
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Wisseltruc van 
bankbiljetten
Uithoorn - Op zaterdag 12 de-
cember rond vier uur in de mid-
dag is een wisseltruc met suc-
ces gehouden in een winkel op 
het Amstelplein. Een man gaf 
bij de kassa aan bankbiljetten 
te willen wisselen. Dit mocht de 
medewerker bij de kassa niet, 
waarop de man naar de infor-
matiebalie is gegaan. Hij legde 
twee stapels bankbiljetten van 
20 euro neer en een medewer-
ker heeft het geld gewisseld. 
De stapel bestond echter niet 
uit 20, maar grotendeels uit 5 
euro biljetten. De man is goed 
te zien op de camera van het 
bedrijf en door de eigenaar is 
melding van de wisseltruc ge-
maakt op Facebook. Hierop 
reageerde een supermarkt in 
Voorschoten, die hetzelfde ak-
kefi etje had meegemaakt. De 
man is destijds wel aangehou-
den. De politie doet verder on-
derzoek. 

Geen krant?
0297-581698
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Uithoorn – Dit afgelopen weekend 
organiseerde winkelcentrum Am-
stelplein in en om het winkelcen-
trum een gezellige kerstmarkt. Za-
terdag was de markt gepland van 
14.00 tot 21.00 uur. Helaas, de weer-
goden werkten niet echt mee. Om 
half drie begon het te regenen en 

het werd zaterdag niet meer droog. 
De wind stak op, het werd kouder 
en natter. Jammer genoeg voor be-
zoekers en organisatie viel dit deel 
een beetje in het water. Maar… 
zondag werd het dubbel en dwars 
goedgemaakt. Wind zo goed als 
weg, niet echt koud en droog. Zelfs 

het zonnetje liet zich nu en dan zien 
en dat bracht een echte gezellige 
kerstsfeer. Iedereen genoot: organi-
satie, bezoekers en winkeliers. Het 
was heel druk, heel gezellig en meer 
dan geslaagd. 
Voor een uitgebreid fotoverslag zie 
elders in deze krant.

Kerstmarkt Uithoorn vooral 
zondag erg drukbezocht

ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

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

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Vrijdag 18 december
van 10.00 - 12.00 uur

EERSTE INLOOP OCHTEND 
LOTGENOTEN

Graag nodigen we 
nabestaanden uit, om in 
een ongedwongen sfeer, 
onder het genot van 
een kopje koffie/thee 
met elkaar ervaringen 
te delen.

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Energieweg 136 • Mijdrecht

Uithoorn - Afgelopen vrijdagmid-
dag 11 december hield Stichting 
Kinderboerderij De Olievaar een 
openingsreceptie om het glas te 
heffen op een bloeiende toekomst 
van Kinderboerderij De Olievaar. 
Ook werd gevierd dat de gemeente 
nu offi cieel de sleutel aan de Stich-
ting heeft overgedragen, waardoor 
de kinderboerderij nu offi cieel van 
start kan!. De openingsreceptie trok 
ondanks de slechte weersverwach-
ting toch de nodige bezoekers en 
genodigden. Samen met (ex)vrijwil-
ligers en het bestuur werd getoost 

op de toekomst van de kinderboer-
derij. Het bestuur mocht hierbij di-
verse cadeaus in ontvangst nemen. 

Zo ontving de kinderboerderij na-
mens Politieke partij DUS! een do-
natie en overhandigde de regioma-
nager van Ons Tweede Thuis een 
design vogelhuis. Ook van bezoe-
kers ontving de kinderboerderij ge-
schenken van kippenvoer tot ca-
deaubon. Tijdens de receptie kon-
den kinderen meedoen aan een 
kwis en was er een dierengelui-
denspel. Ook kinderen van Kinder-

centrum De Blokkendoos (Brood & 
Spelen) en basisschool Het Start-
nest waren van de partij en geno-
ten zichtbaar. Het overige bezoek 
kon zich informeren over de plan-
nen en toekomst van de Olievaar en 
de mogelijkheden om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan. De kinderboer-
derij draait volledig op vrijwilligers, 
zonder fi nanciële steun van de ge-
meente. De Olievaar is dan ook af-
hankelijk van giften, donaties, spon-
soren en subsidies. Vrijwilligers en 
het bestuur kijken terug op een zeer 
geslaagde middag!

Geslaagde openingsreceptie 
Kinderboerderij De Olievaar

Uithoorn - Quaker Chemicals en 
de gemeente Uithoorn gaan sa-
menwerken om de rotonde aan de 
Amsterdamseweg/Industrieweg te 
onderhouden. Quaker sponsort het 
bedrag dat nodig is voor het onder-
houd en de gemeente zorgt dat het 
onderhoud wordt uitgevoerd. Qua-
ker treedt hiermee in de voetsporen 
van PPG die al eerder het onder-
houd van de rotonde Amsterdamse-
weg/Wiegerbruinlaan voor zijn re-
kening nam. Maandag jl onthulden 
beide partijen de sponsorborden. 
Wethouder Hans Bouma is blij met 
deze regeling: “De rotonde ziet er 

in bloei prachtig uit, een piepklein 
stukje Provence in Uithoorn. Ik vind 
het geweldig dat we dit beeld dank-
zij de sponsoring van Quaker Che-
micals nu ook in de toekomst blijven 
zien. En we hebben nog meer roton-
des in de aanbieding, dus ik hoop 
dat er nog meer bedrijven volgen.”
 Managing Director van Quaker 
Chemicals Ed ten Duis: “wij zijn blij 
met de rotonde en dragen daarom 
graag een steentje bij in het on-
derhoud. Als ondernemer moet je 
steeds meer meedenken met de ge-
meente. En dat doen we met ple-
zier.”

Quaker Chemicals sponsor 
van rotonde Amsterdamseweg

Quaker Chemicals en gemeente Uithoorn gaan samenwerking aan om ro-
tonde te onderhouden. Van links naar rechts: Hans Bouma, wethouder Uit-
hoorn; Willem van Merkenstein, Development Chemist/EMEA CSR Coordi-
nator Quaker Chemicals, Ed ten Duis, Managing DirectorQuaker Chemicals; 
Peter Rip, Coordinator Cluster Advies en Ondersteuning.

Uithoorn - Buurtbeheer de Leg-
meer doet weer van zich spreken. 
Waar de gezellige burendag de-
ze zomer al buitengewoon werd 
gewaardeerd door belangstellen-
de bezoekers, worden er nu weer 
leuke kerstactiviteiten georgani-
seerd. Buurtbeheer de Legmeer is 
erg actief in de wijk en dat wordt 
door bewoners zeer op prijs ge-
steld. Zaterdag 19 december is het 
Legmeerplein rondom supermarkt 
Deen weer in de kerstsfeer getooid. 
Buurtbeheer haakt op deze fees-
telijke gebeurtenis in met kerstac-
tiviteiten voor jong en oud. Za-
terdag tussen 12.00 en 16.00 uur 
wordt muziek ten gehore gebracht 
door de Mc Dixie Light. Maar er zijn 
voor de liefhebbers ook lekkere pof-
fertjes van de rijdende poffertjes-
kraam Pief Paf Poffertjes, of houdt 
u liever van een kop snert? Dat is er 
ook! Voorts kan men genieten van 
een lekker glaasje glühwein, warme 
chocolademelk en een snee kerst-

brood. Een en ander wordt gratis 
aangeboden door Buurtbeheer de 
Legmeer. Iedereen uit de buurt is 
van harte welkom!

Zwerfvuilactie
Vlak na Oud en Nieuw is er op 
woensdag 6 januari weer de eer-
ste zwerfvuilactie in het nieuwe 
jaar. Komt goed uit na al het vuur-
werk wat er een week daarvóór is 
afgestoken. Meestal blijft de rom-
mel liggen. Elke eerste woensdag 
van de maand organiseert Buurtbe-
heer de Legmeer een zwerfvuilactie 
waar enkele bewoners, gemiddeld 
7, zwerfvuil opruimen tussen 9.00-
10.30 uur vanuit het Steunpunt Leg-
meerplein. 
Dit initiatief wordt sinds najaar 2014 
georganiseerd. Het initiatief is op-
gepakt door Ans van Beek, een van 
de vaste krachten van de groep. 
Wie zin heeft kan meedoen. Aan-
vang 9.00 uur vanuit het Steunpunt 
op het Legmeerplein. 

Gezellige kerstactiviteit van 
Buurtbeheer de Legmeer

Uithoorn - Vorige week vrijdag 11 
december rond 17.45 uur ontsnap-
te onze oppaspup. Ondanks diver-
se pogingen kregen wij hem niet te 
pakken. Het werd daarbij een ge-
vaarlijke situatie, omdat de pup de 
weg op rende. Via deze weg wil ik 
alle automobilisten die deze avond 
Op de Klucht reden en zo oplettend 
waren en stopten met rijden harte-
lijk danken hiervoor. Mede hierdoor 
hebben wij de pup veilig en zonder 
verwondingen kunnen pakken.

Thea Hali-Tolenaars uit Uithoorn

Onbekende automobilisten: 
Bedankt!

De Kwakel – Komende vrijdag 
18 december is er een kerstbin-

Kerstbingo go bij KDO in De Kwakel. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. U/
jij bent van harte welkom. De 
kerstbingo is in de kantine en 
begint om 20.00 uur.

Ruit leeg pand kapot
Uithoorn - Vorige week is van 
een leegstaand gebouw aan de 
Amsterdamseweg een grote ruit 
kapot gemaakt, mogelijk met 
vuurwerk. Hierdoor was toegang 

ontstaan tot het pand. De politie 
kreeg de melding op zondag 13 
december en heeft de eigenaar 
geattendeerd op de vernieling en 
gemaand dit op te lossen.







COLOFON

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

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand 
(behalve de 2e dinsdag van de 
maand) kunt u tussen 13.30 en 
16.00 uur in de Bilderdijkhof te-
recht om met elkaar een spel te 
spelen: rummikub, canastra, tri-
ominos, etc. Kosten zijn 1,- ex-
clusief koffie of thee. Ook kunt 
u komen kleuren bij ons. Leef-
tijd maakt niet uit en de kosten 
voor deze middag zijn 1,- inclu-
sief kleurmateriaal en papier.

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 18 december (aan-
vang 13.30 uur) is er bingo in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof en 
woensdag 16 december in ’t 
Buurtnest (aanvang 13.45 uur). 
De bingo is altijd gezellig en er 
zijn leuke prijzen! De kaartjes 
kosten 0,50 per stuk en de toe-
gang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom!

De Bilderdijkhof is 
gesloten van 25 december 
t/m 1 januari.

Mijmeringen
Hulphond
Afgelopen week kwam hulphond Ian op 
een nare manier in het nieuws. Ian was 
samen met zijn baasje Jasper en diens 
vrouw Marion aan het wandelen in het 
bos. Ian werd daar aangevallen en ernstig 
verwond door een andere hond. De eigenaar van die hond is ervandoor 
gegaan en liet Jasper en Marion met een zwaargewonde Ian achter. 

Hoe kun je?
Ergens is er dus een man met een hond die zich ontzettend zou moe-
ten schamen. Misschien doet hij dat ook wel. Schaamt hij zich voor het 
gedrag van zijn hond, of voor het feit dat hij geen controle had over de 
situatie of over het feit dat hij zich vlug uit de voeten heeft gemaakt en 
niet heeft omgekeken naar Ian en naar zijn baasje. Het is verschrikke-
lijk als er een incident is met honden waarbij een van de honden ern-
stig verwond raakt en het is nog erger als de andere partij letterlijk zich 
omdraait en vlucht van de “crimescene”. 

Detail
Wat ik heb u nog niet verteld is het belangrijkste detail in dit verhaal. 
Ian is een hulphond, want zijn baasje Jasper is blind. En Jasper’s vrouw 
is ook blind. Dus deze persoon heeft niet alleen een zwaargewonde 
hond achtergelaten in het bos, maar ook twee blinde mensen die op 
dat moment niet zoals wij kunnen reageren op een situatie. Je kunt niet 
zien hoe gewond je hond is, je kunt het signalement van de dader niet 
geven en hoe vind je je weg terug naar huis met een gewonde hond 
die zijn werk niet kan uitvoeren?

Consequenties
Zover ik weet heeft de bewuste man zich nog niet gemeld bij de politie. 
Wat ik wel weet is dat dit drama van zondagmiddag verstrekkende ge-
volgen heeft. Ian is inmiddels behandelend door de dierenarts en moet 
de komende tijd herstellen van zijn wonden. Het is echter nog ondui-
delijk of Ian zijn werk als hulphond voor Jasper kan voortzetten. “Een 
dergelijk incident kan een blijvend angstprobleem met andere hon-
den opleveren. Dat zou Ian ongeschikt maken voor het geleidewerk”, 
zegt Peter van der Heijden van KNGF geleidehonden. Toevallig is Jas-
per een collega van mij en ik heb hem sinds dit incident niet meer ge-
zien op kantoor. Geen Jasper die in de gang staat te bellen, geen Jas-
per en Ian op de trap die naar buiten gaan voor hun dagelijkse lunch-
rondje, geen Ian die over de flex etage komt kuieren en vervolgens in 
zijn mand gaat liggen. Een direct gevolg van die ene hond die de an-
dere hond aanviel en verwondde.

