
wordt vast een heel groot feest! 
Voor de kinderen van groep 3 t/m 
8 was er ook nog een ander leuk 
evenement gepland. ‘Mad Science’ 

kwam op school om een demon-
stratie te geven over wetenschap 
en techniek. Wauw, dat was inte-
ressant! Wat voor kracht geeft een 
bladblazer? Hoe werkt de zwaarte-
kracht? De kinderen van de Vuurvo-
gel kunnen het aan u vertellen. 

De leerlingen die later wetenschap-
per willen worden, maar ook de kin-
deren die het gewoon interessant 
vinden, kunnen vanaf januari 6 we-
ken lang meedoen aan deze inspi-
rerende naschoolse activiteit. 

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

Vanuit ons kamerraam op één 
hoog, hebben we een prachtig 
zicht op een grote conifeer bij 
de buren; waarschijnlijk een Le-
vensboom. In deze boom zit in-
derdaad volop leven. Het is een 
heel gedoe tussen de takken van 
in- en uitvliegende vogels. Vin-
ken en groenlingen doen zich 
tegoed aan zaden in de kegels. 
Mezen zoeken insecten, spinne-
tjes en torretjes, tussen het loof 
en onder de schors. Hun spit-
se snaveltjes zijn daarop ge-
bouwd. Deze week werden we 
verrast door het rusteloos heen 
en weer flitsen tussen de tak-
ken, van een heel klein groe-
nig vogeltje met een geel kuifje: 
een goudhaan. Het kleinste vo-
geltje van Europa, met een leng-
te van 8,5 cm en minder dan 5 
gram zwaar. Zijn snaveltje is nog 
dunner en spitser dan dat van 
de mezen en hij kan uit de klein-
ste groefjes onder de schors zijn 
insecten en spinnetjes peute-
ren. Hij moet per dag minstens 
zijn eigen lichaamsgewicht eten, 
om in leven te blijven. In de kor-
te winterdagen is het een he-
le klus om daarmee voor donker 
klaar te zijn. Om energieverlies in 
de nacht tegen te gaan, slapen 
ze dicht opeen; zetten hun ve-
ren bol en laten hun eigen tem-
peratuur nog enkele graden zak-

ken om minder warmte te verlie-
zen. Ze kunnen de kou goed ver-
dragen, tot min 30 graden zelfs; 
als er maar voldoende voedsel is. 
Bij voorkeur leven en foerageren 
ze in de toppen van naaldbomen. 
Je ziet ze amper, maar als je jon-
ge oren hebt kun je hun ijle, ho-
ge zang goed herkennen. In de 
winter sluiten ze zich vaak aan bij 
mezengroepen en komen zo ook 
in onze tuinen terecht. Ze zijn 
monogaam. Waarschijnlijk heb-
ben ze, door het strakke eet-regi-
me, geen tijd om vreemd te gaan. 
Het vrouwtje selecteert haar man 
op de kleur van zijn geeloran-
je kruin; hoe feller hoe beter. De 
ouders bouwen samen een nest-
je van mos en korstmos, bij el-
kaar gehouden door spinrag en 
bekleed met haren en veertjes. 
Bolrond, om alle 7 tot 12 eieren 
(1 cm en 0,7 gram) warm te hou-
den. Een nieuw legsel wordt niet 
zelden al geproduceerd in een 2e 
nest, als de vader de eerste jon-
gen nog aan het voeden is. Al-
les om te zorgen voor voldoende 
nageslacht om de 80% sterfte te 
compenseren. Laten we dan toch 
maar wat meer coniferen planten 
in onze tuinen om ook dicht bij 
huis van deze prachtige vogeltjes 
te kunnen genieten.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Wat flitst daar door de 
boom?

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
Kerst met Amstel Blazers 
Collectief en meer!
Uithoorn – Al weer een aantal we-
ken staat het kerstrepertoire op de 
lessenaars van de muzikanten van 
het Amstel Blazers Collectief. Op de 
jaarlijks terugkerende kerstmarkt in 
De Hoef zijn de Amstel Blazers op 
zondag 10 december a.s. om 12.00 
uur in de kerk in De Hoef te beluiste-
ren. Zo kunt u helemaal in de kerst-
stemming komen. De entree is gra-
tis en meezingen is toegestaan! Dus 
kom gezellig kijken en luisteren. 

Voor de mensen die op 10 decem-
ber verhinderd zijn is er de mogelijk-
heid om op zaterdag 23 december 
a.s. het Amstel Blazers Collectief in 
Uithoorn te zien. Op uitnodiging van 
Buurtbeheer Zijdelwaard zullen zij in 
het Winkelcentrum Zijdelwaard ge-
zellige kerstmuziek laten horen. Wilt 
u dit niet missen houdt u dan voor-
al onze facebookpagina in de gaten 
voor de juiste tijden: www.facebook.
com/AmstelBlazersCollectief.









Vecon Business School
Het Alkwin Kollege is één jaar officieel gecertificeerd als VECON Business School. 
Dit betekent dat er op het Alkwin veel extra aandacht is voor ondernemen. Zo 
gaan de leerlingen die deelnemen aan de Business School diverse keren op 
bedrijfsbezoek, krijgen zij gastlessen van succesvolle ondernemers, spelen ze 
managementgames en starten zij in teams een eigen bedrijf. In de derde klassen 
doen alle leerlingen mee aan het project Day for Change waarbij de leerlingen 
een mini-bedrijf starten en alvast in het klein ervaren hoe het is om ondernemer te 
zijn. Kortom: het Alkwin is volop aan het ondernemen!

Junior Company 
“In 4 havo starten de leerlingen die het vak Management & Organisatie hebben 
gekozen een eigen bedrijf. Uiteraard worden ze hier stap voor stap in begeleid. 
De leerlingen ontdekken allereerst hun eigen ondernemerskwaliteiten en welke 
teamrol bij hen past. Daarna schrijven ze in teams een ondernemingsplan, gaan ze 
op zoek naar investeerders en gaan ze aan de slag met marketing. En dan gaat het 
echt beginnen….het ondernemen!”, vertelt Jorrit de Grutter, coördinator van de 
Business School, over het programma.

Populariteit en Profielwerkstuk 
Het vak Management & Organisatie – vanaf volgend schooljaar gaat het vak ver-
der als Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid -  heeft 
een enorme populariteitsboost gekregen sinds het Alkwin een Business School is, 
wat onder andere terug te zien is in het aantal leerlingen dat het vak heeft geko-
zen. Ook de huidige leerlingen zijn enthousiast over het vak en de mogelijkheden 
die het Business School programma biedt. “We zijn erg blij dat we gekozen heb-
ben voor het vak M&O en dit jaar al ons profielwerkstuk kunnen afronden. Het is 
erg leerzaam, vooral omdat we zelf later ook een bedrijf willen starten.”, vertelt 4 
havo leerling én financieel directeur van J.C. Productions, Paskal Baas, mede na-
mens de rest van zijn team. In het vernieuwde programma ronden de leerlingen al 
in 4 havo (normaal gesproken in 5 havo) hun profielwerkstuk af door het opstarten, 
runnen en afsluiten van een eigen onderneming.

Scrum  
Bij het opstarten en runnen van het bedrijf maken de leerlingen kennis met de 
Scrum-methodiek. Scrum komt uit de IT-wereld en wordt nu in allerlei sectoren ge-
bruikt. De kern van deze methodiek is dat de teamleden in korte sprints (van circa 
2 weken) tussenproducten opleveren, de opdracht in kleine taken splitsen en deze 
telkens verplaatsen van to do, busy naar done en telkens terugkijken op zowel het 
geleverde product als de samenwerking. “In het begin verliep onze samenwerking 
heel moeizaam. Doordat we nu Scrum toepassen, is voor iedereen duidelijk wie 
wat doet en kunnen we elkaar daarop aanspreken. We halen nu hoge cijfers.”, legt 
leerling Tim van der Vlies uit.