December
Wanneer Ian weer opgeknapt is, is niet te zeggen. Of hij zijn werk weer 
uit kan voeren is ook niet te zeggen. En al helemaal niet of Jasper en 
Marion ooit weer een rondje kunnen wandelen met Ian en dit zon-
der zorgen kunnen doen. Hoe kun je na dit ooit nog onbezorgd over 
straat? Het beste scenario zou nu zijn dat Ian beter is en gewoon zijn 
werk kan hervatten. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft Jasper een 
nieuwe hulphond nodig. Ik heb geen idee hoelang het proces duurt 
van het koppelen van een hulphond aan een hulpvrager. Ik weet wel 
dat het opleiden van een hulphond een zeer grote investering is van 
tijd, geld en energie. Mijn decemberwens is voor Jasper en Ian, dat zij 
maar weer snel met elkaar goed op pad kunnen!

Swing into christmas
De Kwakel - Op zaterdagavond 19 
december verzorgt Het Orkest van 
De Kwakel een swingend kerstop-
treden in het dorpshuis in De Kwa-
kel. Met als titel Swing into Christ-
mas willen de muzikanten u alvast 
in de kerststemming brengen. Ve-
le bekende kerstliederen zullen op 
een iets andere wijze dan u gewend 
bent ten gehore gebracht worden. 

Als gasten zullen Matt & Marieke 
met hun zang de avond opluiste-
ren. Tijdens het concert zullen ze in 
de stijl van het concert enkele lied-
jes zingen en direct na het concert 
zullen ze met hun eigen repertoire 
u als publiek verrassen. Aanvang: 
20:00 uur. De toegang is gratis. Kom 
op tijd, want vol = vol. Kijk ook op 
www.tavenu-dekwakel.nl.

Opbrengst MS collecteweek
Uithoorn - Tijdens de collecteweek 
van het Nationaal MS Fonds is het 
mooie bedrag van 1.655 in Uithoorn 
opgehaald. Het opgehaalde collec-
tegeld wordt besteed aan onder-
zoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), begelei-
ding en voorlichting
De organisatie bedanken alle ge-
vers en collectanten, die ook dit jaar 

weer door weer en wind op pad zijn 
gegaan, hartelijk voor hun bijdra-
ge. Hebt u de collectant gemist, dan 
kunt u uw bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Rotterdam!
Wilt u bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Natio-
naal MS Fonds, 010-591 98 39 of 
via www.nationaalmsfonds.nl

Lege etalages Zijdelwaard-
plein aangekleed
Uithoorn - De verbouwing van win-
kelcentrum Zijdelwaardplein heeft 
ook consequenties voor de bestaan-
de winkels. Die verhuizen soms naar 
een andere locatie. Vanwege uit-
breiding komt er bovendien nieuwe 
winkelruimte bij. De etalages daar-
van zijn echter leeg achter de win-
kelramen. De winkeliersvereniging 
vond dat maar ongezellig tijdens de 
feestmaand december. Zij vond de 
oplossing bij Bontekoe Verkoopsty-
ling. Geraldine Bontekoe werkt on-
der andere voor Van der Wurff Ma-
kelaars, gevestigd op de hoek, bui-
ten het winkelcentrum nabij de en-
tree van AH. Zij zorgt in haar da-
gelijks werk voor de presentatie en 
styling van woningen die ter ver-
koop worden aangeboden. De win-
keliersvereniging vroeg Geraldine 
om in gezamenlijk verband de lege 
etalages op te vrolijken door die wat 
‘aan te kleden’. “Alle winkels hebben 
daaraan bijgedragen door tijdelijk 
goederen en artikelen af te staan, 
variërend van kerstbomen en meu-
bels tot gordijnen, kunst en woon-
decoraties. Op die manier konden 
we de meeste in het oog lopende 
(lege) etalages keurig van een in-

terieur voorzien. Sylvelin Keune, de 
vrouw van Gerard Keune (meube-
len) aan de Schans heeft mij daarbij 
goed geholpen met de inrichting,” 
aldus Geraldine.
Voor alle duidelijkheid: de winkel-
ruimte achter de etalages moet nog 
worden ingevuld door een onderne-
mer die zijn of haar winkelruimte op 
die plek binnenkort gaat inrichten. 
Daarbij gaat het vaak om een heel 
ander assortiment dan wat er in de 
etalage wordt gepresenteerd. Het 
lijkt een open deur intrappen, maar 
tijdens een rondgang door het win-
kelcentrum zagen wij toch nieuws-
gierige bezoekers die door de voor-
deur naar binnen wilden lopen om 
de winkels te bezoeken, zo echt lij-
ken de etalages!… Er achter is de 
winkelruimte echter donker. Ze zijn 
dus alleen maar voor de sier inge-
richt om het ongezellige aanzien 
van de lege ruimte tijdens de feest-
maand wat te verbloemen totdat de 
ruimte geheel écht als winkel wordt 
benut. Geraldine is hier met de hulp 
van Sylvelin en de winkeliers, zelfs 
met die van buiten het winkelcen-
trum, duidelijk in geslaagd. Het ziet 
er zo veel vriendelijker uit.

St. vuurwerkgroep De Kwakel
“Kwakelse Avond”
De Kwakel - Ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan organiseert 
Vuurwerkgroep De Kwakel op vrij-
dag 18 december aanstaande “De 
Kwakelse Avond”. De locatie is gere-
geld, de vergunningen zijn binnen, 
voor drinken en eten is gezorgd en 
de muziek wordt geweldig. Dit jaar 
hebben wij een geweldige zange-
res kunnen boeken. LEDA zal je 
verrassen met haar prachtige stem 
en de rest van de avond zal muzi-
kaal worden omlijst door DJ Marvin. 
Haal op tijd je kaarten en zorg dat je 
om 17.00 uur binnen bent. We star-
ten met een “HAPPY HOUR” (gedu-

rende het eerste uur tussen vijf en 
zes uur kosten alle consumpties 1 
euro), waarna het buffet wordt ge-
opend! Zijn de kaarten nog niet bin-
nen? U kunt ze vanaf 1 december 
verkrijgen bij Slagerij Eijk en Veld, E-
markt Schalkwijk en in het Dorps-
huis “De Quakel”. In de voorverkoop 
kosten zij 5 p.p. Wanneer u een 
kaart op 18 december aan de zaal 
koopt zijn de kosten 6 p.p. Op 31 de-
cember gaat de Vuurwerkgroep als 
vanouds weer surveilleren om hier-
mee zoveel mogelijk de eventuele 
overlast en/of beschadigingen voor 
mens, dier en materieel te beperken. 
Vergeet ook de daadwerkelijke jaar-
wisseling niet. Vanaf 00.00 uur tot 
en met 02.30 uur op 1 januari 2016 
wordt het in het dorpshuis weer ou-
derwets gezellig en gaan wij 2016 
“mét elkaar én vóór elkaar” fees-
telijk beginnen! De vuurwerkgroep 
hoopt dat, bij deze extra feestelij-
ke editie van deze jaarlijkse traditie, 
de opkomst fantastisch zal zijn. Kom 
samen met al je kennissen, vrienden 
en familie en feest met ons mee! 
Vragen? Neem contact op met Paul 
Boere op 06-31393377 

Kerstconcert door Dickens-
koor the X-mas Vocals
Regio - Zondag 20 december geeft 
het koor the X-mas Vocals hun in-
middels traditionele kerstconcert in 
r.k. kerk De Burght in Uithoorn. Het 
50 koppig koor, dat geheel in Dic-
kenskostuums gekleed gaat, staat 
onder leiding van Ferdinand Beu-
se. Ze hebben een zeer gevarieerd 
repertoire dat bestaat uit voorna-
melijk Engelse christmascarols, die 
a capella gezongen worden. Jaar-
lijks worden nieuwe liedjes inge-
studeerd en dit jaar is het prachige 
‘Noël, Christmas Eve 1913’ aan het 

repertoire toegevoegd. Uiteraard 
ontbreken ook het bekende Gloria 
in Excelsis deo, Silent Night en Jin-
gle Bells niet in het programma. En-
tree is voor dit concert is gratis. Na 
het concert wordt glühwein en war-
me chocomel aangeboden. Bezoe-
kers mogen na afloop een vrijwil-
lige bijdrage leveren in de onkos-
ten voor het concert. Het adres van 
De Burght is Potgieterplein 2 in Uit-
hoorn. Aanvang van het concert is 
20 uur en duurt tot 21.15 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Feestelijke kerstfeer bij 
Franz Liszt Kamerkoor
Uithoorn - De Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU) had 
dit jaar weer het Franz Liszt Kamer-
koor uitgenodigd om zondagmid-
dag het traditionele kerstconcert 
in de Thamerkerk te verzorgen. Het 
koor heeft in Uithoorn en omgeving 
een flink en trouw publiek. Dat was 
zondag te merken, want de SCAU 
had alle beschikbare kaarten ver-
kocht en de met groen aangekle-
de en van feestelijke kerstverlich-
ting voorziene zaal was vol. Dirigent 
Eric Jan Joosse had een afwisse-
lend programma samengesteld met 
behalve de bijdragen van het koor 
ook de medewerking van twee in-
strumentale solisten: Cees van der 
Poel, orgel en Gerlieke Aartsen, ho-
bo. Het koor begeleidend of als duo, 
zoals in het mooi gespeelde deel uit 
de sonate in g van J.S.Bach, zorg-

den deze twee musici voor kleurrij-
ke afwisseling met de koorstukken. 
Van Telemann tot Berlioz, van Koda-
ly tot Gustav Holst, het concert werd 
een aangename muzikale kerstreis 
door de tijd en door verschillende 
landen. Waar mogelijk liet dirigent 
Joosse in goed gelukte eigen be-
werkingen de uitstekende hoboïste 
extra instrumentale bijdragen leve-
ren. Zo werden muzikale medewer-
kers, op het podium en op de orgel-
bank in de hoogte, efficiënt ingezet. 
Dat gold ook voor het publiek, want 
stilzitten was er in het laatste lied 
niet bij. Staande werd door allen in 
de zaal uit volle borst als slotlied de 
Engelstalige versie van “Komt allen 
tezamen” gezongen.
Voor het SCAU-publiek werd dat 
een mooi muzikaal begin van de 
Kerstdagen.

Kerstavond bij 
Zorgboerderij 
Inner-Art
De Kwakel  - U bent van harte wel-
kom op de gezellige kerstavond in 
De Lander van Inner-Art. Ons en-
thousiast team nodigt u / je uit voor 
maandag  21 december 20.00-22.30 
uur voor een gezellige avond met live 
muziek, hapje en een drankje. Toe-
gang vrij. Graag vooraf opgeven. Voel 
je welkom! Graag tot dan! Vuurlijn 36, 
1424 NS De Kwakel. 0297-563753.
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Activiteiten in kerstvakantie 
in zwembad en sporthal
Regio - De kerstvakantie staat voor 
de deur en dat betekent dat er weer 
volop activiteiten zijn in Zwembad 
De Waterlelie en sporthal De Proos-
dijhal. Zo zijn er extra veel momen-
ten waarop je kunt vrijzwemmen en 
in de sporthal wordt een Sport & 
Spelinstuif georganiseerd.

Sport & Spelinstuif
Maandag 21 december vindt een 
Sport & Spelinstuif plaats in De 
Proosdijhal in Kudelstaart. Kom lek-
ker rennen, klimmen, klauteren, aan 
de touwen zwaaien en natuurlijk 
springen op het springkussen! Kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar zijn 
welkom tussen 09.30 en 12.00 uur. 
Entree is 3,00 (begeleiders zijn gra-
tis). 

Vrijzwemmen & banenzwemmen
In de kerstvakantie (zaterdag 19 de-
cember t/m zondag 3 januari) zijn er 
extra veel momenten waarop ieder-
een kan komen spelen in het wa-
ter. Er worden dan spelletjes geor-
ganiseerd, er klinkt gezellige muziek 
en natuurlijk liggen er speelmateri-
alen in het water. Recreatief zwem-
men kan op: zaterdag: 12.30-14.30 
uur, zondag: 10.00-13.00 uur, maan-
dag en dinsdag: 10.30-14.30 uur, 
woensdag 10.30-15.30 uur en don-
derdag 12.00-14.30 uur. De entree 
voor het vrijzwemmen is op maan-
dag tot en met vrijdag 4,00 voor kin-

deren tot en met 15 jaar. Volwas-
senen betalen 4,85 (prijspeil 2015). 
De tijden voor het banenzwem-
men zijn iets aangepast in de va-
kantie: zaterdag: 10.00-14.30 uur, 
zondag: 10.00-13.00 uur, maan-
dag 09.00-18.00 en 19.30-21.30 uur, 
dinsdag 07.00-15.45 en 19.30-21.30 
uur, woensdag 09.00-13.00 uur en 
donderdag 07.00-09.00 en 12.00-
18.00 uur (tussen 09.00 en 12.00 uur 
kunt u alleen banenzwemmen te-
gen AquaVitaal-tarief: 4,75 inclu-
sief koffie/thee). Alle zwemlessen 
en sportgroepen gaan in de vakan-
tie gewoon door, tenzij het zwem-
bad gesloten is. Dit geldt ook voor 
het baby&peuterzwemmen, waarbij 
de les op woensdag 30 december 
eveneens vervalt. Het AquaJoggen 
op donderdag 24 december heeft 
een aangepaste tijd: 14.30-15.15 
uur. Zwembad gesloten met feest-
dagen. Op Eerste Kerstdag (vrijdag 
25 december), Tweede Kerstdag 
(zaterdag 26 december), Oudjaars-
dag (donderdag 31 december) en 
Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) is 
het zwembad gesloten. Op donder-
dag 24 december sluit het zwem-
bad om 18.00 uur. Meer informatie 
over de activiteiten en openingstij-
den vindt u op: www.esa-aalsmeer.
nl of download de gratis app! Met 
deze app bent u altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws uit Zwembad 
De Waterlelie.

Winterwandelen waar 
vroeger water was
Regio - In de winter organiseert 
IVN afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn elke derde zaterdag van 
de maand een Winterwandeling. Op 
zaterdagochtend 19 december voert 
deze wandeling door de droogma-
kerijen van Mijdrecht de zogenaam-
de Derde Bedijking. Ook in de win-
ter is het heerlijk om buiten te zijn, 
te lopen, te kijken. Tijdens de wan-
deling lopen we lekker door om op 
temperatuur te blijven. Een paar 
keer besteden we aandacht aan het 
thema van deze keer: ”De moeizame 
droogmakerij”.
In 1800 was deze wandeling niet 
mogelijk. Mijdrecht was toen een 
smal lint met aan weerszijden heel 
veel water. Het water bedreigde de 
bewoners. Voor landbouw en vee-
teelt was geen plaats. In het land-

schap zien we veel dat herinnert aan 
de tijd dat hier water was. Maar ook 
aan de pogingen die de Mijdrech-
ters bijna 80 jaar lang deden om van 
water weer land te maken.
Verzamelen: 19 december 2015, 
9u30, begraafplaats Wilnis. Van-
daar vertrekken we met zo min mo-
gelijk auto’s naar het startpunt. De 
wandeling is ongeveer 9 km lang 
en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 
Draag stevige waterdichte schoe-
nen of kaplaarzen en warme kle-
ding. Neem een (warme) drank mee 
voor tijdens de “pauze”. 
Wilt u meteen bij het startpunt be-
ginnen of verdere informatie, dan 
neemt u contact op met Hans Tui-
nenburg, 0613999814.
https://www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

Kickboks wereldkampioenen 
geven les bij WLCombatics
Mijdrecht - Natuurlijk gaven de 
leukste en beste docenten uit de 
regio al les bij WLCombatics. Maar 
vanaf heden krijg je iedere week 
les van meervoudig wereldkampi-
oenen. Niemand minder dan Mel-
vin Manhoef, Cedric Manhoef, Ilo-
na Wijmans en Rodney Glunder ge-
ven iedere maandag en donderdag 
de kickbokslessen. Allen hebben 
één of meerdere wereldtitels op hun 
naam. Zo heeft Cedric Manhoef 18 
oktober jl. de wereldtitel in de wacht 
gesleept tijdens een WFL toernooi. 
Melvin “no mercy” Manhoef heeft 
21 november zijn laatste partij bij 
“Bellator” (op tv te zien op zender: 
Spike) gevochten en gewonnen ui-
teraard. En hij is nu volop in training 
voor zijn volgende wereldtitel. Rod-
ney heeft teveel titels om te benoe-
men, maar zijn meest recente over-
winning is CFC world champion. En 
ook Ilona heeft meerdere wereld-
titels op haar naam staan. Behal-
ve deze topvechters hebben we ook 

vaste docenten Bas Lakerveld en 
Willem Lindeboom die jeugdlessen 
en zaktrainingen geven op maan-
dag, woensdag en donderdag. Bei-
den gecertificeerde (personal) trai-
ners met kwaliteit, veiligheid en 
persoonlijke aandacht hoog in het 
vaandel.

De lessen
De lessen bij WLCombatics zijn 
op maandag en donderdag: Jeugd 
kickbokslessen (verdeeld in 2 groe-
pen: 8–13 jaar en 13-16 jaar): 18:00–
19:00 uur. Combatics/zaktraining: 
19:00–20:00 uur (ook op woensdag)
Senioren kickboksen (gemengd): 
20:00–21:00 uur. Wil je je huidige 
vaardigheden naar een hoger le-
vel tillen, je technieken verbeteren 
of gewoon les krijgen van de bes-
te kickboksers van de wereld. Dan is 
dit je kans! Vraag een gratis proefles 
aan via www.sterkenweerbaar.nl of 
stuur een mail naar info@sterken-
weerbaar.nl

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De zesde zitting van de 
tweede ronde werd gespeeld op 8 
december. Het spande erom want 
de degradatie en promotie zou aan 
het einde van de middag bekend 
gemaakt worden.
In de A was een bekende top op 
1 Nel Bakker & An van der Poel 
57,08% , 2 Kitty van Beem & Jan-
ny Streng 56,25% verrassend op 
3 Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw 55,21% en de vierde plaats 
voor Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma 53,13%. In de B op 1 Bep Ver-
leun & Hans Warmenhoven met de 
mooie score van 64,22% voor de 
dames Annet Roosendaal & Rini 
Tromp een verrassing, totaal onver-
wacht 58,33%, 3 eindelijk weer eens 
Jany van der Ent & Trees Ellerbroek 
56,94% en op 4 Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot met 52,78%. 
Dat brengt na 6 weken de volgen-

de uitslagen: De top 3 in de A: 1 Kit-
ty van Beem & Janny Streng , 2 Elly 
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar en 
3 Geke Ludwig & Margo Zuidema. 
De 4 laatste paren gaan naar de B, 
dat zijn deze keer Ina & Jetty, Son-
ja & Ank, Ploon & Marja en Reina & 
Trijnie. Kop op dames, zet m op in de 
B en u gaat in februari vast weer te-
rug naar de A.
De top 4 in de B promoveert naar de 
A. Deze geluksvogels zijn Hans en 
Bep, Sandra en Marja, Mieneke en 
Hilly, Annet en Rini. Dames gefelici-
teerd en veel succes in de A.
Volgende week gaan de dames lad-
deren ,op 22 december is de kerst-
drive en in januari starten we met 
een nieuwe ronde en nieuwe kan-
sen voor iedereen.
Wilt u ook meespelen? Bel Sandra 
Raadschelders 0297569910 of mail 
Hartenvrouw2015@gmail.com.

Amstelbridgeclubspelers 
halen wel acht keer 100%
Regio - Donderdag 10 decem-
ber speelden 25 paren (er was he-
laas één stilzit tegen paar 14 in de 
A-lijn) van de Amstelbridgeclub een 
vrije ronde in het Buurtnest. De le-
den van beide lijnen bridgeten door 
elkaar wat erg verfrissend is, want 
dan spreek je weer eens andere le-
den. Er waren dit keer weinig echt 
spectaculaire spellen. In de A-lijn 
werd die ochtend helemaal geen 
slem geboden en zelfs de manche 
kon maar enkele keren gehaald 
worden. Met andere woorden de 
punten zaten redelijk verdeeld en 
daardoor bleven de contracten laag. 
Alleen spel 3 was wel een aardig 
spel. Jany & Tonny, welk paar toch 
snel een slem wil bieden, haalden 
hier een 3 sans + 4 binnen, ook een 
4 schoppen +2 werd bij dit spel be-
haald door Nel & Jos. Maar de slem 
werd door hen jammer genoeg niet 
uitgeboden. Twee paren boden bij 
dit spel 5 klaveren, een contract dat 
eigenlijk te weinig punten oplevert 
bij zo’n spel met een mooie klave-
renkaart. In de B-lijn speelden Cor-
ry & Bibet vandaag de sterren van 
de hemel. Van de 24 spellen behaal-
den ze acht keer 100%. Ze werden 
dan ook 1e in de B-lijn met 62,92%. 
Spel 2 was een ingewikkeld spel. 
Door drie paren werd er 6 schoppen 
geboden. Corrie & Bibet maakten 
+1, Henny & Lucas behaalden pre-

cies het contract, maar Ciny & Hetty 
gingen één down. Waarschijnlijk is 
goed tegenspel daar debet aan ge-
weest. De andere paren zijn blijven 
steken bij een 4 schoppen contract. 
Ook bij spel 6 varieerden de bieding 
en uitslag heel sterk. Er werden res-
pectievelijk 3 sans +2, 3 sans +3, 5 
ruiten -1, maar ook 3 ruiten + 2 ge-
maakt. Tja, bridgen is niet eenvou-
dig hoor! De uitslag van deze zit-
ting nu dan voor de paren boven de 
50%: 
In de A-lijn
1. Ria & Leny 61,00%
2. Ria & Joop 57,50% 
3. Els & Alice 56,50%  
4. Greet & Nel 55,00%
5. Bert & Wim en
 Corry & Lenie 54,17%
In de B-lijn:
1. Corry & Bibet 62,92%
2. Ciny & Hetty 61,67%
3. Miep & Madelon 55,00%
4. Leny & Jan 53,75%
5. Henny& Lucas 52,50%
Volgende week donderdag is het 
dan weer de laatste bridgebijeen-
komst van 2015. Dat wordt een 
kerstdrive in de Strooppot, niet om 
elkaar stroop rond de mond te sme-
ren haha, maar gewoon gezellig 
bridgen, met een lunch tussen de 
middag! Ook lid worden van deze 
club? Bel onze secretaris telefoon 
0297-564729

Legmeervogels als 
koploper de winterstop in
Uithoorn - 5 wedstrijden op rij ge-
wonnen door Legmeervogels heb-
ben mede hierdoor en het feit dat 
de concurrentie punten heeft ver-
speeld op de eerste plaats gebracht 
in de 2e klasse B met 31 punten 
en een doelsaldo van plus 30. Leg-
meervogels worden op afstand ge-
volgd door ZSGOWMS en SCH’44 
met 25 punten.
Het duels zilvermeeuwen te-
gen Legmeervogels is een bijzon-
der eenzijdig duel geweest. Be-
houdens de eerst en de 44ste mi-
nuut van de eerst helft is Zilver-
meeuwen niet in de buurt geweest 
van het doel van Legmeervogels. 
Het is de gevaarlijkste aanvaller van 
Zilvermeeuwen,Juary Santos die 
doelman Jasper van Gelderen van 
Legmeervogels heeft gedwongen 
tot enige actie. Nee, het was van af 
minuut een duidelijk dat Legmeer-
vogels over betere spelers beschikt 
dan Zilvermeeuwen. Het enige wat 
Zilvermeeuwen kunnen doen en 
ook deed was een ring van verde-
digers rond het 16 meter gebied op 
te stellen. Deze logische opstelling 
van Zilvermeeuwen heeft in de eer-
ste 45 minuten zeker succes. Leg-
meervogels probeerde rustig, mis-
schien wat te rustig, zijn kans af te 
wachten. Voor Legmeervogels was 
het vervelend dat Stefan Tichelaar 
‘nadat hij snel en vakkundig bij zijn 
tegenstander wegdraaide zijn schot 
van zeker 35 meter zag eindigen op 
de lat. De rust gaat dan ook in met 
0-0

Doelpunten
De tweede helft was op de doel-
punten na gelijk aan de eerste 
helft. Legmeervogels stukken be-
ter dan Zilvermeeuwen. Het was 
nu alleen maar afwachten of Leg-
meervogels er de tweede helft wel 
in zou slagen om te score. Van Zil-

vermeeuwen was in dit opzicht wei-
nig te verwachten. In de 63ste mi-
nuut is het dan eindelijk raak. Het is 
Noud Schartman die van dicht bij de 
doelman van Zilvermeeuwen wist te 
passeren. Na deze treffer wisselde 
trainer Jack Honsbeek de moe ge-
streden Rowan Hogenboom voor de 
meer aanvallender ingesteld mid-
denvelder Damien de Vegt Na de 
0-1 probeert Zilvermeeuwen de ba-
kens te verzetten wat gelet op het 
verschil in kwaliteit niet lukt. Wel 
ontstaat er door deze opzet meer 
ruimte voor Legmeervogels. Het zijn 
dan Stefan Tichelaar en Damien de 
Vegt die in de resterende tijd weten 
te score en zo de 0-3 overwinning 
zeker stellen.

Duel
In de 2e klasse B is het Legmeervo-
gels dat nog geen duel heeft verlo-
ren. Nog een vereniging in het hele 
District West 1 kan ook zeggen dat 
het na 13 duels nog niet heeft ver-
loren en dit is in de 4e klasse C uit-
komend SC Dynamo. In de 5e klas-
se E heeft ook Allen Weerbaar nog 
geen duel verloren alleen zijn hier 
nog maar 10 wedstrijden gespeeld 
Legmeervogels 2 op bezoek bij Hol-
landia 2 heeft daar een puntje mee 
terug genomen naar Uithoorn. Bij 
de rust was de stand 1-1 en na de 
rust wetn beide partijen nog een-
maal te score zodat de eindstand is 
geworden 2-2. Bijde stand van 2-2 
slaagde Lev Persoon er in een aan 
Hollandia toegekende strafschop te 
keren en op deze manier het punt 
veilig te stellen. Voor Legmeervogels 
2 is de winterstop nog niet begon-
nen. Aanstaande zondag 20 decem-
ber spelen zij thuis voor de beker-
competitie tegen SDO 2. Dit beker-
duel, Legmeervogels 2 – SDO 2 be-
gint op sportpark de Randhoorn om 
12.00 uur

Geslaagd judotoermooi 
bij Judo Ryu Kensu
Uithoorn - Op zondag 13 decem-
ber 2016 was de 2e ronde van de 
oefencompetitie in de Dojo bij Sport 
& Health Club Amstelhof. De in gro-
ten getale aanwezige ouders en be-
langstellende genoten van de diver-
se verrichtingen en de vooruitgang 
van onze judoka’s. (Voor het com-
plete verslag, uitslagen, foto’s en in-
formatie over onze judoschool kunt 
u een kijkje nemen op: www.judo-
ryukensui.nl). Mooi om te zien dat 
dat deze interne competitie steeds 
meer aanslaat! De eerste ronde was 
het nog wat aftasten en wat voor-
zichtig maar daar was deze twee-
de ronde niets meer van te merken. 
Onverwachte mooie punten hebben 
we gezien en verrassende uitslagen. 
Al met al een mooie dag voor onze 
club. Speciale dank was er voor de 
vrijwilligers. Wist u dat wij judo op 
maat geven? Kinderen vanaf 4 jaar, 
maar ook mensen met een licha-
melijke en/of geestelijke beperking, 
kunnen lekker bij ons komen judo-

en! Neem eens een kijkje op de eer-
der genoemde website voor meer 
informatie.