Leren doe je altijd, overal en van iedereen  
“We hebben bewust gekozen voor een programma waarbij de leerlingen een écht 
bedrijf met een écht product, échte klanten en écht geld starten en runnen. Hier-
door leren de leerlingen in de werkelijkheid, waardoor de stof beter beklijft en het 
leereffect dus groter is. Om dezelfde reden gaan de leerlingen ook op bezoek bij 
diverse bedrijven, zodat zij zien hoe een bedrijf in de praktijk werkt. Dit past mooi 
binnen de visie van de school. Leren doe je altijd, overal en van iedereen.”, aldus 
De Grutter.

Bedrijfsbezoek 
Onlangs hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van 
AFAS, een groot softwarebedrijf uit Leusden. De CEO van dit bedrijf (tevens oud-
leerling van het Alkwin Kollege) Bas van der Veldt gaf een anderhalf uur durende 
presentatie over ondernemerschap en keuzes in het leven. Hierbij gebruikte hij 
aansprekende voorbeelden. Vervolgens kregen de leerlingen een rondleiding door 
het hoofdkantoor, waardoor de leerling een goed beeld kregen hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. “Ik vond het bedrijfsbezoek bij AFAS erg leerzaam en leuk. 
De CEO, Bas, vond ik echt een mooie man, hij heeft het gemaakt met zijn bedrijf 
en dat is te zien, dat straalt hij uit. De presentatie die hij gaf was voor mij heel leer-
zaam en gaf mij veel inspiratie. Heel tof dat zo’n directeur de tijd voor ons neemt 
en dat we hier vanuit school heen gingen.”, vertelt Brian Pouw over het bezoek.

Ondernemende houding 
In het programma wordt niet alleen gefocust op het runnen van een eigen be-
drijf. Ook is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling op het 
gebied van een ondernemende houding en diverse 21st century skills. “Deze 
vaardigheden zijn niet alleen van belang bij het runnen van een eigen onderne-
ming. Ook als je bijvoorbeeld gaat solliciteren, is het belangrijk dat je jezelf weet 
te presenteren.”, legt De Grutter uit.

Investeerdersavond 
Dinsdag 17 oktober was een spannende dag voor de deelnemers van de Business 
School. Die avond presenteerden de leerlingen hun bedrijfsidee voor een vak-
kundige jury en een publiek met daarin circa 200 potentiële investeerders (ouders, 
familie, docenten, schoolleiding en andere geïnteresseerden). Doel: het overtui-
gen van het publiek om aandelen van hun onderneming te kopen om zodoende 
voldoende startkapitaal te verwerven. De winnaar van deze avond, Batatas JC, ver-
diende een startkapitaal van 100 euro, gesponsord door de Rabobank. Voorzitter 
van de jury en begeleider vanuit de Stichting Jong Ondernemen Dirma Nagelhout 
leest voor uit het juryrapport: “Batatas! speelt in op een actueel maatschappelijk 
probleem. Bovendien wisten zij het publiek goed te overtuigen door een krachtige 
pitch.” Het team bestaande uit Tim van der Vlies, Nassim Louassari, Ilias Ahamout 
en Robinson Koster heeft tevens een bedrijfsuitje naar Walibi gewonnen. “Wij 
bieden een oplossing voor het ongezonde eten in de sportkantines. Onze oplos-
sing is om o.a. zoete aardappelfriet en gezonde pakketjes met eten en drinken te 
verkopen bij sportverenigingen en zo de kantines gezonder te maken.”, vertelt 
Tim enthousiast. “De komende maanden gaan wij de verenigingen in de omge-
ving actief benaderen. Op de investeerdersavond bleek dat er al interesse is vanuit 
verschillende verenigingen.”, vult Robinson, die het idee bedacht heeft, aan.

Landelijke winnaar Day for Change 
Ieder jaar neemt het Alkwin Kollege met alle derde klassen deel aan het project 
Day for Change. Bij dit project starten de leerlingen een eigen onderneming 
met een microkrediet. De opbrengst gaat naar inclusive finance projecten in een 
ontwikkelingsland. Dit houdt in dat (potentiële) ondernemers ondersteund worden 
middels o.a. microkredieten, scholing, bankrekeningen en verzekeringen.
Afgelopen editie was een team van het Alkwin de winnaar van de landelijke verkie-
zing van ‘Microkrediet-ondernemer van het jaar’.  Het team bestaande uit Majke 
Zoethout, Anouk van Leeuwen, Rachèl Aarsen en Sanne Vermeulen organiseerde 
een Day for Dinnershow. “Wij hebben een show met diner georganiseerd. Uitein-
delijk hadden we meer dan 625 euro winst. We hebben geleerd om goed samen 
te werken en om iets dergelijks te organiseren. Uiteindelijk zijn we door een jury 
gekozen als landelijke winnaar! Daar ben ik zeker trots op!”, zegt  Majke Zoethout.

Het Alkwin is volop aan het ondernemen
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“Uw bedrijf opvallend in beeld bij Trigger Reclame”
 
Wie zijn de teamleden? 
Ruben Bijenveld, Floor Buter, Marije Koolmoes, Boris Broekman & Bram Sietses

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
Trigger Reclame. Wij willen de potentiële klanten van bedrijven triggeren.

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Wij maken middels een bijzondere kar reclame voor diverse bedrijven. De kar valt 
ontzettend op. Het logo van onze klanten wordt hierop geplakt. Bovendien yeren 
we voor bedrijven. Het voordeel van onze campagne is dat bedrijven ons al vanaf één 
dag kunnen inhuren in tegenstelling tot grote reclamebedrijven. Daarnaast zijn we ook 
specialisten in social media en weten we hoe we jongeren kunnen bereiken. Ook op dit 
gebied ondersteunen wij bedrijven.

“Nooit meer een lege powerbank”
 
Wie zijn de teamleden? 
Max de Best, Gabriel Sakr, Jens Smit, Nick Klaassen & Luc Gieling

Hoe heet jullie bedrijf?
SolarPower JC

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Powerbanks zijn ontzettend handig. Zo kun je onderweg ook je 
telefoon opladen. Helaas gebeurt het echter best vaak dat je 
net weg wil gaan en de powerbank leeg is. Wij bieden een door 
zonne-energie oplaadbare powerbank. Deze hoef je dus niet via 
stroom op te laden, maar laadt zichzelf op. Zo zit je nooit meer 
met een lege powerbank onderweg. Bovendien is het beter voor 
het milieu.

“Handig drinken tijdens het hardlopen”
Wie zijn de teamleden? 
Ruben Onderwater, Stijn Tjaden, Mike Meuldijk, Reno de Jong en Jay Cramer

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
Easy Drinkz! Wij bieden oplossingen die het drinken makkelijker maken, vandaar Easy 
Drinkz!

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Tijdens het hardlopen heb je op een gegeven moment dorst. Een bidon meenemen is 
een heel gedoe en lastig om telkens in je hand te houden. Wij verkopen een opvouw-
bare bidon. Zo kun je na het drinken de bidon snel opvouwen en makkelijk meenemen. 
Niet alleen voor het sporten, maar ook voor bijvoorbeeld op reis is het een handig 
product. Daarnaast verkopen we dopjes voor op blikjes, zodat je deze kunt afsluiten, 
waardoor de prik erin blijft en je later verder kunt drinken.

“Cofveve bestaat nu toch wel”
Wie zijn de teamleden en hoe hebben jullie 
de functies verdeeld?
Mark-Lucas van Delft is algemeen directeur van Cofveve 
JC. Mark-Lucas neemt sterk de leiding en heeft duidelijk 
voor ogen wat hij wilt. Dit motiveert de anderen ook.
Bart de Boer is creatief directeur. Bart heeft een scherp 
oog voor detail en heeft allerlei ideeën voor de huisstijl 
van het bedrijf. Maarten Eveleens is de financieel direc-
teur. Maarten werkt nauwkeurig en kan goed met geld 
omgaan. Joshua Spruijt houdt van communiceren en is 
zeer spontaan. Dit komt goed van pas in haar functie 
van hoofd klantenservice en management secretaris. Zij is het aanspreekpunt voor de 
buitenwereld. Youri van Kessel gaat over de marketing en sales. Hij zal ervoor zorgen 
dat we zoveel mogelijk gaan verkopen. Hij is commercieel ingesteld, dus die functie 
past hem perfect.