Laat een gratis foto maken in de metershoge sneeuwbol!
Kerstweekend in winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Zaterdag 19 en koop-
zondag 20 december is het kerst-
weekend in winkelcentrum Zijdel-

waard met allerlei gezellige kerstac-
tiviteiten tussen 12 en 16 uur! Zater-
dag 19 december: Dickens knutsel-
terras, optreden zangkoor Passion, 
gratis warme chocolademelk. Kin-
deren kunnen op het Dickens knut-
selterras onder begeleiding op za-
terdag 19 december tussen 12 en 
16 uur een echte Dickens Kerstmuts 
maken of een kerstbal versieren. 
Deelname is gratis, dus kom ook 
zo’n mooie kerstmuts maken. Het 
Dickens zangkoor Passion uit Uit-
hoorn treedt op en brengt sfeervolle 
kerstliederen uit de hele wereld ten 
gehore. De Zijdelwaard gastvrou-
wen delen gratis chocolademelk uit. 
Koopzondag 20 december: gratis fo-
to in de grote sneeuwbol, kerstmu-
ziek van duo Solid en Amstel Blazers 
Collectief en gratis erwtensoep van 
Buurtbeheer Zijdelwaard. Zondag 
20 december zijn de winkels open 
van 12 tot 17 uur. Kom dan ook ge-

zellig uw kerstinkopen doen! Op 
het pleintje in het winkelcentrum 
staat een grote sneeuwbol. Hier 
kunnen bezoekers in gaan staan, 
waarna er een mooie kerstfoto ge-
maakt wordt. De foto is direct klaar 
en krijgt u gratis mee naar huis in 
een mooi kerstmapje. Het muzikale 
duo Solid zorgt voor gezellige kerst-
muziek met daarin verschillende 

Kerstklassiekers als Dreaming of a 
White Christmas, Jingle Bells, Roc-
king around the Christmas tree, Last 
Christmas, Santa claus is coming to 
Town en vele, vele andere. Om 14.30 
uur en 15.30 uur treedt het Amstel 
Blazers Collectief op. Buurtbeheer 
Zijdelwaard is aanwezig en deelt 
gratis erwtensoep uit voor het goe-
de doel.





Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

EERLIJK EN GOED VLEES 
VOOR UW KERSTDINER!

Keurslager Gert Stronkhorst op het 
Amstelplein in Uithoorn zorgt als vanouds 
dat u met de kerst weer iets heerlijks op 
tafel kan zetten waarmee u uw gasten kunt 
verrassen. “Speciaal voor de feestdagen 
hebben we voor de kerst kant en klare 
ovengerechten in schalen met vier soorten 
vlees naar keuze,’ toont Gert. “Zoals een 
hertenbraadstuk met rodewijn-kaneelsaus; 
Zweedse kalkoen met preiselbeeren en Cumberlandsaus; een varkensrollade 
met tutti frutti en een runderbraadstuk met paddenstoelen. De bereiding 
is eenvoudig en het toont ook heel feestelijk. We hebben een Spaanse 
rollade ontwikkeld met een bijzondere amandelsaus en een heerlijke Côte 
de Boeuf voor de fi jnproevers onder ons. Er is een overheerlijk carpaccio 
rollade, maar ook keuze uit meer dan acht verschillende soorten ham met 
natuurlijk de Serranoham die iedereen zo lekker vindt. Maar vergeet ook de 
andere hammen niet. Ze staan in de folder. De trend van vandaag is eerlijk 
en vertrouwd goed vlees. Maar dat geldt bij ons eigenlijk altijd en niet alleen 
voor de feestdagen. Of het nu groot vlees is, vleeswaren of bij gourmet, het 
moet aan deze kwaliteitsnorm voldoen en dat bieden we.”

Heel populair voor de feestdagen is ook het gourmetten en fonduen. 
Gert: “Wij hebben daarvoor een heel mooi en smakelijk assortiment 
gourmetschotels en fondue aanbiedingen. Van gourmet standaard tot 
gourmet super de luxe. Er is tevens een speciale gourmetschotel voor 
kinderen. In dezelfde lijn hebben we ook alles voor een feestelijke fondue.”
Naast alle vleesspecialiteiten, Italiaanse en Spaanse specialiteiten en talrijke 
vleeswaren zijn er ook salades uit eigen keuken. Zoals een beenhamsalade, 
Boer’n Kip salade, rundvleessalade en Vitello tonato salade. Om er maar 
enkele te noemen en niet te vergeten de watertandende patés! 
Bestellingen voor de kerstspecials, wild en gevogelte kunt u opgeven tot 
en met zaterdag 19 december; voor gourmet en fondue is dat tot en met 
maandag 21 december. Meer weten en zien? Ga dan naar de website: 
www.gertstronkhorst.keurslager.nl. Ook bereikbaar op Facebook en via 
Twitter. Gert Stronkhorst denkt graag met u mee bij de samenstelling van uw 
speciale kerstmenu en de invulling daarvan met kwalitatief hoogwaardige 
vleesproducten, zodat hij kan meewerken aan uw heerlijke en smakelijke 
feestdagen!

Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

VERANTWOORD EN TOCH 
LEKKER ETEN MET KERST 

Het wordt weer een warme en gezellige 
tijd, wat gaan we op tafel zetten. We willen 
allemaal verantwoord en toch lekker.

We willen niemand teleurstellen en een 
mooi dessert na een heerlijke maaltijd 
voorzetten. Hoe gaan we dat doen, een 
lekker dessert

Dat toch verantwoord is en dat heerlijk smaakt. Ga eens langs bij 
Good For You in de Passage (naast GALL en GALL), maak je vrienden 
en familie gelukkig en haal de onderstaande ingrediënten om deze 
kwarktaart te maken.

 KWARKTAART MET BLAUWE BESSEN (8 stukken)
300 g chocolate chip almond cookies (De Rit)
150 g ongezouten roomboter (Zuiver Zuivel)
400 ml slagroom (Laitois)
3 eetl rietsuiker
500 g volle kwark (Weerribben)
130 g fruitbeleg blauwe bessen (Your Organic Nature)
12 g agar agar
200 ml melk
250 g blauwe bessen

1.  Verkruimel de koekjes in de keukenmachine. Smelt de boter en meng 
 dit door de verkruimelde koekjes. Doe de koekjes in een springvorm met 
 bakpapier. Druk de koekjes goed aan met de bolle kant van een lepel. 
 Zorg dat de bodem aan alle kanten even dik is. Zet weg in de koelkast.
2.  Klop de slagroom met de suiker stijf. Meng dit samen met de kwark en 
 het fruitbeleg.
3.  Verwarm de agar agar in de melk zoals op de verpakking staat vermeld.
4.  Voeg geleidelijk de slagroom met kwark toe aan de agar agar.
5.  Stort het mengsel op de koekjesbodem. Laat minimaal 3 uur uur 
 opstijven in de koelkast.
6.  Beleg met de blauwe bessen en serveer.

Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

BIJ KERST HOORT EEN 
FEESTELIJK DRANKJE!

Slijterij Vreeland in Vinkeveen staat 
bekend als de best gesorteerde slijterij 
in de regio en heeft voor de feestmaand 
december altijd wat bijzonders in huis. 
Zoals mooie Champagnes en heerlijke 
wijnen bij het kerstdiner. “De keuze van 
de wijn bij een kerstdiner hangt helemaal 
van het menu af. Dat kan wit of rood zijn, 
licht of krachtig. Er is zoveel keus, dat wij 
onze klanten graag willen adviseren welke wijn je het beste bij bepaalde 
gerechten kunt drinken,” aldus Dick de Groot die samen met Jan Smit. Marcel 
Schmitz en Dennis Schevers de slijterij al jaren met kennis van zaken runt. 
“Maar er zijn ook dranken voor een heerlijk aperitief en als digestief na het 
eten, zoals een mooie Cognac, een Cointreau of een Grappa. Lekker voor 
bij de open haard. Het is vaak wel een kunst om het geheel op elkaar af te 
stemmen. Wie er met de feestdagen op uit trekt om een frisse neus te halen 
wil bij thuiskomst soms wel een ‘opwarmertje’ inschenken. Ook daarvoor 
hebben we van alles in huis, zoals whisky’s, talloze jenevers, kruidendranken, 
likeuren en noem maar op. Toch merken wij dat er trends zijn in de keuze van 
specifi eke dranken die kennelijk ineens populair zijn of herontdekt worden. 
Waren het vorig jaar de exotische likeuren, nu is bijvoorbeeld de Wodka heel 
erg in van zowel Russische als Poolse oorsprong. En de verpakkingen zijn 
al een lust voor het oog; soms is een unieke verlichting bij een fl es wodka 
ingesloten. Dat brengt een aparte sfeer met zich mee. Maar ook rum en niet 
te vergeten gin zijn momenteel booming. Er zijn tal van nieuwe merken 
bijgekomen; er is dus keuze te over. Wij constateren dat er meer vraag naar 
deze dranken is dan anders.

Slijterij Vreeland heeft natuurlijk ook veel Champagnes van diverse huizen 
op voorraad, waaronder Moët & Chandon, maar ook allerlei nieuwe soorten 
Prosecco met een bijzondere smaak en kleur fl es. Juist met het oog op de 
feestdagen en Oud en Nieuw de moeite waard om die eens te bekijken in 
de winkel! Bent u een liefhebber van whisk(e)y, dan is er bij deze slijter alleen 
al keuze uit zo’n slordige 200 verschillende soorten! In prijs verschillend, 
afhankelijk van (gelagerde) ouderdom en smaak. Kortom, laat u voor de 
feestdagen adviseren bij Slijterij Vreeland en neem er eens vrijblijvend een 
kijkje om u in de kerstsfeer te brengen. Dick en zijn team heff en graag met u 
het glas op de komende kerst en het nieuwe jaar: Poost!
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Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

WAT ZIJN DE TRENDS 2015

KAASPLANKJE 
ALS DESSERT

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein 
in Uithoorn is al jaren ‘the place to be’ 
voor liefhebbers van kaas, noten en nog 
veel meer. Het is helemaal verwennerij 
tijdens deze feestmaand. En over culinaire 
geneugten met Kerst gesproken zegt 
Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow 
food, slow drinking is de trend, namelijk 
het natafelen na een heerlijk kerstdiner. 
Dat gebeurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. 
Daar kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje 
wordt behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood 
gevuld met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik 
voor een authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de 
Cheddar, een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; 
een Blue Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die 
gemarineerd is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een 
Servilleta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk 
gemaakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die 
gemarineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. 
Melenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, 
Italië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse 
kazen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal 
van andere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De 
notenbar, waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich 
in een groot aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt 
door kenners geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het 
assortiment waarmee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal 
voor de feestdagen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn 
unieke streekkazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw 
kunt u dus bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte 
welkom.

Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

WILD ETEN OF 
GOURMETTEN MET KERST?

Poelier de Haan aan de Demmerik in 
Vinkeveen zorgt graag voor uw stukje kip 
of wild met de kerstdagen. Nico-Jan en 
zijn vrouw Debora zijn het gezicht van 
de zaak die zij samen met hun team van 
enthousiaste medewerk(st)ers met succes 
in de markt zetten. Er is een toenemende 
aanloop van klanten uit zowel de regio als 
van ver daarbuiten. Dat zegt iets over de 
kwaliteit van het aanbod. Behalve poelier staat De Haan ook bekend als een 
voortreff elijke traiteur van onder meer ambachtelijk bereide koude en warme 
buff etten van diverse oorsprong. “De trend dit jaar gaat voornamelijk uit naar 
kant-en-klaar gevulde rollades. Dat is wel een hardloper. Bij het wild springt 
het hertenbiefstuk er toch wel bovenuit, met als goede tweede de hazen- 
en konijnenbouten. Maar ook de gourmetschotels zijn mateloos populair,” 
laat Nico-Jan weten. “We hebben speciaal hertenvlees uit Schotland, dat 
heeft een echte wildsmaak. Intussen zijn er ook al veel bestellingen binnen 
die we als traiteur uitvoeren. Dat doen we niet op de kerstdagen zelf, maar 
daarvóór. Men hoeft het alleen maar au bain-marie op te warmen of in de 
oven of magnetron. Het wordt met pannen en speciale warmhoud schalen 
afgeleverd. Er zit een duidelijke handleiding bij hoe men het moet doen. Wie 
kiest voor de gourmetschotels kan daarbij zijn vingers afl ikken, zo lekker zijn 
ze. Wij hebben ze in allerlei soorten en ook die leveren we als bestelling op 
tijd af.”

Kip en kipgerechten vormen nog altijd de basis bij De Haan. Gerechten 
hiervan zijn er in tal van variaties. Debora: “Wij willen ons ook in dit product 
onderscheiden. Bij de buff etten is er veel vraag naar omdat nagenoeg 
iedereen van kip houdt en het snel te bereiden is. Maar ook in wild zijn we 
in Vinkeveen en omgeving een van de weinigen die het vlees in zo’n breed 
aanbod presenteren. Wij gaan voor een eerlijk en echt stukje vlees wat onze 
klanten ook kunnen proeven. Verder zijn we druk met de verzorging van 
hapjes bij eindejaarborrels en buff etten voor particulieren en bedrijven, 
waarvoor we alle ingrediënten leveren.”
Behalve een omvangrijk assortiment in de winkel aan vlees en vleeswaren 
van kip, wild en gevogelte, is er ook volop keuze uit kaas, sauzen en andere 
lekkernijen die bij een delicatessenwinkel niet zouden misstaan. Poelier de 
Haan wenst u heerlijke feestdagen en een smakelijke jaarwisseling!

kwaliteit van het aanbod. Behalve poelier staat De Haan ook bekend als een onze klanten graag willen adviseren welke wijn je het beste bij bepaalde 

Kaasplankje als dessert

Kaas & Zo in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn is al jaren ‘the place to 
be’ voor liefhebbers van kaas, noten en nog veel meer. Het is helemaal ver-
wennerij tijdens deze feestmaand. En over culinaire geneugten met Kerst 
gesproken zegt Stijn Melenhorst van de kaaswinkel: “Slow food, slow drin-
king is de trend, namelijk het natafelen na een heerlijk kerstdiner. Dat ge-
beurt vaak met een kaasplankje waarbij een heerlijk glas Port past. Daar 
kunnen we als volgt invulling aan geven voor de kerst. Op het plankje wordt 
behalve kaas ook Panforte geserveerd, een uit Italië afkomstig brood gevuld 
met noten en vruchten dat een licht zoetje heeft. Als kaas stel ik voor een 
authentiek gerijpte Trotter Hill uit Lancashire, dat is familie van de Cheddar, 
een rauwmelkse kaas die gewikkeld wordt in doek en dan rijpt; een Blue 
Sixty-One, dat is een doorgerijpte blauwader kaas uit Italië die gemarineerd 
is in wijn en cranberries. Als derde een Spaanse geitenkaas, een Serville-
ta, die lekker krachtig is van smaak. Tot slot een stuk een ambachtelijk ge-
maakte boerenkaas van koemelk uit Twente, Boer ’n Trots genaamd, die ge-
marineerd wordt met honing. Deze kaas is authentiek en wordt slechts in 
kleine hoeveelheden gemaakt. Op deze manier heb je het krachtige van de 
kaas met het zoetje van het brood en de begeleiding van de Port. Heerlijk ter 
afsluiting van een diner. Ik wens u smakelijke voortzetting!”

Kaas en Zo is een speciaalzaak in kaas, noten en andere delicatessen. Me-
lenhorst heeft bijzondere kaassoorten uit Nederland, België, Frankrijk, Ita-
lië, Spanje enzovoort. Hoewel tientallen binnenlandse en buitenlandse ka-
zen nog steeds de basis vormen van het assortiment, zijn er ook tal van an-
dere producten die het predicaat delicatessen rechtvaardigen. De notenbar, 
waar de noten dagelijks vers worden gebrand, verheugt zich in een groot 
aantal vaste klanten en ook het assortiment Portwijn wordt door kenners 
geprezen. Regelmatig heeft Melenhorst producten in het assortiment waar-
mee heerlijke combinaties met kaas te maken zijn. Ideaal voor de feestda-
gen! Kaas en Zo wil zich aldus én met de presentatie van zijn unieke streek-
kazen onderscheiden van anderen. Voor Kerst en Oud en Nieuw kunt u dus 
bij Kaas en Zo volop terecht. Stijn Melenhorst heet u van harte welkom.

(+ 2 foto’s)

VARIEER UW KERSTDINER 
MET VIS

Zeevishandel Volendam in 
winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn 
heeft een heerlijk aanbod aan alle soorten 
vis en visproducten die u zich maar kunt 
voorstellen. “Ook dit jaar behoren onze 
gourmetschotels met vis tot de grote 
favorieten. Daarmee kunnen we heel 
veel variaties maken en ze ook nog eens 
feestelijke presenteren,” aldus Henri Kes 
van de visspeciaalzaak. “Onze gourmetschotels zijn onovertroff en. Ze zijn er 
gemarineerd en ongemarineerd met onder andere zalm, tonijn, coquille en 
gamba’s naar keuze, maar ook vers gesneden haringschotels, visschotels voor 
‘het gemak’ met gebakken vis, maar ook gamba op oosterse wijze bereid, 
kibbeling in allerlei verschillende soorten pikante en minder pikante sauzen,” 
somt Henri op. “Vis kan je eten als voorgerecht, maar ook als hoofdgerecht 
opdienen en natuurlijk is vis een passend ingrediënt in salades, schotels, 
aperitie� es, amuses en borrelhapjes. Er zijn ontelbare mogelijkheden. 
Wij verwerken en verkopen uitsluitend verse vis maar ook schelp- en 
schaaldieren; zelfs levende kreeften voor wie daarom vraagt!”

Er zijn ook andere heerlijke hapjes met vis, zoals vers gerookte palingfi lé, 
ambachtelijk gerookte zalm in vier varianten: van fi jn tot grof, van snippers 
tot zalmmoten, zalmrolletjes met roomkaas voor op een toastje of hapklaar 
op een bordje. Henri wijst op de overheerlijke verse pasta’s, paellaschotels, 
nasischotels met ketjap, gestoomde zalm en gamba’s gemarineerd met een 
knofl ooksaus enzovoort. Als voorgerecht zou u ook kunnen kiezen voor 
een garnalencocktail met een saus naar keuze. Kiest u voor verse vis om zelf 
een gerecht samen te stellen, dan is dat er in overvloed. Standaard in het 
assortiment is er tussen de vijftien en dertig soorten verse vis, variërend van 
kabeljauw tot zeetong en van zeebaars tot zalmforel. Maar ook victoriabaars, 
tarbot en heilbot, dorado, griet, neustong en noem maar op. Voor liefhebbers 
van mosselen en oesters heeft de Volendammer ook het nodige in huis; van 
verschillende oorsprong met allemaal een eigen karakteristieke smaak. Tot 
slot, maar niet in de laatste plaats zijn er overheerlijke hors-d’oeuvre schotels, 
salade carrousels, kant-en-klare amuses enzovoort. Alle gerechten, salades, 
schotels en hapjes kunnen op maat worden gemaakt en geleverd. “Wij 
wensen u smakelijke kerstdagen!”

van de visspeciaalzaak. “Onze gourmetschotels zijn onovertroff en. Ze zijn er Zweedse kalkoen met preiselbeeren en Cumberlandsaus; een varkensrollade 

Dat toch verantwoord is en dat heerlijk smaakt. Ga eens langs bij 

...voor een overheerlijk kerstdiner?
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Amstel Blazers Collectief 
in w.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Na een geweldig optre-
den, afgelopen zondag, in de kerk 
op de kerstmarkt in De Hoef staat 
het volgende optreden alweer voor 
de deur! Op zondag 20 december 
a.s. kunt u komen genieten van de 
kerstnummers. Tijdens de einde-
jaarsactiviteiten van het Buurtbe-
heer Zijdelwaard in het winkelcen-
trum Zijdelwaard geeft het Amstel 
Blazers Collectief daar om 14.30 uur 
en 15.30 uur een kerstconcert. 

Om de kerstsfeer te verhogen zal 
het ensemble, onder leiding van Ri-
chard Wortel, tijdens dit sfeervol-
le kerstconcert bekende, maar ook 
verrassende kerstnummers ten ge-

hore brengen. Komt u gezellig luis-
teren en kijken? Voor het komen-
de jaar staan er al een aantal leu-
ke concerten gepland met nieuw re-
pertoire. Houd u hiervoor de web-
site (www.amstelblazerscollectief.nl 
of facebookpagina (www.facebook.
com/AmstelBlazersCollectief) in de 
gaten. Speelt u een blaasinstru-
ment en zou u een keer mee wil-
len doen om te zien of het Amstel 
Blazers Collectief ook wat voor u is, 
neem dan even contact op via het 
email adres: abcuithoorn@gmail.
com. Op dit moment is het ensem-
ble vooral op zoek naar muzikanten 
die klarinet, dwarsfluit, trombone of 
bas spelen.

Geslaagd muziekproject 
op de Kwikstaart
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
kwam er met een fantastische mu-
ziekuitvoering een einde aan het 
muziekproject van de groepen 6 van 
basisschool de Kwikstaart. Dit pro-
ject ontstond vanuit de wens om 
kinderen kennis te laten maken met 
muziek en in het bijzonder het be-
spelen van een instrument. Muziek 
heeft immers een positief effect op 
de ontwikkeling van kinderen. Re-
cent onderzoek heeft uitgewezen 
dat kinderen die muziekles hebben 
gehad, beter kunnen schakelen tus-
sen verschillende taken, makkelijker 
problemen kunnen oplossen en snel 
informatie kunnen verwerken. 
De Kwikstaart en muziekvereni-
ging KnA sloegen de handen in-
een en bedachten dit muziekproject 
waarbij alle leerlingen van groep 6 
de gelegenheid kregen om een in-
strument te bespelen. In September 
ging men van start en elke vrijdag 
kregen de kinderen muziekles en 
leerde de eerste beginselen van het 
spelen op een instrument. Zij moch-
ten kiezen uit: slagwerk, dwarsfluit, 
klarinet of trompet. En nadat ieder-
een een instrument kreeg toegewe-
zen, mocht deze ook mee naar huis 
om daar te kunnen oefenen. 

Dit alles resulteerde donderdag in 
een gevuld atrium waarin alle kin-
deren van klas 6 met instrument, 
een aantal leden van KnA en vele 
ouders, broertjes en zusjes en opa’s 
en oma’s te vinden waren. Het con-
cert begon met een prachtig wel-
komstlied, gevolgd door diver-
se muzieksolo’s van de diverse in-
strumentgroepen en gezamenlijk de 
liedjes “Elena” en “Koning Salasie”. 
KNA bracht ook nog twee nummers 
ten gehore om te laten horen hoe 
het samenspelen kan klinken als je 
iets langer oefent dan 3 maanden. 
Bijzonder aan deze samenwerking 
is ook dat KnA de kinderen in de ge-
legenheid stelt om na dit traject nog 
een aantal maanden door te gaan 
met muziek maken. Een laagdrem-
pelige manier om door te gaan met 
muziek maken binnen het jeugd-
orkest. Hoeveel nieuwe jeugdleden 
dit heeft opgeleverd was nog on-
bekend bij het perse gaan van de-
ze krant. 
Al met al was het een zeer geslaagd 
project. Veel dank gaat uit naar mu-
ziekvereniging KNA voor hun mu-
zieklessen en tomeloze inzet, maar 
ook naar de sponsors die dit moge-
lijk maakten. 

Eerste bouwhandeling 
voor ’Stellingzicht’
Uithoorn - Maandag 14 decem-
ber vond onder grote belangstel-
ling van onder meer de toekomsti-
ge bewoners van het nieuwe ap-
partementencomplex ‘Stelling-
zicht’ in Park Krayenhoff, de offici-
ele starthandeling voor de bouw er-
van plaats. Met de hulp van bouw-
vakkers van UBA Bouw en mede-
werkers van Van Schie werd on-
der het toeziend oog van ‘de baas 
van de bouwplaats’, Rik Pietersen, 
door wethouder (wonen) Hans Bou-
ma het laatste beetje beton van de 
fundering van het complex gestort. 
Daarna was het tijd voor een fees-
telijk hapje en een drankje, zoals dit 
vaak gebruikelijk is bij de start van 

een nieuw woningcomplex. Stel-
lingzicht is een door architect Hans 
de Moor van Spring Architecten uit 
Rotterdam fraai vormgegeven ge-
bouw aan de Cartografielaan. Het 
wordt opgetrokken in het midden 
tussen twee nieuw bebouwde lo-
caties met mooie woningen en om-
vat 10 exclusieve driekamerappar-
tementen verdeeld over vijf verdie-
pingen (twee woningen per verdie-
ping) met beneden een enkele gro-
te woning en een penthouse op de 
bovenste (zesde) verdieping. De ap-
partementen (van 103 tot 111 m2) 
en het penthouse (van maar liefst 
168 m2) hebben riante buitenruim-
tes met optimale bezonning, privacy 

en een prachtig vrij uitzicht over de 
Vuurlijn (UNESCO Werelderfgoed) 
en het weidse landschap met wa-
ter erachter. Daarnaast beschikken 
alle twaalf hoogwaardig afgewerkte 
appartementen over een eigen par-
keerplaats op een afgesloten par-
keerterrein. Dit voorjaar werd de 
verkoop van de appartementen ge-
start waarna er werkelijk een ‘run’ 
van uiteindelijk zo’n 76 (...) belang-
stellenden op volgde voor deze zeer 
gewilde locatie waarvan er na loting 
12 gelukkigen bij de notaris uit de 
hoge hoed werden getoverd.