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
Wij zijn op deze naam gekomen doordat er een tijd is geweest dat Donald Trump dit 
heeft getweet via twitter en het was een korte rage met veel grappige interpretaties. 
En sinds het Engelse woord voor koffie, Coffee is en Cofveve de eerste drie letters 
daarvan heeft, leek dit ons een mooie naam voor ons bedrijf. Heeft Trump dus toch 
gelijk, Cofveve bestaat echt…

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Wij bieden een oplossing voor mensen en bedrijven die koffie bezorgd willen hebben 
bij hen thuis of op het bedrijf. Daarnaast bieden wij speciale koffie voor allerlei evene-
menten en gaan we op braderieën e.d. koffie verkopen. Wij vinden dat koffie drinken 
echt een ervaring moet worden. Ook gaan wij fair trade koffiebonen verkopen.

“Sokken zijn meer dan een kledingstuk”
Wie zijn de teamleden?
Tim de Jager, Florien Postema, Romée van Veen, Gita Ramdjas en Ingie Elzeny

Wat maakt jullie een goed team?
Wij zijn een enorm goed team aangezien we allemaal verschillende kwaliteiten hebben 
een wij elkaar hiermee goed kunnen aanvullen. Zo heeft iedereen een positie geba-
seerd op zijn of haar kwaliteiten zodat iedereen ook uitblinkt in wat hij/ zij doet.

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Sokken zijn een basisbehoefte en zo zien veel mensen deze ook. Maar sokken kunnen 
ook enorm leuk zijn door middel van verschillende prints en kleuren, veel mensen rea-
liseren zich dit niet en dat is een gemiste kans! Sokken zijn meer dan een kledingstuk, 
het zijn echt accessoires.

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
Wij heten The Sock Store (@thesockstoreams op Instagram). Deze naam bestond nog 
niet en dekt goed de lading.

Wat maakt jullie bedrijf uniek? Waarom moeten klanten naar jullie toekomen?
Ons bedrijf is uniek, omdat wij een heel breed assortiment hebben, en omdat wij veel 
persoonlijk contact hebben met de klant. Hierdoor is onze service optimaal naar wens 
van de klant!

Wat hebben jullie al geleerd van de afgelopen 2 maanden Business School?
In de afgelopen 2 maanden Business School hebben wij vooral geleerd hoe je jezelf en 
je bedrijf moet presenteren en hoe jij jezelf kan onderscheiden met dmv een idee. Ook 
hebben wij geleerd hoe je het beste te werk kan gaan zodat iedereen voldoet aan de 
verwachtingen en ook plezier in zijn/ haar werk houdt. 

Willen jullie zelf nog iets kwijt?
Ons bedrijf zal eind december openen. Wij zijn nu al te vinden op Instagram onder de 
naam @TheSockStoreAms en zijn we ook te vinden op Facebook onder dezelfde naam. 
Mocht u nog geïnteresseerd zijn in het kopen van aandelen en eerst meer informatie 
willen, kunt u ons altijd even een persoonlijk berichtje sturen op Facebook of Instagram 
en dan zullen wij binnen 24 uur daar op in gaan.

“Wij bieden dé oplossing voor nette schappen 
in de winkel”
Wie zijn de teamleden?
Pascal Baas (financieel directeur), Daan Brokken (algemeen directeur), Donna van den 
Wijngaart (sales en marketing manager, Brian Pouw (inkoopmanager) en Rosalie van 
Tooren (managementsecretaresse)

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
J.C. Productions. We wilden dat onze naam een zakelijke uitstraling heeft. J.C. staat 
voor Junior Company.

Wat maakt jullie een goed team?
Iedereen heeft de rol die het best bij diegene past. We hebben hiervoor gebruik 
gemaakt van een Belbin teamrollentest. Zo wordt er in het bedrijf optimaal gebruik 
gemaakt van alle kwaliteiten. We kennen elkaar daarnaast al lang en kunnen (mede 
daardoor) goed samenwerken.

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing? 
In veel supermarkten en andere winkels zie je rommelige schappen. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen, hebben de supermarkten o.a. spiegelaars in dienst. Wij bieden 
hiervoor een oplossing. We ontwikkelen een systeem dat ervoor zorgt dat de produc-
ten automatisch naar voren worden verplaatst. Dit leidt tot nettere winkels en minder 
kosten voor spiegelaars.

Willen jullie zelf nog iets kwijt?
Er zijn al diverse winkels geïnteresseerd om mee te denken en om eventueel klant van 
ons te worden. Het is dus een goede investering om aandelen van ons te kopen!

Verkopen op de Open Avond 
Op de Open Avond die plaatsvindt op dinsdag 23 januari 
2018 van 19.00 tot 21.30 uur zullen de leerlingbedrijfjes 
zichzelf presenteren. U bent van harte welkom!

Junior Companies stellen zich voor
De junior companies van dit schooljaar zijn momenteel druk 
bezig met de opstart van het bedrijf. Een aantal van deze 
junior companies stelt zich graag aan u voor.
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“De nieuwste gadgets voor de telefoon” 
 
Wie zijn de teamleden? 
Morris Germers, Thom van Asten, Benjamin Churchill, Bram Krouwel, Per Broekkamp & 
Joost Versteegh

Hoe heet jullie bedrijf? Hoe zijn jullie bij deze naam gekomen?
TelefoonGadgets Uithoorn JC

Voor welk probleem bieden jullie een oplossing?
Er zijn fantastische nieuwe gadgets te koop in Amerika en China. Het is echter duur om 
slechts één of enkele hiervan te importeren. Wij bieden diverse gadgets voor de tele-
foon en computer die niet zomaar te koop zijn in de reguliere telefoonwinkels. Hier-
voor gaan we telkens actief op zoek naar de nieuwste gadgets en die verkopen we hier

Dit is mogelijk! 1 aandeel kost 5 euro. Neem contact op met 
Jorrit de Grutter, coördinator van de Business School, via: 
j.de.grutter@alkwin.nl, indien u geïnteresseerd bent om aan-
delen te kopen van één of meerdere junior companies. 

INTERESSE OM AANDELEN VAN ÉÉN VAN DEZE 
BEDRIJFJES TE KOPEN?
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Supermarktactie Voedselbank 
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Aankomende zaterdag 
9 december gaat Voedselbank Uit-
hoorn – de Kwakel weer van start 
met de volgende inzamelingsac-
tie voor levensmiddelen, ditmaal in 
samenwerking met Albert Heijn Jos 
van den Berg op het Amstelplein! 
De hele dag van 09.00 uur tot 17.00 
uur gaat een team enthousiaste vrij-
willigers levensmiddelen inzame-
len voor de cliënten van de Voedsel-
bank. In de supermarkt is een spe-
ciale locatie waar deze producten 
aanwezig zijn. Deze locatie is dui-
delijk aangegeven met een groot 
spandoek. Het staat u vrij ook an-
dere producten te doneren in de 
supermarkt, als het maar houdba-
re producten betreft, zoals koffie, 
conserven, wasmiddelen etc. Buiten 
staat een marktkraam met vrijwilli-
gers waar de producten afgegeven 
kunnen worden. Het concept van 
deze supermarktacties is inmiddels 
bij vele inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel bekend en wordt door 

veel klanten zeer positief gewaar-
deerd. Met de ingezamelde pro-
ducten kan de voedselbank cliënten 
ondersteunen die dit tijdelijk nodig 
hebben. Zeker met het oog op kerst 
is het heel fijn als zij iets extra’s krij-
gen.