Laatste projecten
UBA directeur Jurgen de Reus ver-

welkomde de aanwezigen en felici-
teerde de nieuwe bewoners met de 
aanstaande bouw van hun apparte-
menten. Hij vertelde dat UBA Pro-
jectontwikkeling samen met wo-
ningbouwcorporatie Eigen Haard 
vele jaren geleden samen tot doel 
hadden het voormalige IBM-terrein 
te gaan ontwikkelen als woonwijk. 
Daar hoorde de bouw van dit ap-
partementencomplex ook bij. Van-
wege de crisis heeft het project 
even stil gelegen, maar nu komt het 
toch van de grond omdat alle ap-
partementen verkocht zijn. Na hem 
vertelden Jan van den Berg Jeths, 
voormalig voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Eigen Haard, ar-
chitect Hans de Moor en ten slot-
te wethouder Hans Bouma iets over 
het ontstaan van de prachtige nieu-
we woonwijk en hun ervaringen tij-
dens de ontwikkeling van het pro-
ject gedurende de afgelopen jaren. 
Alle sprekers wensten de ontwik-
kelaar en de bouwer alle succes bij 
de totstandkoming van een van de 
laatste nieuwbouwprojecten in Park 
Krayenhoff en de bewoners te zijner 
tijd veel woonplezier.

UBA Bouw Uithoorn bouwt het 
complex, zoals dit bedrijf ook tal van 
andere woningen heeft gebouwd in 
Park Krayenhoff. Behalve Stelling-
zicht worden er tot slot op de locatie 
naast het Gezondheidscentrum Wa-
terlinie nog 10 woningen gebouwd. 
Die bestaan uit zeven eengezins-
woningen en drie onder een kap. 
Het zijn de laatste woningen waar-
voor de verkoop binnenkort van 
start gaat bij Koop Lenstra Make-
laars en EKZ Makelaars. Als de wo-
ningen zijn verkocht, gebouwd en 
opgeleverd is Park Krayenhoff vol-
gebouwd en Uithoorn een comple-
te nieuwe woonwijk rijker. Volgens 
een woordvoerder van UBA zal het 
als alles meezit meer dan een jaar 
duren voordat Stellingzicht klaar is, 
waarna de eerste appartementen 
mogelijk in het voorjaar van 2017 
kunnen worden opgeleverd.

Heerlijke traktatie voor 
bewoners Hoge Heem
Uithoorn - Zeevishandel Volendam 
heeft afgelopen donderdag alle be-
woners van het Hoge Heem getrak-
teerd op een overheerlijk IJsselmeer-
tje. Dit is een heerlijke combinatie 
van zalmsalade met hollandse gar-

nalen, palingfilet en zalm. Het win-
kelcentrum is bijna aan het einde van 
de renovatie en de Zeevishandel kan 
met de feestdagen iedereen weer 
van harte welkom heten in de ver-
nieuwde moderne visspeciaalzaak.

AH Jos van den Berg neemt klanten 
mee naar het AH Kerstfestival

Uithoorn - Afgelopen weekende 
organiseerde Albert Heijn het Al-
lerhande Kerstfestival in het Spoor-
wegmuseum te Utrecht.
Middels proeverijen, workshops en 
demonstraties werden klanten en 
medewerkers geïnspireerd op het 
gebied van eten en drinken in aan-
loop naar de komende feestdagen.
Albert Heijn Jos van den Berg vond 
dit zo’n geweldig initiatief waardoor 
men besloot om met klanten daar 
naar toe te gaan.
Alleen al door het inleveren van een 
kassabon in een speciale ton kwam 
men in aanmerking voor 2 gratis en-
treekaarten. Uiteindelijk vertrokken 
er afgelopen zaterdag- en zondag-
morgen respectievelijk 3 en 2 bus-
sen richting Utrecht.

Daar werden de ruim 200 klanten 
in een geweldige ambiance ontvan-
gen en kon men kennis maken met 
de mooiste en lekkerste producten 
uit het assortiment van de AH win-
kels. Het hele kerstmenu kwam aan 
bod; van voor-tot nagerecht, van 
borrel tot ontbijt. Dit alles werd aan-
gevuld met live-muziek, een uitnodi-
gend schaatsplein en leuke kinder-
activiteiten. Omstreeks 15.30 wa-
ren de bussen weer terug op het 
Amstelplein waar alle klanten een 
goodiebag werd overhandigd en ie-
dereen nog een glaasje gluhwein/
chocomelk werd aangeboden op de 
Kerstmarkt. Alle klanten waren het 
unaniem met elkaar eens: een ge-
weldige en vooral een lekkere bele-
venis.
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Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn aan de Amstel 
en De Kwakel, 

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf. 

Kersttijd
Terwijl de Sint inmiddels druk bezig is om alle kinderteke-
ningen in zijn Spaanse Paleis een mooie plek te geven, is de 
Kerstsfeer hier ten lande volop gaande. De Uithoornse Kerst-
markt was dit jaar zelfs over twee dagen uitgespreid. Helaas 
stemden de weergoden ons afgelopen zaterdag niet gunstig 
en veroorzaakten storm en slagregens een voortijdige sluiting 
van de markt. De zondag daarentegen was het aangenaam 
vertoeven en was het tot eind van de middag gezellig druk op 
en om het Amstelplein. Hopelijk heeft deze dag de tegenval-
ler van de zaterdag voor de standhouders goedgemaakt. El-
ders in deze editie van de Nieuwe Meerbode treft u ongetwij-
feld een uitgebreide foto-impressie aan. De Kerstmarkt van 
Uithoorn is inmiddels een vast evenement geworden en een 
goed initiatief van de winkeliers die de verbondenheid van de 
tijd rond Kerstmis weten te vertalen in een ouderwets gezel-
lig Kerstmarkt. Hopelijk sluiten zich volgend jaar nog meer on-
dernemers aan. 
De Stichting Promotie Uithoorn De Kwakel is heeft dit onder-
nemersinitiatief ook dit jaar van harte ondersteund.

SPUK
De Stichting Promotie Uithoorn heeft recentelijk de naam 
gewijzigd waarbij de plaatsnaam De Kwakel is toegevoegd: 
Stichting Promotie Uithoorn De Kwakel, afgekort SPUK. Hoe-
wel het natuurlijk om één gemeente gaat, wordt hiermee het 
kenmerkende karakter van De Kwakel eer aangedaan. Van-
uit de Stichting is een denktank in het leven geroepen die 
bestaat uit leden die Uithoorn en De Kwakel een warm hart 
toedragen. In deze werkgroep worden initiatieven onderno-
men voor acties en evenementen die de uitstraling van de ge-
meente positief beïnvloeden. Binnenkort zal de vernieuwde 
website het levenslicht aanschouwen. Tevens hebben enke-
le ondernemers het initiatief genomen om een prachtige pro-
motiefilm te maken, waarin bijzonderheden, de mooie plekken 
en andere wetenswaardigheden in de gemeente worden be-
licht. En het is de zeker moeite waard om dat naar buiten toe 
te communiceren!

Ondernemersfonds 
Nadat wethouder Polak een positief advies had afgegeven, 
was het op 26 november jongstleden aan de Gemeenteraad 
om te besluiten of de gemeente het Ondernemersfonds voor 
de komende periode van drie jaar zal faciliteren. Zoals ik al 
eerder in deze column heb beschreven, gebeurt dat door mid-
del van een 10% opslag op de Onroerende Zaakbelasting voor 
niet-woningen. Zoals verwacht werden er door de Raad wel 
de nodige kritische kanttekeningen geplaatst -met name over 
de communicatie vanuit het Ondernemersfonds- maar uitein-
delijk besliste de Raad dat het Ondernemersfonds de ingesla-
gen weg mag voortzetten. En dat is goed nieuws voor onder-
nemend Uithoorn en De Kwakel! Aan het fonds om in de ko-
mende periode te bewijzen dat dit een terecht besluit is. An-
der verheugend nieuws is dat er volgend jaar in de informa-
tiefolder, die bij de aanslag Gemeentebelastingen wordt ge-
voegd, wordt uiteengezet waar de opslag voor het Onderne-
mersfonds toe dient. En dat helpt al aanzienlijk in de com-
municatie. 

DUO+
Het wordt vast wel even wennen, maar vanaf 1 januari aan-
staande zullen de gemeentes Uithoorn, Ouder-Amstel en Die-
men vorm gaan geven aan een vergaande ambtelijke samen-
werking. Hierdoor zal op den duur een kostenbesparing op 
het gebied van bedrijfsvoering, ICT en dienstverlening gerea-
liseerd gaan worden. 

Feestdagen
De komende weken staan in het teken van Kerstmis en de 
jaarwisseling. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u 
namens de ondernemers in Uithoorn en De Kwakel hele ple-
zierige feestdagen en veel goeds voor het komende jaar te 
wensen. Hopelijk wordt aan de aloude kerstgedachte “vrede 
op aarde” invulling gegeven en zal de angst voor de akelige 
dreigingen en uitvoeringen van terroristische aanslagen snel 
tot het verleden gaan behoren. Op persoonlijk gebied wens ik 
u blakende gezondheid, geluk en vertrouwen in uw omgeving 
toe. Voorts hoop ik dat u zakelijk een gezonde groei in een 
goed en stabiel ondernemersklimaat zult beleven. 

En mocht u als ondernemer nog 
goede voornemens gaan maken, 
overweeg dan zeker om u bij één 
van de bestaande ondernemers-
verenigingen aan te sluiten. 

Verenigd staan we sterker
Tot volgend jaar!

Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf 

EDITIE
December

Kerstverkoop Ceres 
Kringloop groot succes
Uithoorn - De start van de kerstver-
koop 2015 was een ongekend suc-
ces bij Stichting Ceres Kringloop-
centrum. Al ruim voor openings-
tijd stonden vele klanten geduldig 
te wachten voor de deur van Ceres 
Kringloopcentrum totdat de deuren 
opengingen. Ruim tachtig klanten 
stonden te wachten om als eerste 
de prachtig ingerichte winkel te be-
wonderen. En tevens als eerste een 
mooie en vooral goedkope aankoop 
te doen. 

Verzamelen
Stichting Ceres Kringloopcentrum 
verzamelt gedurende het hele jaar 
de kerstartikelen die bij hen binnen 
worden gebracht. Deze artikelen 
worden dan meteen gesorteerd en 
nagekeken of de artikelen schoon 

en heel zijn. Tevens worden elektri-
sche kerstartikelen getest of deze 
ook werken. Woensdag jl zijn maar 
liefst 22 medewerkers en vrijwilli-
gers van Stichting Ceres Kringloop-
centrum hard aan het werk geweest 
om de kringloopwinkel in kerstsfeer 
te brengen. Prachtige kersttafels 
werden gemaakt, vol met de mooi-
ste kerstartikelen. Vaak zelfs met 
artikelen die nieuw of zo goed als 
nieuw zijn. 
En dat allemaal voor ongelooflijk la-
ge prijzen. De medewerkers en vrij-
willigers lieten zien, niet voor de be-
kende winkelketens en tuincentra 
onder te doen. Ook vele kerstbo-
men werden professioneel versierd. 
Geweldig creatieve ideeën werden 
omgezet tot schitterend versierde 
kerstbomen. 

Traditie
Deze jaarlijkse traditie van Stichting 
Ceres Kringloopcentrum moet er-
voor zorgen dat de Stichting weer 
veel goed werk kan verrichten. Al 
zijn het maar kleine prijzen, het zijn 
allemaal inkomsten die gericht zijn 
op het ondersteunen van bekende 
goede doelen. In januari 2016 hoopt 
de Stichting onder andere een bij-
drage te kunnen geven aan de kin-
derboerderij in Uithoorn. Het kopen 
bij een kringloopcentrum als Stich-
ting Ceres moet voor iedere inwoner 
een uitdaging zijn. Het is niet stof-
fig en gedateerd, het is hip en cool!

Verkoop
De verkoop van kerstartikelen zal 
de komende weken zeker nog door-
gaan bij Stichting Ceres Kringloop-

centrum. Echter op = op! Er kan niet 
zoals bij de bekende winkels vanuit 
voorraad worden gewerkt.
Maar als alle inwoners van de ge-
meente Uithoorn hun kerstartike-
len die zij volgend jaar niet meer 
willen gebruiken bij Stichting Ce-
res Kringloopcentrum komen inle-

veren, dan kan in 2016 weer de tra-
ditionele kerstverkoop plaatsvin-
den aan de Industrieweg 33 in Uit-
hoorn. Stichting Ceres Kringloop-
centrum rekent op de inwoners 
van de gemeente Uithoorn. Dat zij 
niet meteen alles weggooien, maar 
eerst goed nadenken of artikelen 

nog voor hergebruik geschikt zijn 
of voor hergebruik geschikt kun-
nen worden gemaakt. Samen wer-
ken aan een stukje duurzaamheid. 
Stichting Ceres Kringloopcentrum 
ontvangt daarom graag uw overbo-
dige (kerst-) artikelen.