Feestje
Het is altijd weer een feestje om bij 
Jos van den Berg te mogen staan 
dus de Voedselbank hoopt dat u 
ook even gezellig langskomt om te 
kijken wat ze aan het doen zijn. Te-
vens biedt het u de mogelijkheid 
wat producten te doneren die op 
het productenplein opgesteld staan 
en die u in de goederenkraam bui-
ten de winkel kunt inleveren. Heeft 
u nog DE punten? Graag ontvan-
gen de vrijwilligers deze ook, zodat 
ze die kunnen inleveren voor kof-
fie en thee. Alvast hartelijk bedankt. 
De vrijwilligers van de Voedselbank 
hebben er weer zin in. Hopelijk tot 
zaterdag 9 december!

Dans en Partycentrum 
Colijn klaar voor de kerst
Uithoorn - Het is ieder jaar weer 
een hele uitdaging maar ook dit jaar 
is het weer gelukt; Axel en Heleen 
hebben, samen met een een aantal 
lieve medewerkers, de zalen weer in 
een prachtige kerstsfeer gebracht. 
En dat is ook nodig want in de ko-
mende weken staat een aantal gro-
te kerstevenementen voor de deur. 
Heleen, de creabea, denkt vaak al in 
de zomervakantie aan de kerst. ‘Hoe 
ga ik het dit jaar doen met de de-
coraties?’ Langzaam groeit het plan 
in haar hoofd en dan moet het nog 
tot uitvoering gebracht worden. Hoe 
zal dat allemaal uitpakken? Heleen: 
‘Ik wil iedere 3, 4 jaar toch weer wat 
anders doen, dat inspireert. Niet al-
leen mij maar ook de medewerkers 
en het belangrijkste; de gasten.’ 
Daarnaast natuurlijk het liefst voor 
een zo gering mogelijk budget.

Feesten
In de komende weken staat een 
aantal leuke kerstevenementen 
voor de deur, naast een aantal par-
ticuliere feestjes. Axel en Heleen 
verheugen zich ten eerste heel erg 
op het Kerstgala van de eindexa-
menleerlingen van het Alkwin Kol-
lege op vrijdag 15 december. Axel: 
‘Dat wordt echt zo gaaf! We gaan 
het hek voor de deur openbreken 

zodat een mooie rechte opgang 
wordt gecreeerd naar de voor-
deur. Rode loper, paaltjes met koor-
den en natuurlijk heel veel prachti-
ge voertuigen waarmee de leerlin-
gen aan zullen komen rijden. Af-
gelopen week zijn we begonnen 
met de danslessen voor de leerlin-
gen op het Alkwin Kollege. Het ga-
la kan dus in stijl worden geopend.’ 
Op 16 december vindt het jaarlijk-
se Kerstbal plaats. Dit is voor onze 
leerlingen een avond waar halsrei-
kend naar uit wordt gekeken. Een 
mooie gelegenheid om jezelf weer 
eens prachtig aan te kleden voor 
een heerlijk avondje dansen op mu-
ziek van DJ Ax en een aantal prach-
tige dansdemonstraties. Op 17 de-
cember volgen dan de twee, inmid-
dels uitverkochte, concerten van het 
Groot Uithoorns Kerstkoor onder 
leiding van dirigent Ferdinand Beu-
se van de Vocal Company. Op 6 ja-
nuari wordt deze feestelijke tijd af-
gesloten én geproost op het nieuwe 
jaar op het Nieuwjaarsbal met live 
muziek door Judith Beuse en Corin-
ne Rijnders van Solid. Het Kerst- en 
Nieuwjaarsbal zijn ook toeganke-
lijk voor niet-leerlingen. U bent van 
harte welkom. Voor het kerstbal zijn 
slechts nog een paar kaartjes be-
schikbaar!

Voorzitter KnA beklimt 
Kilimanjaro voor War Child
Uithoorn - Op 23 januari 2018 
gaat Marco Lesmeister, voorzitter 
van Muziekvereniging KnA de Kili-
manjaro beklimmen en haalt daar-
mee geld op voor War Child. In deze 
krant volgen wij zijn voorbereidin-
gen en vertelt hij over zijn beweeg-
redenen. Vandaag deel 1: het goede 
doel. Marco Lesmeister is voorzit-
ter van KnA en heeft een flinke uit-
daging voor de boeg. Door de con-
certen die het KnA orkest dit jaar 
en vorig jaar gedaan heeft om geld 
op te halen voor War Child is Mar-
co zich meer gaan verdiepen in de 
manier van werken van War Child. 
“Ik heb eigenlijk nooit zo veel op 
met dit soort georganiseerde goe-
de doelen. De omvang van de orga-
nisatie doet vermoeden dat er geld 
wordt besteed aan interne zaken en 
de bestuurders in plaats van aan 
het goede doel zelf. Maar nu ik van 
dichtbij heb mogen meemaken hoe 
War Child werkt, heb ik er zo’n goed 
gevoel over, dat ik me meer dan ooit 
inzet voor dit fantastische doel.”

Klimmen
Marco heeft besloten de Kilimanja-
ro Challenge aan te gaan. War Child 
organiseert een reis waarin de be-
klimming van de Kilimanjaro wordt 
begeleid. Het is een ultieme uitda-
ging om de hoogste berg van Afrika 
te beklimmen, maar je kunt alleen 
meedoen als je minimaal 2400,- eu-
ro voor War Child ophaalt via spon-
soring. Alle kosten van de expeditie 
betaal jezelf, dus er gaat niets van 
het sponsorgeld op aan de beklim-
ming. Aangezien er zo’n 75 deelne-
mers meedoen in 3 groepen, wordt 
er in totaal 180.000,- euro ingeza-
meld voor War Child. Met dit geld 
kunnen duizenden oorlogskinderen 
worden geholpen.

Brainstorm
“Ik heb ook een aantal keer een 
brainstorm avond van War Child 
meegemaakt, waar ze met bedrij-
ven praten over de mogelijkheden 
om voor War Child geld op te halen. 
Met het bedrijf waar ik voor werk, 
Hewlett Packard Enterprise in Am-
stelveen, hebben we vorig jaar ook 
geld opgehaald met al het perso-
neel voor War Child. We hebben 
toen in totaal ruim 75.000,- euro op-
gehaald.” vertelt Lesmeister. “Als je 
dan hoort hoe War Child medewer-
kers en vrijwilligers zich met ziel en 
zaligheid inzetten om de oorlog uit 
getraumatiseerde kinderen te halen 
en ze weer hoop te geven op een 
normaal leven, dan besef je dat je 
niet kunt kijken en niets doen. Ik 
wilde me graag inzetten op wel-

ke manier dan ook.” vervolgt Mar-
co. “Eigenlijk heb ik niet eens echt 
nagedacht over de actie. De uitda-
ging om zo’n berg te beklimmen 
en daarmee geld op te kunnen ha-
len voor dit fantastische goede doel, 
deed me meteen ja zeggen tegen 
iets waarvan ik eigenlijk de gevol-
gen niet kon overzien.” Hij doelt op 
de forse ontberingen die de beklim-
ming van deze 5895 meter met zich 
meebrengen. Niet alleen ga je door 
5 klimaatzones tijdens de beklim-
ming, je begint namelijk in het tro-
pisch regenwoud waar het makke-
lijk 30 graden is, en eindigt op de 
top van de berg waar het -25 gra-
den kan zijn, maar je moet ook 7 da-
gen achter elkaar 8-15 uur per dag 
lopen met bepakking. Dat vergt dus 
wel een flinke voorbereiding. 

Wat doet War Child? 
Lesmeister legt uit: “War Child zet 
zich in voor een beter leven van 
honderdduizenden oorlogskinde-
ren. Ze worden geholpen met het 
verwerken van hun ingrijpende er-
varingen, het weer contact dur-
ven maken met andere mensen en 
het opbouwen van zelfvertrouwen. 
Ze leren lezen, schrijven, rekenen 
of een vak. En er wordt een veili-
ge omgeving door War Child gecre-
eerd waar ze weer tot zichzelf kun-
nen komen en een stabiele en voor-
al vreedzame toekomst kunnen op-
bouwen. Dat doen ze wereldwijd. 
Van Colombia tot Afghanistan. War 
Child heeft programma’s in Neder-
land, Afghanistan, Centraal Repu-
bliek Afrika, Burundi, Colombia, DR 
Congo, bezet Palestijns gebied, Irak, 
Libanon, Nederland, Oeganda, Soe-
dan, Sri Lanka en Zuid-Soedan.

Conflicten
In 2016 hebben 371.737 kinderen 
in 14 conflictgebieden wereldwijd 
deelgenomen aan de projecten van 
War Child. Ze zijn beschermd tegen 
geweld, ze zijn psychosociale hulp 
geboden, gezorgd dat zij toegang 
kregen tot kwalitatief goed onder-
wijs en War Child heeft ze geholpen 
om deel te nemen in besluitvorming 
over zaken die hen persoonlijk aan-
gaan. Ze hebben ook ouders en ver-
zorgers in de programma’s meege-
nomen zodat zij de kinderen op een 
positieve manier verder kunnen hel-
pen om zich te ontwikkelen. Meer 
dan 119.000 volwassenen hebben in 
2016 deelgenomen aan de projec-
ten van War Child.”

Voorbereiden
Lesmeister is enkele weken gele-
den pas begonnen met de voorbe-
reidingen van de tocht die op 23 ja-
nuari 2018 gaat beginnen. Zonder 
ervaring als wandelaar of bergbe-
klimmer gaat hij meedoen. We gaan 
hem volgen in de voorbereidingen 
en kijken hoe het gaat met de fond-
senwerving voor War Child. Wilt u 
hem helpen door War Child te steu-
nen? Ga dan naar www.warchild.
nl/actie/marco-helpt-war-child en 
doneer! Iedere euro wordt gewaar-
deerd. De teller staat op ruim 1100 
euro, maar Marco heeft als streef-
bedrag 3000,- euro op te halen voor 
War Child. De komende weken zul-
len we bijhouden of dit gaat lukken! 
Volgende week kijken we naar zijn 
training voor deze uitdaging.

Laatste kerstexpo 
Museumboerderij Jan Makkes

Velserbroek – Op de boerderij 
waar Jan Makkes leefde en werk-
te is nog één keer een kerstexposi-
tie met onder meer niet eerder ver-
toond werk. Het gaat om diverse 
pentekeningen en schilderijen die 
te bewonderen en aan te schaffen 
zijn. Het werk van Jan gaat op tour-
nee, dus wordt dit de laatste expo-
sitie in kerstsfeer. Van zaterdag 9 
december tot en met zondag 1 ja-
nuari is dagelijks de kerstexpositie 
te bezoeken, tussen 11.00 en 18.00 
uur, dus ook op de feestdagen. De 
toegang is gratis. De kaarsjes gaan 
aan, de kerstbomen worden opge-
tuigd, de oude kerststal neergezet, 
de kerstmuziek ligt al klaar en alle 
spotlights worden gericht op de na-
latenschap van de gedreven kun-
stenaar Jan Makkes. De eeuwenou-
de boerderij staat nog steeds in het 
teken van Jan Makkes die in 1999 
overleed. De expositie toont de veel-
zijdigheid van Jan Makkes als kun-
stenaar. Van kleurrijke stadsgezich-
ten tot krachtige pentekeningen. 

Geen onderwerp was hem vreemd: 
havengezichten, kerken, Moskou, 
de bouw van de Arena en een por-
tret van de paus. Zijn sublieme 
kleurgebruik zie je terug in de uitge-
lichte schilderijen, bijvoorbeeld dat 
van New York, waar rookkolommen 
van fabrieken tegenover de feeërie-
ke aandoende wolkenkrabbers zijn 
afgebeeld in stevige kleuren en ze-
kere penseelstreken. Op de voor-
grond varen stoomschepen op de 
Hudson Bay. Jan Makkes en zijn 
vrouw Ellie reisden indertijd heel 
wat af en bezochten daarbij wereld-
beroemde mensen zoals de Kenne-
dy's in de VS en Gorbatsjov in Rus-
land. Ellie vertelt graag aan bezoe-
kers over het werk van Jan en al-
le reizen. In de boerderij liggen de 
paletten van Jan nog in de woonka-
mer. Overal staan foto's. In de rus-
tieke zalen hangt een bijzondere 
sfeer en is alle gelegenheid om de 
schilderijen, (pen)tekeningen, pas-
tels en foto's te bekijken. In 2018 
zal industrieel werk van Jan Makkes 
worden vertoond in het Nationaal 
Museum in Sliedrecht. In Velser-
broek kunt u een aantal werken dat 
gaat reizen nog zien: de Waalhaven, 
de aanleg van de Wijkertunnel, een 
booreiland. Ook staat een expositie 
in Frankrijk in de planning. Er zijn 
nog enkele exemplaren te koop van 
het boek: 'Jan Makkes, een gedre-
ven kunstenaar!' Deze zijn alleen in 
de Museumboerderij verkrijgbaar. U 
bent van 9 december tot en met 1 
januari van harte welkom bij Muse-
umboerderij Jan Makkes, Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Parkeren 
kan op de hoek van de Hofgeester-
weg bij voetbalvereniging VSV. Zie 
ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Sinterklaas op de Kwikstaart
Uithoorn - Op maandag 4 decem-
ber vereerde Sint Nicolaas de kin-
deren van de Kwikstaart met een 
bezoekje. Zoals altijd had Sint veel 
Pieten bij zich, al liep er één Piet 
met zijn been in het gips. Het bleek, 
dat dit Pietje Sportief was, die al 
een paar weken op de Kwikstaart 
logeerde in de pakjeskamer. ’s 
Nachts ging hij heerlijk gymmen in 
de speelzaal of in de speciale Kwik-
fit Pietensportclub. Helaas kwam 
hij daarbij ten val en moest hij met 
de ambulance mee. Met een gip-
sen been werd hij weer afgeleverd 
op de Kwikstaart en werd hij in de 
pakjeskamer heerlijk verzorgd door 

de Pleegpiet. Maar…als er niemand 
keek, ging zijn gipsen been uit en 
ging hij stiekem toch weer gymen. 
Helaas voor Pietje Sportief was de 
dokter op school en werd hij ont-
maskerd…..op de röntgenfoto’s was 
geen breuk meer te zien! Piet had 
zich dus vreselijk aangesteld en ten 
onrechte de Zielepiet uitgehangen. 
Sinterklaas vergaf het hem gelukkig 
en snapte wel dat deze Zeurpiet het 
ook weleens heerlijk vond om een 
keertje de Genietpiet te zijn….Ge-
lukkig kon Sint met volledige bezet-
ting weer doorfeesten en hebben 
alle kinderen van de Kwikstaart een 
heerlijk Sinterklaasfeest gehad.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, 
nissan-nieuwendijk.nl        

(1) Korting geldt bij aankoop van een nieuwe Nissan MICRA uit voorraad.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

NIEUWE NISSAN MICRA
NÚ TOT € 3.500 KORTING RIJK UITGERUST, AL VANAF € 13.750(1)

Mysterie verdwenen 
Pietenpak opgelost
De Kwakel - Op woensdag 29 no-
vember kwamen er een paar Pieten 
naar Basisschool De Zon. Zij vertel-
den ons dat alle kinderen die dag 
hun schoen mochten zetten. Maar 
nog belangrijker nieuws was dat op 
maandag 4 december Sinterklaas 
met zijn Pieten naar onze school 
zouden komen om er een gezellig 
feest van te maken. Natuurlijk ke-
ken wij hier erg naar uit. We dans-
ten in onze eigen Pietendisco en oe-
fenden nog harder om een dans in 
te studeren om Sint en zijn gevolg 
welkom te heten op maandag. Al-
leen was er iets vreemds gebeurd. 
Er hing in de Pietendisco een prach-
tig Pietenpak vol glitters en muziek-
noten, maar je snapt het misschien 
al, sinds 29 november was het pak 
spoorloos verdwenen. We zoch-

ten goed maar kwamen tot de con-
clusie dat het echt verdwenen was 
en dat 1 van de Pieten het op die 
woensdag misschien wel meegeno-
men had.