Leerlingen Kwikstaart spelen 
samen met KnA Orkest!
Uithoorn - Wat waren ze enthou-
siast en gemotiveerd! De kinderen 
van de groepen 6 van de Kwikstaart 
hebben in de afgelopen maanden 
meegedaan aan het muziekproject 
van Muziekvereniging KnA i.s.m. De 
Kwikstaart. Deze kinderen kregen 
eerst een proefles op 4 verschillen-
de instrumenten en daarna 9 weken 
lang les op het instrument van hun 
keuze. Er werd lesgegeven door ge-

diplomeerde docenten en de instru-
menten werden beschikbaar ge-
steld door KnA.
De kinderen hebben hard gestu-
deerd op hun favoriete instrument 
en zo kwam het dat er 52 kinde-
ren op dwarsfluit, klarinet, trom-
pet of trommels samen met het 
KnA Orkest een mooi concert heb-
ben verzorgd voor de ouders in De 
Kwikstaart. Er werd geopend met 

het Welkomstlied, een muziekstuk 
waarin de kinderen moesten spe-
len én zingen, afwisselend dus een 
hele uitdaging maar dirigent Ger-
hart Drijvers wist dit in goede banen 
te leiden. Daarna volgde ‘Elena’ en 
er werd afgesloten met ‘Koning Sa-
lassi’. De verschillende secties, een 
sectie is een groep muzikanten die 
hetzelfde instrument bespeelt, had-
den ook nog een solonummer inge-

De top 7 gevaarlijke thuis-
situaties tijdens de feestdagen
Regio - De decembermaand staat 
in het teken van de feestdagen. Met 
de donkere dagen, de kerstdagen 
en de jaarwisseling komen ook de 
versieringen uit de kast om het huis 
sfeervol aan te kleden. Daarnaast 
zoeken mensen elkaar op tijdens de 
feestdagen. Met de extra drukte in 
huis en aan tafel liggen de risico’s 
op de loer. Om de feestdagen niet 
alleen gezellig, maar ook zonder de 
ellende van brand en brandwonden 
door te brengen, hebben wij een top 
7 van meest brandgevaarlijke on-
derwerpen tijdens de feestdagen 
voor u samengesteld. Heel herken-
bare risico’s. Waar u gelukkig een-
voudig zelf iets aan kunt doen om 

de (brand)veiligheid in huis te ver-
groten.

Top 7 brandgevaarlijke risico’s
Onze top 7 bestaat uit: kerstbomen, 
kaarsen, kerstversiering en- verlich-
ting, open haard, spiritus voor de 
gourmet of fondue, verlengsnoeren 
en haspels en vuurwerk. 

Brand voorkomen 
- Een echte kerstboom is erg 

brandbaar. Neem het liefst een 
kunstkerstboom, want deze is 
brandveiliger. Of neem, als u toch 
een echte wilt, één met een kluit. 
Deze droogt minder snel uit en is 
daardoor minder brandgevaarlijk;

studeerd, daarmee konden ze nog 
beter later horen hoe goed ze het al 
konden! Het orkest van KnA bracht 
ook nog twee stukken ten gehore: 
‘A night like this’ van Caro Emerald 
en ‘Happy’ van Pharell Williams.

Succesvol
Al met al een succesvol optreden 
voor de kinderen en ook de leden 
van het orkest van KnA hebben een 
superleuke avond gehad.
Muziekvereniging KnA hoopt op de-
ze manier de kinderen te enthousi-
asmeren voor het bespelen van een 
instrument. Juist voor kinderen is 
het leren bespelen van een muziek-
instrument belangrijk; het bevordert 
de ontwikkeling van de hersenen op 
heel veel verschillende vlakken, zo-
wel cognitief als sociaal.
Dit project is mede tot stand geko-
men dankzij de financiële bijdrage 
van de Lions club Uithoorn en de 
Sinterklaasactie. Daarnaast hebben 
de docenten van KnA nagenoeg 
kosteloos meegewerkt. 

Leerlingenorkest
Na de afronding van de periode van 
muzieklessen op de Kwikstaart heb-
ben maar liefst 10 leerlingen zich 
opgegeven voor vervolg van de les-
sen. Daarnaast gaan deze leerlin-
gen meespelen in het leerlingenor-
kest wat op dinsdag van 18:30 tot 
19:30 repeteert. Op die manier leren 
de kinderen ook direct muziek ma-
ken in een grotere groep en kunnen 
muzikaal veel leukere stukken wor-
den gespeeld.
Het leerlingenorkest is voor oud en 
jong, dus als uw kind of u zelf een 
instrument wilt leren spelen, komt 
dan eens langs op dinsdag, of neem 
contact op met KnA via kna.secreta-
riaat@gmail.com.

- Kaarsen staan sfeervol, maar pas 
hier erg mee op! Houd kaarsen 
uit de buurt van ontvlambare ma-
terialen (zoals gordijnen, kerst-
versieringen, kerststukjes en pa-
pieren tafelkleedjes), kinderen 
en van plekken waar men steeds 
langs loopt. Plaats kaarsen dan 
ook vooral in een stevige, stabie-
le, hittebestendige houder. 

- Zorg dat de versiering in huis 
brandveilig of geïmpregneerd 
(=brandvertragend) is? Elektri-
sche verlichting in de boom is 
mooi, maar alleen veilig als de 
verlichting het KEMA keurmerk 
heeft. Controleer daarnaast de 
bedrading op eventuele bescha-
diging.

-  Een kachel of openhaard is heel 
sfeervol. Als u deze gebruikt, zorg 
er dan voor dat u het schoor-
steenkanaal goed heeft onder-
houden. Laat de schoorsteen 
minstens één per jaar vegen en 
controleren op scheuren en lek-
kage.

- Let bij gourmet en fondue op met 
spiritus. Vul nooit een brandende 
of warme brander bij met brand-
stof. Dit geldt ook voor nephaar-

den en sfeerverlichting die wor-
den aangestoken door het ge-
bruik van bio-ethanol.

-  Gebruik goed passende ver-
lengsnoeren en leg deze zo neer 
dat niemand erover kan struike-
len. De snoeren afplakken (zeker 
langs vluchtroutes) is zelfs nog 
beter. Rol kabelhaspels en licht-
snoeren volledig uit en waak er-
voor dat de aangesloten appa-
ratuur niet het maximale vermo-
gen van de stekkerdoos overstijgt 
(vaak aan de onderzijde beschre-
ven). De stekkerdoos kan dan na-
melijk gaan smelten.

- Wees altijd alert bij het afsteken 
en kijken naar vuurwerk. Koud 
vuurwerk bestaat niet, ook ster-
retjes worden heet en kunnen 
letsel veroorzaken. Gebruik altijd 
een aansteeklont voor het afste-
ken van vuurwerk en plaats het 
vuurwerk op een stevige vlakke 
ondergrond. Bescherm je ogen 
en die van je (klein)kinderen met 
een speciale vuurwerkbril.

Als er dan toch brand uitbreekt, 
breng dan uzelf en uw huisgenoten 
direct in veiligheid. Sluit als het kan 
ramen en deuren en blijf tijdens het 
vluchten laag bij de grond. Bel als u 
in veiligheid bent direct 112. Meer 
tips over brandveiligheid in huis en 
informatie over de brandweer vindt 
u op www.vrubrandweer.nl. Met vra-
gen kunt u ons bereiken via info@
vru.nl.









Uithoorn - Afgelopen donderdag 
was een spannende avond voor de 
meiden van SAS’70 MC1. Bij het be-
halen van 3 gewonnen sets was het 
hafjaar kampioenschap behaald. 
Deze avond moesten ze aantreden 

tegen het Haarlemse Spaarnestad 
MC3. Een team waar ze in een eer-
der ontmoeting al een ruime over-
winning op geboekt hadden. Dus 
het risico van onderschatten zat 
er in, echter met een sterke coach 
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Derailleur afvalrace bij 
HSV de Kampioen
Uithoorn - De vette klei in combi-
natie met kleine steentjes en veel 
bladeren zorgde ervoor dat het een 
derailleur afval race werd op zondag 
13 december bij de ACC bij HSV 
de Kampioen! Minimaal 40 veldrij-
ders kwamen aan de kant te staan 
met een kapotte derailleur, ketting, 
etc. Ook een aantal UWTC leden 
vielen uit met en kapotte fiets. Bij de 
jeugd kwamen Sven Buskermolen 
en Danny Plasmeijer lopend over de 
finish ivm kapot materiaal, maar zij 
konden de wedstrijd dus wel afma-
ken. Danny werd 9e en Sven werd 
10e. Ook Teun Wahlen en Sen Haas-
broek waren van de partij, zij reden 
naar de 12e en 14e plaats. De 40+-
ers Sjon vd Berg en Peter van Ca-
pel wisten de boel heel te houden 
en hadden weer een leuke onder-
linge strijd. Peter 10e en Sjon 11e. 
Bij de 40- hadden zowel Bart de 

Veer als Menno van Capel te maken 
met bovengenoemde problemen en 
moesten de strijd staken. Hierdoor 
wordt het wel weer spannend in de 
competitie, want Tommy Oude Elfe-
rink reed naar de 2e plaats vandaag 
en scoorde dus veel punten en komt 
nu weer vlak achter koploper Bart 
de Veer te staan. Ook Ian vd Berg 
(15e) wist te finishen bij de nieuwe-
lingen. Hij heeft het laatste gedeel-
te wel lopend afgelegd ivm een door 
de modder vast gelopen wiel. 

Zondag 20 december wordt de Am-
sterdamse Cross Competitie bij 
UWTC verreden. Rondom sportpark 
Randhoorn kunt u de deelnemers 
gadeslaan. De jeugd start om 10.00 
uur, de 40+ om 11.00 uur en de laat-
ste wedstrijd met de 40-, dames en 
nieuwelingen wordt om 12.00 uur 
verreden

KDO stunt tegen Arsenal 
en boekt overwinning
De Kwakel - Na het zwaarbevoch-
ten 2-2 gelijkspel van vorige week 
tegen Buiksloot, kwam afgelopen 
zondag koploper Arsenal op be-
zoek in De Kwakel. Na een rumoe-
rige voorbereiding waarin Rick Kruit 
zich ziek af moest melden en Ma-
thijs Molleman nog teveel last had 
van zijn bovenbeen, werden Patrick 
van de Nesse en Sjors Kas bij de 
selectie gehaald. Na drie wedstrij-
den op rij zonder overwinning, was 
KDO erop gebrand om een goed re-
sultaat in eigen huis neer te zetten. 
In het begin van de wedstrijd had 
KDO moeite met het snelle positie-
spel van de Amsterdamse lijstaan-
voerder. Onder aanvoering van de 
oud-profs Mitchell Pique en Melvin 
Holwijn liet Arsenal de bal veelvul-
dig het werk doen, zonder echt ge-
vaarlijk te worden voor het Kwakel-
se doel. Mitchell Pique, waarvan zijn 
spelerspaspoort zo maar in de voet-
balquiz van afgelopen vrijdag had 
kunnen zitten, liet bij vlagen zien dat 
hij nog zeer balvast is, maar hij kon 
gelukkig redelijk in de tang gehou-
den worden door de hardwerkende 
Kwakelaars. 

Ruimte
KDO probeerde via de omscha-
keling ruimte te zoeken achterin 
bij de Amsterdammers en tot gro-
te verbazing van het publiek wis-
ten de Kwakelaars in de 23e minuut 
niet te scoren. Allereerst kopte Ma-
thijs van Rijn de bal op de lat, waar-
na in de rebound de bal werd ge-
red op de lijn en in de daaropvol-
gende doelpoging van Timo Kas 
werd de bal wederom van de lijn 
weggewerkt door Arsenal. Toch wa-
ren het de Amsterdammers die in de 
35e minuut, in één van hun spaarza-

me aanvallen, op voorsprong wisten 
te komen. Na een voorzet vanaf de 
rechterkant van Arsenal kopte spits 
Melvin Holwijn de bal op het doel. 
Tim ten Brink kon nog redding bren-
gen, maar in de rebound wist Hol-
wijn alsnog de 0-1, op twee meter 
van het doel, te maken. 
Een flinke tegenvaller voor KDO, 
maar tot grote vreugde van het 
thuispubliek wisten de Kwakelaars 
vlak voor rust de gelijkmaker te ma-
ken. Na een balverovering van Joe-
ri Stange op het middenveld, wist 
hij Menno Lingeman alleen voor de 
keeper te zetten. Lingeman schoot 
tegen de Amsterdamse doelman 
aan, waarna de bal in de voeten van 
de jarige spits Mathijs van Rijn te-
recht kwam. Topscorer van Rijn twij-
felde geen moment en schoot reso-
luut de 1-1 tegen de touwen. Met 
deze stand werd met een lekker ge-
voel de rust bereikt.

Vermoeidheid
In de tweede helft ontspon zich een 
gelijk opgaande wedstrijd waarbij 
de vermoeidheid een steeds bepa-
lendere rol ging spelen in de wed-
strijd. Het conditioneel sterke KDO 
voerde steeds meer de boventoon 
tegen het gelouterde Arsenal. Po-
sitief waren een aantal lange ballen 
van doelman Tim ten Brink, waar-
mee onrust werd gecreëerd achter-
in bij Arsenal. Joeri Stange was het 
dichtstbij de 2-1 in de 65e minuut, 
maar zijn inzet verdween net langs 
de verkeerde kant van de paal. In 
de 70e minuut wist KDO de wed-
strijd alsnog naar zijn hand te zet-
ten toen Mathijs van Rijn zijn ver-
jaardag opfleurde met zijn twee-
de treffer van de middag. Nadat de 
bal op het middenveld werd ver-

Donateurdamtoernooi in 
’t Fort De Kwakel

KDO JG1 winnen in 
spannend duel
De Kwakel - De laatste wedstrijd 
van de najaarscompetitie speelde 
KDO JG1 thuis tegen Only Friends 
JG2. Voor KDO de gelegenheid om 
te laten zien dat ze niet op de voor-
laatste plaats thuishoren. Het zou 
sowieso spannend worden want 
Only Friends zou bij winst dichter 
bij KDO komen. KDO kwam verras-
send goed uit de startblokken. Het 
spel wel door KDO gedicteerd en 
er werd goed gecombineerd. Lange 
tijd hield Only Friends stand maar 
ze moesten toch capituleren voor 
een afstandsschot van Feroz, 1-0. 
Only Friends counterde gevaarlijk 
maar bij de afronding werd er ge-
faald of keeper Daniël hield de bal 
tegen met behulp van de verdedi-
ging ( Mark, Manisha en Harm). Bij 
de rust was de stand nog 1-0 maar 
na de tactische aanwijzingen van de 

coach kreeg KDO in de 2e helft ve-
le kansen. Thomas was weer over-
al aanwezig op het middenveld en 
zag zijn schot net over het doel ver-
dwijnen. Na goed samenspel waar-
bij buitenspelers Onno en Timo wer-
den benut kon Luke de 2-0 binnen-
schieten. Een prachtig schot wat 
via de binnenkant van de paal bin-
nen viel, onhoudbaar voor de kee-
per. Only Friends ging offensiever 
spelen maar kwam niet verder dan 
5 corners op rij. Door het offensie-
ve spel vielen er gaten in de verde-
diging van Only Friends. Feroz kreeg 
hierdoor een aantal counter moge-
lijkheden waar hij er 1 van benut-
te waardoor de eindstand KDO JG1-
Only Friends JG2 3-0 werd. Door de-
ze uitslag passeren we DIOS en kH-
FC op de ranglijst en ziet de stand er 
stuk beter uit.