Opgelost
Dit mysterie werd op afgelopen 
maandag opgelost. Toen Sinter-
klaas op 4 december aankwam met 
een vrolijk hobbelend disco bus-
je sprongen er een paar dansen-
de Pieten uit. En wat bleek? 1 van 
de Pieten droeg het prachtige Pie-
tenpak en danste er vrolijk op los. 
Ze had het glitterende pak niet kun-
nen weerstaan en heeft het mee-
genomen. Juf Brenda en juf Esther 
heetten Sint en zijn Pieten van har-
te welkom. Dit was het begin van 
een heerlijke dag. De Piet heeft de 

hele dag kunnen dansen en 'shi-
nen' in het discopak. De Ouderraad 
was druk met de koffie en het lek-
kers om Sint en de Pieten te verzor-
gen, er waren cadeaus en peper-
noten voor ieder kind. Sint en de 
Pieten danste met elke groep even 
mee in de Pietendisco. En de hoog-

ste groepen hadden plezier met het 
lezen van gedichten en het openen 
van surprises. Om 11.45 uur zwaai-
den wij al dansend Sinterklaas en 
zijn Pieten weer uit en de Sint be-
loofde dat hij volgend jaar terug 
zal komen. We kijken terug op een 
sfeervolle dag.
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Winst voor Legmeervogels 
onder de 19
Uithoorn - Op een koude zater-
dagmiddag stonden LMV en Atleti-
co Amsterdam tegen elkaar. De mist 
was net opgetrokken maar de tem-
peratuur was richting nul gedaald. 
Desondanks was de tribune rede-
lijk bezet met voetbalouders. Het 
doel werd deze keer niet verdedigd 
door Danny, maar door Tobias die 
een prijsvraag had gewonnen met 
de vraag “welke speler stond niet op 
het wedstrijdformulier“ ?
Al gauw bleek dat Atletico hooguit 
voor 1 punt was gekomen. Ze par-
keerden de bus voor het eigen straf-
schopgebied en lieten LMV het spel 
maken. In het begin ging dit stroef, 
maar in de 18e minuut wist “Mad” 
Max attent te reageren bij de twee-
de paal voor de 1-0. Drie minuten 
later was Max bijna weer succes-
vol, deze keer stond de paal in de 
weg. Het publiek moest wachten 
tot de 36e minuut om weer te kun-
nen opspringen. Benjamin plaatste 
de bal op het hoofd van Lucas, die 
beheerst binnenkopte. Net voor het 
tweede rustsignaal  (de eerste keer 
was na 42 minuten toen de scheids-
rechter floot voor 1 minuut stilte 
vanwege het heengaan van David 
Cassidy), maakte Max zijn tweede 

doelpunt. Tiësto wist met een acro-
batische halve omhaal de bal voor 
het doel te krijgen, waar de slechts 
1.64 metende Max de bal buiten be-
reik van de keeper kopte voor de 
3-0 ruststand. 
De theepauze had een verlammen-
de werking op LMV. Atletico profi-
teerde van de trage start van LMV 
en wist binnen 1 minuut de 3-1 te 
maken. Ongerust werd LMV niet 
, het spel kabbelde voort met als 
hoogtepunten de meest onwaar-
schijnlijke buitenspelsignalen van 
de Atletico-vlagger en de diver-
se krampaanvallen van de blijk-
baar conditioneel niet sterke Am-
sterdammers. In ieder geval niet zo 
sterk als hun Madrileense naamge-
noten, die te boek staan als een or-
dinaire vechtmachine. 
In minuut 64 beloonde Luuk met 
een fraaie vrije trap het geduld van 
de voetbalouders en 1 minuut la-
ter was het Benjamin die de kee-
per van buiten het strafschopgebied 
met een lob verschalkte.  Kers op de 
taart was het stijlvolle stiftje van Mi-
ka voor de 6-1 eindstand. Al met al 
een gemakkelijke overwinning. De 
voetbalouders vertrokken snel rich-
ting open haard en erwtensoep.      

Koudegolf bij BVK?
De Kwakel - In de A-lijn 2 uitschie-
ters op donderdag 30 november in 
Dorpshuis De Quakel. Rita Ritzen en 
Christa Leuven lieten aan de voor-
avond van hun komende tijdelijke 
afwezigheid  de rest van het veld 
de hielen zien met 63,47%. Nelly 
Vork en Andre Verhoef werden met 
62,26% 2e en zij nemen in de totaal-
stand weer de 1e plaats in.
Truus Langelaan en Elly van Nieuw-
koop zakten daarin naar plek 2 
na hun 3e plaats deze avond met 
53,34%.Jan en Jaap werden laatste.
In de B-lijn scoorde wedstijdlei-
der Joop, ondanks diverse onder-
brekingen en een wat hectisch be-
gin van de avond samen met part-
ner Riet Doeswijk 61,11% en dat 
was genoeg voor de 1e plaats Met 

59,38% werden Agnes de Kuijer en 
Ans Nieuwendijk keurig 2e. Anne-
ke Karlas vormde een combipaar 
met An van der Poel en dat lever-
de een 3e plaats op met 57,29%.Hier 
was plaats 14 (van de 14) voor Ria 
en Hans.
Ton Scholte en Wim Maarschalk 
hadden we al een aantal weken ge-
mist in de C-lijn. Blijkbaar waren zij 
op trainingskamp geweest, want 
zij lieten de hoogste score van de 
avond optekenen met 64,93%. Elly 
Zandvliet viel deze avond in en met 
Riet Koot  bereikte zij de 2e plaats 
met een eveneens hoge 63,89%. 
Hans Elias was deze avond gekop-
peld aan Wim Röling en dat pakte 
verrassend goed uit getuige hun 3e 
plaats met 57,29%. 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 30 no-
vember  werd er weer geklaverjast 
in de Schutse. Deze avond werd er 
door 44 liefhebbers om de prijzen 
gespeeld. 
De eerste prijs was deze avond voor 
Tinus Smit met een puntentotaal 
van 7245. Je ziet maar weer Tinus 
koffie inschenken wordt altijd  be-
loond. De tweede plaats ging de-
ze keer naar Gerard Compier  met 
7216 punten terwijl Herman de Jong 
met 7126 punten de derde prijs wist 
te winnen. Al met al werd er de-
ze avond in vergelijking met vorige 
week niet hoog gekaart. De minst 
scorende deelneemster was deze 
week  Els Luijten. Zij eindigde met 
een totaal van 4821 punten als laat-
ste en kwam hierdoor in aanmer-
king voor de poedelprijs, zijnde een 
fles verrukkelijke wijn, welke zij de 
eerstvolgende klaverjasavond in 
ontvangst mag nemen. 
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUO plant  verzorgde boeket-

ten  bloemen, gingen deze avond 
naar Johan Zeldenthuis, Jaap den 
Butter, Ria Verhoef en Jo Smit  ter-
wijl de cadeau bonnen, eveneens te 
besteden bij DUO plant, in deze ca-
tegorie gewonnen werden door Ge-
rard Compier, Gaby Abdesselem, 
Egbert Verkerk en Jan de Kuijer.  De 
flessen wijn kwamen deze avond als 
marsenprijzen in handen van To van 
der Meer, Gerard van Eekhout, Gaby 
Abdessselem en Riet de Beer. Ver-
der had Sinterklaas voor alle deel-
nemers en vrijwilligers een verruk-
kelijke chocoladeletter achtergela-
ten zodat iedereen deze avond met 
een prijs naar huis ging. Bij het uit-
serveren  van de hapjes tussendoor 
werd er ook, door een anonieme ge-
ver geschonken, paling van sublie-
me kwaliteit geserveerd. Hiervoor 
namens allen hartelijk dank. 
De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 7 decem-
ber  in de Schutse, Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Kerstkeezen
Uithoorn – Vrijdag 15 december is er Kerstkeezen bij Restau-
rant De Uithoek in Uithoorn. De aanvang is 19.30 uur. Voor op-
geven stuur een mail naar: info@hotelhengelsport.nl of bel 
0297-566332. Vol is vol, er zijn leuke prijsjes te winnen.

KDO JG1 verlaat de 
onderste plaatsen
De Kwakel - Ondanks de kou za-
terdag waren alle spelers van KDO 
JG1 weer vertegenwoordigd voor 
een wedstrijd tegen Only Friends 
(O-F). Het keepersduo Tim en Da-
niël wisselde elkaar af op doel. De 
verdediging had ook weer een dub-
bele bezetting. Manisha en Tom op 
rechts en Kelly en Odette op links. 
Allemaal onder leiding van Harm 
die in het midden alles in de gaten 
hield. De vraag die iedereen bezig-
hield was hoe gaan de aanvallers en 
middenvelders het doen? Thomas, 
Masin en Onno moesten de aan-
valslijnen uitzetten. Dan was het aan 
de wisselende aanvalsgroep Zemm, 
Jack, Dylan, Bart en Feroz om voor 
de doelpunten te zorgen. De 1e 
kans was voor Bart maar hij kreeg 
de bal niet goed onder controle 
waardoor het schot afdwaalde. De 
2e kans was voor Thomas na goed 
samenspel met Dylan kon Thomas 
uithalen en scoren. De 3e kans was 
weer voor Bart maar doordat bal 
te veel voor de linkervoet van hem 
kwam ging het schot met rechts 3 
meter naast. KDO had een groot 
overwicht maar het gevaar schuilde 
in de counters van O-F. Een aantal 
keren kwamen ze gevaarlijk bij het 
doel van KDO. 

Noodrem
Op slag van rust trok Harm aan de 
noodrem. Met deze actie raakte hij 
ook licht geblesseerd. De vrije trap 
werd mooi ingeschoten door O-F 
maar even zo mooi uit het doel ge-
tikt door Daniël. Kelly had de posi-
tie van Harm ingenomen en zorgde 

dat KDO de 1-0 voorsprong hield tot 
de rust. In de 2e helft was er geen 
rust meer in het spel van KDO. De 
twee keepers van KDO hielpen de 
spelers er doorheen met goede red-
dingen. Toch hield O-F de druk hoog 
en kon KDO er spaarzaam uitko-
men. Eerder in de wedstrijd had Fe-
roz een tik tegen zijn enkel gehad 
maar hij wilde toch nog even mee-
doen. Dylan had de mogelijkheid al-
leen voor de keeper om de wedstrijd 
in het slot te gooien. Helaas bleef 
de keeper goed naar de bal kijken. 
Even later lukte het Feroz wel om de 
2-0 te scoren. Een hard schot be-
landde hard boven in het dak van 
het doel waardoor er een eindstand 
KDO JG1-Only Friends JG2 2-0 op 
het scorebord stond. Hierdoor steeg 
KDO naar de 6e plaats op de rang-
lijst.

Terechte overwinning 
voor hardwerkend KDO
De Kwakel - Na twee ruime neder-
lagen op rij tegen de nummer 1 DS-
OV (1-5) en 2 (RKDEO 2-5), mocht 
KDO afgelopen zondag aantreden 
tegen nummer 3 GDA. Deze onbe-
kende tegenstander uit Den Haag 
won zijn laatste drie wedstrijden, 
waardoor het met veel zelfvertrou-
wen kon afreizen naar De Kwakel. 
Trainer Raymond de Jong besloot 
om met hetzelfde elftal als vorige 
week, tegen RKDEO, te starten. 
Voor het eigen publiek startte KDO, 
dat het tot de winterstop moet stel-
len zonder Jesse Stange (enkelbles-
sure), goed aan de wedstrijd. De 
Kwakelse achterhoede, die het de 
afgelopen weken zwaar te verduren 
heeft gehad, stond vanaf het begin 
als een huis en gaf GDA nauwelijks 
ruimte om gevaarlijk te worden. Bei-
de ploegen waren in de eerste helft 
aan elkaar gewaagd, waarbij KDO 
trachtte zijn creatieve voorhoede in 
stelling te brengen. In de 20e mi-
nuut leidde de eerste kans voor de 
Kwakelaars direct tot een doelpunt.
Na pogingen van Mathijs van Rijn 
en Thijs Plasmeijer, was het uitein-
delijk Joeri Stange die de bal op 
zijn borst aannam en van dichtbij 
de 1-0 binnenschoot. Zeven minu-
ten later kroop KDO door het oog 
van de naald, toen de spits van GDA 
in kansrijke positie rakelings naast 
schoot. Vlak voor rust had Thijs 
Plasmeijer de 2-0 op zijn schoen, 
maar op zo’n vijf meter van het doel 
schoot hij tegen de uitkomende 
doelman aan. Kortom, met een 1-0 
stand werd even later de rust be-
reikt.
In de rust moest Jim Klijn noodge-
dwongen in de kleedkamer ach-
terblijven, vanwege een liesblessu-
re. Het enige positieve hiervan was 
het feit dat Sven Vlasman hierdoor 
zijn rentree in KDO 1 kon maken. Na 
tweeënhalf jaar afwezigheid is Sven 

inmiddels goed hersteld van twee 
opeenvolgende kruisbandblessures. 
Eenieder binnen KDO gunde hem 
zijn welverdiende terugkeer en ge-
durende de tweede helft werd zijn 
toegevoegde waarde voor het elf-
tal al snel duidelijk. Na ruim een uur 
voetballen wist KDO zijn voorsprong 
fraai te vergroten.
Na een slimme steekbal van Joe-
ri Stange op Mathijs van Rijn kon 
laatstgenoemde schuin op doel af-
lopen. Van Rijn, die zich deze mid-
dag vele keren positief liet gelden, 
behield het overzicht en schoot de 
bal in de verre hoek, 2-0. Het Haag-
se GDA probeerde in de twee-
de helft van alles, maar was sim-
pelweg niet in staat om de stabie-
le Kwakelse achterhoede uit balans 
te brengen. In de slotfase waren in-
valler Dennis Pappot, Bart Hoving 
en Mathijs van Rijn nog dichtbij de 
3-0, maar beiden wisten niet te sco-
ren. Na ruim 95 minuten voetballen 
floot de goed leidende scheidsrech-
ter Van der Spoel af en was de te-
rechte 2-0 overwinning een feit.

Tiende
Door deze verdiende driepunter blijft 
KDO wel op de tiende plaats staan, 
maar heeft het wel aansluiting ge-
vonden met de middenmoot in 2C. 
Alle ploegen uit de top 3 gingen on-
deruit, waardoor diverse teams naar 
elkaar toe kruipen in het klasse-
ment. Met veertien punten uit tien 
wedstrijden heeft KDO bijvoorbeeld 
‘slechts’ vijf punten achterstand op 
de nummer 2 RKDEO. Aankomende 
zondag spelen de Kwakelaars op-
nieuw thuis op het vertrouwde gras-
veld, ditmaal tegen VUC.
Deze ploeg is eveneens afkom-
stig uit Den Haag en staat op een 
vierde plaats met achttien punten. 
De wedstrijd begint a.s. zondag om 
14:00 uur aan de Kwakelse Vuurlijn,

Damdonateurs strijden 
tijdens jubileumviering K&G
De Kwakel - Zaterdagmiddag de 
16e december viert damclub Kunst 
en Genoegen haar 90 jarig jubile-
um. Deze middag begint om 13.00 
uur in ’t Fort De Kwakel, dan kunnen 
de donateurs zich inschrijven voor 
hun jaarlijks toernooi. Om 13.30 uur 
gaan zij weer van start, Joris Voorn 
zal zijn huis-tuin-en keukengroot-
meestertitel dit jaar moeten verde-
digen, voor Bart de Bruyn staat zijn 
meestertitel op het spel.
Ook oude leden van K&G worden 
deze middag verwacht en zullen wel 
niet van de schijven af kunnen blij-

ven. Daarnaast staat gezelligheid 
voorop, een extra hapje en drank-
je kan er vanwege het jubileum wel 
vanaf.
Inmiddels heeft het 1e team haar 
eerste twee bondswedstrijden ver-
loren, komende maandag kunnen 
zij de eerste punten pakken als Enk-
huizen op bezoek komt. In de inter-
ne competitie blijft het spannend, 
de drie koplopers, beide Wimmen 
en Adrie, kwamen maandagavond 
moeizaam tot winst. Damliefheb-
bers kunnen zich altijd nog aanmel-
den bij Adrie Voorn 0297 568472

Finale eerste ronde 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De strijd is gestreden en 
Cora de Vroom & André van Herel 
zegevierden in de A- lijn met een 
gemiddelde over zes avonden van 
54,22%.
Op de tweede trede van het virtuele 
podium van clubs besten, kwamen 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
te staan met 53,61%, net voor Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister, die 
met 53,57% op het derde opstap-
je eindigden. De laatste zitting ging 
de avondzege echter naar Renske & 
Kees Visser, die met 58,57% Jan de 
Jong & Theo Klein, die 58,21% op-
haalden, net voor bleven. Tonny & 
Otto Steegstra namen de derde plek 
voor hun rekening met 57,74%. Vier 
paren werden het slachtoffer van de 
vooraf aangekondigde warme sa-
nering van de lijnen en moeten het 
vanaf volgende keer in de B- lijn 
gaan proberen.
In deze B- lijn om die reden slechts 
twee promotie plaatsen die toevie-
len aan Marcel Dekker & Ger Quelle 
met een zeer hoog gemiddelde van 
59,43% en Tini Geling & Jo Wevers 
met 56,48%. 

Geweld
Ook hier werd drastisch gewied in 
het aantal deelnemers en zakten 
vier paren door de bodem naar de 
C-lijn
De avondzege was met 65,28% 
eveneens voor Marcel & Ger, dat 
wekt dus verwachtingen voor hun 

optreden in de A! Stenny & Herman 
Limburg volgden op eerbiedige af-
stand met 58,68% en Jo Wevers, 
nu voor een keer met Jan Wille, be-
vestigde haar klasse als derde met 
57,99%. Froukje Kraaij & Rini Tromp 
verruilen door hun gemiddelde van 
54,33% de C voor de B, keurig ge-
daan dames!
Rob Bakker liet zich door partner 
Joke Morren, die daarvoor succes-
vol gebruik maakte van wisselen-
de partners, naar de B-lijn tillen met 
53,02%.
Hier was het applaus voor de bes-
ten van de avond voor Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen met een 
geweldige score van 62,92%. Nooit 
Opgeven Altijd Doorgaan loont dus 
echt wel dames! Irene Hassink & 
Henriëtte Omtzigt presteerden met 
62,50% bijna het zelfde en werden 
er tweede mee. Maria Baas & Klaas 
Verrips behaalden met 59,17% als 
derde hun beste resultaat van deze 
reeks. Ze begonnen die ook goed, 
maar het tussen stuk was te pover 
om de B droom te kunnen verwe-
zenlijken. Volgende keer dus met 
frisse moed weer beginnen.
Wilt u ook aanhaken, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 06-83371540.

Bridgeclub
Hartenvrouw

Regio - Op dinsdagmiddag 28 
november speelden de Harten-
vrouwen de vierde zitting van de 
competitieronde. Maar voor het 
zo ver was kwam eerst de aan-
kondiging dat we een jubilaris 
(jubilaresse?) in ons midden had-
den. Thea Stahl was deze week 
60 jaar getrouwd met haar eigen 
Hartenheer.
Een diamanten huwelijksfeest, 
dat is een felicitatie waard! Spon-
taan zetten de dames ‘Lang zal 
ze leven’ in, Thea trakteerde ie-
dereen op koffie met een heer-
lijke zoete versnapering.  En toen 
gingen we bridgen.
In de A-lijn scoorden de boven-
ste drie paren allen een 60-plus-
ser. Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar op één met 65% gevolgd 
door Geke Ludwig & Margo Zui-
dema met 61,25% en op de derde 
plaats Kokkie van den Kerkhoven 
& Corry Smit met 60,83%.

In de B-lijn op de eerste plaats 
ook een 60-plusser: Eugenie Ras-
quin & Riet Willemse met 60,42%, 
op twee Jany van der Ent & Trees 
Ellerbroek met 56,25% en derde 
werden Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger met 54,58%.
Dat betekent voor de tussenstand 
na vier rondes met nog twee ron-
des te gaan een top-vier in de A-
lijn van: 1. Geke & Margo, 2. Elly & 
Jessie, 3. Kokkie & Corrie, 4. Kitty 
van Beem & Janny Streng.
In de B-lijn waar de bovenste vier 
paren uiteindelijk gaan promove-
ren bestaat de top-vier uit: 1. De 
Diamanten Bruid & Inge Dyrbye, 
2. Corrie Bleekemoolen & Ernie 
Brandsen, 3. Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot, 4. Tina Wagenaar 
& Cora de Vor.
Voor informatie over Hartenvrouw 
belt u Sandra Raadschelders 
0297-269910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Kaartavond in De Hoef
De Hoef - De Biljartclub “De Hoef” 
organiseert aanstaande zater-
dag 9 december weer een kaart-
avond, zoals elke 2e zaterdag van 
de maand. De avond wordt gehou-
den in  dorpshuis De Springbok in 
De Hoef . U betaald 3 euro en krijgt 
het 2e kopje koffie gratis. Het gaat 
nu al weer

om de kerstprijzen. Aan het einde 
van het seizoen worden van 5 avon-
den de punten bij elkaar geteld voor 
de seizoensprijs.
De avonden van dit seizoen zijn nog: 
9 december, 10 februari, 10 maart, 
14 april.
Gestart wordt er om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.30 uur.

KDO Pepernoten spring-
wedstrijd zeer geslaagd!
De Kwakel - Zaterdag 26 novem-
ber was het zover! KDO D.A.G orga-
niseerde voor de 3e keer de jaarlijk-
se pepernotenwedstrijd. We begon-
nen om 12.00 uur met de warming-
up. Door de grote opkomst hebben 
we de 140 jongens en meisjes, in 3 
groepen verdeeld. Er deden 5 omlig-
gende turnverenigingen mee (ODI, 
Zevensprong, Kwiek, LDO en KDO). 
De kinderen sprongen in groepjes, 
i.p.v. individueel, prachtig om te zien. 
Ze hadden hard getraind als groep-
jes. In de ochtend gingen de A groe-
pen van start. De groepen A zijn de 
oudste kids en de selectiegroepen. 
Daar zagen we zeer mooie salto’s 
en branies voorbij komen. Wat een 
teamwork zeg!!   Kwiek had 43,825 
punten en ging met goud naar huis. 
KDO haalde met 43,800 punten net 
niet genoeg voor de 1e plek, maar 
een mooie 2e plek is ook erg net-
jes. In deze groep waren ook de kin-
deren t\m 10 jaar. Daar haalde KDO 
ook een mooie zilveren medaille 
binnen. De kinderen van groepen 
B zijn alweer een jaar of langer op 

gym. Daar haalde niveau B vanaf 9 
jaar Kwiek goud en ODI zilver. Ni-
veau B t/m 10 jaar Zevensprong 1e 
en KDO de 2e plek. De groepen C 
zijn de allerjongste kids en die net 
zijn gestart met gymmen. Alle prij-
zen gingen naar Kwiek. De kinderen 
in deze groep die geen prijs had-
den kregen een chocolade medaille. 
Want wat een prestatie hebben ze 
stuk voor stuk geleverd. TOPPERS!! 
Op elk toestel deden alle kinderen 
van elk groepje hun oefening. We 
hadden de lange mat, trampoline-
kast, trampoline-mat en de plank-
kast. Op de lange mat deden zelfs 
de kleinste kinderen hun oefening 
synchroon, prachtig om te zien. Tij-
dens de wedstrijd kwamen de pie-
ten de boel eens flink op stelten zet-
ten. Het was een chaotische maar 
vooral enorm gezellige boel. Elk on-
derdeel werd beoordeeld door een 
jurylid en uiteindelijk kwamen daar 
alle prijswinnaars uit. Als afsluiting 
kreeg iedereen die dag een leuk jut-
te pietenzakje met pepernoten mee 
naar huis.
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