LMV C1 sluit voorseizoen 
af met opsteker
Uithoorn - Daar de competitie stil 
ligt tot 13 februari, was zaterdag 12 
december een mooie gelegenheid 
om vriendschappelijk te spelen te-
gen Reiger Boys C1 uit Heerhugo-
waard, ook spelend in de 1e klas-
se. LMV, onder leiding van waar-
nemend coach Lars, ging voortva-
rend van start en zette de verdedi-
ging van Reiger Boys meteen on-
der druk om zo de opbouw te ver-
storen. Na 15 minuten werd Benja-
min op rechts weggestuurd, waarna 
hij de bal voortrok op Mika, die een-
voudig scoorde. Toen de scheids-
rechter een terugspeelbal op de 
keepster bestrafte, mocht Salaxedin 
vanaf 10 meter een vrije trap op het 
doel rammen.
Dit deed hij feilloos, 2-0. Mika, al 
weer enige tijd droog staand in de 
competitie, vond het wel eens tijd 
om een solo te proberen. Hij pas-
seerde 2 man met rechts om daar-
na snoeihard vanaf rand strafschop-
gebied met links te scoren. Met de-
ze fraaie tussenstand was het rust. 

De succesvolle tandem Benjamin-
Mika liet na 5 minuten in de twee-
de heflt weer eens zien dat ze elkaar 
goed aanvoelen, 4-0. Ook de 5-0 
was fraai, Davy knalde de bal van-
af 16 meter strak in de rechterbe-
nedenhoek. De koek was nog niet 
op. Stefan lanceerde Benjamin met 
een steekpass, die  via de keepster 
de bal in het net wist te krijgen voor 
de 6-0 eindstand, dit alles onder 
toeziend oog van zijn nieuwe aan-
winst Kim. Ondanks de afwezigheid 
van coach Bas, wist Lars de jongens 
te sturen naar de hoogste overwin-
ning tot nu toe, goed gedaan Lars!
Laten we hopen dat dit een voor-
bode wordt voor een goede tweede 
seizoenshelft. De start van het sei-
zoen was prima met 7 punten uit 4 
wedstrijden, maar daarna werd het 
toch een moeilijk verhaal. Er werd 
nog slechts 1 overwinning behaald, 
met slechts 10 punten uit 10 wed-
strijden en een 9e plek op de rang-
lijst tot gevolg. Dit kan en moet be-
ter !  

Bridgeclub De Legmeer
Nieuw elan in de tweede 
ronde
Uithoorn - Daar zit je dan, kers-
vers gepromoveerd en gelijk voor 
de bridgeleeuwen geworpen in 
de A- lijn. Het verschil is groot en 
daar moet je tegen kunnen. Cor & 
Wim en An & Jan hadden een val-
se start, maar Marijke & Ger van 
Praag en Sonja & Hans Selman lie-
ten zich niet intimideren en scoor-
den respectievelijk een zevende en 
tiende plek bij de totaal zestien pa-
ren. Het beste paar was nu dat van 
Francis Terra & Wim Slijkoord dat op 
58,93% uitkwam. Natuurlijk, Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister ble-
ven heel dicht bij met 58,04%, maar 
toch! Ook Joop van Delft & Frans 
Kaandorp bevestigden hun klasse 
als derde met 56,25%. Jan Egbers 
& Ben Remmers, ook behorende 
tot het bridge establishment, deel-
den vier en vijf met André van He-
rel & Cora de Vroom die eveneens 
tot deze exclusieve groep behoren. 
In de B- lijn een daverende verras-
sing van Ada van Maarseveen & 
Rob Bakker die met de beste sco-
re van allen met 64,17% eerste wer-
den. Stenny & Herman Limburg zijn 
de verhuis perikelen kennelijk weer 
te boven gekomen en volgden keu-
rig als tweede paar met 62,08%, snel 
terug naar de A? Adriaan Koeleman 
verwisselde zijn partner voor klas-
bak Adrie Voorn en dat leverde hem 
de derde plaats op met 57,92%. 

Tekenend
Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zand-
bergen tekenden voor vier met 

54,58% en positie vijf werd gedeeld 
door Tini Lotgerink & Jeanet Verme-
ij en Marjan & Jan Wille met 49,17%, 
zo kun je met een score onder de 
vijftig toch de pers halen! Overigens 
deden Marjan & Jan het als vers be-
vorderden natuurlijk best goed.
In de C- lijn accepteren Riet & Wim 
Beijer, Els van Wijk en Tineke & 
Frans Beliën hun terugval duide-
lijk niet en werden in deze volgor-
de eerste met 59,58%, en twee maal 
tweede met 56,67%. Ook verrassend 
tweede met 56,67% werden Anne-
ke & Bram van der Zeeuw, die zo 
bewezen dat doubleren loont en je 
geen medelijden moet hebben met 
de verslagene! Adrie & Ko Bijlsma 
sloten met 53,33% de top in deze lijn 
af. Voor diegenen die de publiciteit 
niet gehaald hebben, er is wat aan 
te doen. De eerste bijspijker cursus, 
die zestien deelnemers trok, wordt 
op 9, 16 en 23 januari 2016 gevolgd 
door een tweede. Er hebben zich in-
middels al 18 paren aangemeld, dus 
als je nog niet te oud bent en je wilt 
nog wat, grijp je kans.
Opgeven bij André van Herel, e- 
mail: andrevanherel@gmail.com, te-
lefoon 06-15115388. Wilt u gewoon 
lekker competitie bridgen en doet u 
dat nog niet, meld u dan bij het se-
cretariaat van Bridgeclub De Leg-
meer: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458. De lo-
catie op de woensdagavond van-
af 19.45 uur is Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn.

Meiden MC1 SAS’70 
halfjaar kampioen

Tweede parencyclus 
bVK afgerond

De Kwakel - De 2e cyclus van de 
parencompetitie van de BVK zit er-
op. De beslissingen zijn dus geval-
len, de promovendi en degradan-
ten zijn bekend en het leven hervat 
zijn gewone gangetje alsof er hele-
maal niets gebeurd is. In de A lijn 
geen promotieplaatsen uiteraard, 
wel een toch nog spannende race 
voor de 1e plaats in de eindrang-
schikking na 5 speelavonden met 
een toch wel verrassende ontkno-
ping. Geke en Jaap Ludwig stonden 
na 4 avonden ogenschijnlijk vrij ste-
vig aan kop, maar een zeer magere 
score op de slotdag betekende het 
einde van hun aspiraties. Nu was de 
hoofdprijs voor Kitty en Huub van 
Beem, die door hun afwezigheid 
hun ‘eigen gemiddelde’ scoorden en 
met 54,95% gemiddeld de nummers 
2 en 3 0,51% voorbleven. Die num-
mers 2 en 3 eindigden exact gelijk 
met dus 54,44%. Het betrof Nel-
ly Vork en Andre Verhoef, die deze 
avond met 64,93% als 1e eindigden 
en Rita en Wim Ritzen. Truus Lan-
gelaan en Elly van Nieuwkoop ont-
liepen degradatie door met 61,46% 
keurig 2e te worden en Ineke Hillia-
rd en Huib van Geffen werden op-
nieuw 3e, nu met 59,38%. Stabiele 
serie dus. Onderin viel het doek voor 
Bep Verleun- Ria van Zuijlen, Rees 
en Gerard van der Post en Mat-
ty en Kees Overwater. Hun plaat-
sen worden volgende week ingeno-
men door de 3 promovendi uit de B 
lijn. Daar waren Corrie en Ruud van 
der Peet de glorieuze winnaars met 
57,02% gemiddeld. Anneke Karlas 
en Jaap Verhoef werden 2e ‘’ over 
all’’  en ook 2e in de daguitslag 
(55,9%) en de 3e promotieplaats 

was voor Rie Bezuyen en Gerbrand 
van Nigtevegt, die we, net als Corrie 
en Ruud natuurlijk,  succes wensen 
in hun debuut in de A lijn. De dag-
zege ging naar Elisabeth en Nan v.d. 
Berg met een wel heel mooie sco-
re van 67,29% en de 3e plaats was 
voor Helen Conijn en Herman Ko-
perdraad, die deze plek echter wel 
moesten delen met Emmy en Ge-
rard van Beek (allebei 54,51%). Een 
stapje terug naar de C lijn was het 
niet al te droeve lot voor de paren 
Addy de Zwart-Hettie Kesting, Tiny 
Rijpkema- Riet Koot en Atie en Wan 
Overwater. Hilly Cammelot en Mie-
neke Jongsma eindigden in de C lijn 
deze avond als 1e met 60,35%. Net 
als in de A lijn was de nummer 2 
van deze avond ook nummer 2 in de 
eindrangschikking. Piet v.d. Poel en 
Gerard de Kuijer keren dankzij hun 
60,07% op de slotavond terug naar 
de B lijn. Piet-Hein en Eefke Bac-
kers vormden deze avond weer eens 
een bridgepaar en zij werden 3e met 
54,86%. Op de allerlaatste plaats 
eindigden Hans Elias en Ben Terra 
die met een straatlengte voorsprong 
de totaalranglijst na 4 avonden aan-
voerden. Zij hadden nog 12% lager 
moeten scoren om promotie mis te 
lopen, dus zij eindigden toch nog als 
1e met 55,6% gemiddeld. De veras-
sende maar zeer gegunde 3e pro-
motieplaats was er voor Marjan en 
Ben v.d. Broek, cursisten van Hans 
Wagenvoort (dat moest ik er nog 
wel even bij vermelden!) 

Volgende week de Kerstdrive, dan 2 
weken bridgerust en vanaf 7 januari 
zullen de spreekwoordelijke vonken 
er weer vanaf vliegen.  

De Kwakel - De vonken vlogen er 
afgelopen zaterdagmiddag weer af 
in ’t Fort De Kwakel, de donateurs 
toverde fraaie standen op het dam-
bord. Een hoogstandje was wel de 
finalepartij in de laagste regionen 
die om de aanmoedigingsprijs stre-
den. Luc van der Meer wist de vijf-
tien resterende schijven van Martijn 
Baars allemaal vast te zetten. Mar-
tijn kon niets meer zetten en dacht 
dat het remise was, maar de wed-
strijdleider was onverbiddelijk. Je 
verliest als je niet meer kan zetten, 
dat geldt als je geen schijven meer 
hebt of als je ze niet meer kan ver-
zetten. Luc trad daarmee in de voet-
sporen van zijn vader die ooit in een 
ver verleden de C-groep wist te win-
nen. Ook de finale van de B-groep 
was een spektakel partij, verzorgt 
door Bart de Bruyn en Fred Busker-
molen. Bart besliste de partij met 
een zevenklapper, hij kwam handen 
tekort om al de schijven van die ene 
slag weg te halen.
De finale om de donateurtitel trok 
grote belangstelling, een extra druk 

voor de finalisten Joris Voorn en 
Marco de Groot. Joris bezweek on-
der grote tijdsdruk, in plaats van de 
dam van Marco te vangen vloog 
hij in een alles vernietigende rond-
slag. Marco nam daardoor de ti-
tel van Mike Kouwenhoven, die op 
het laatste moment verhinderd was, 
over. Het bleef nog lange tijd onrus-
tig in ’t Fort, het nadammen verg-
de veel van deze huis- tuin- en keu-
kendammers, die een gezellige mid-
dag met dit mooie spelletje beleef-
den. Dit spel hoopt damclub Kunst 
& Genoegen straks ook op de Kwa-
kelse school te promoten.

Vrijdagavond toog het 1e team van 
K&G naar Den Ilp, het behaalde een 
verdienstelijk gelijkspel. Held van de 
avond was invaller Henk Springint-
veld die een dun eindspel met een 
dubbele oppositie wist te winnen. 
Voorlopig gaan de dammers zich de 
komende weken op hun onderlinge 
competitie storten. Drie dammers 
staan op dit moment op een gedeel-
de eerste plaats, spannend dus. 

overd, kon Joeri Stange schuin al-
leen op doel aflopen. Stange zag 
de inlopende Van Rijn in zijn oog-
hoeken aan komen en gunde hem 
de bal, waarna Mathijs koelbloedig 
de 2-1 binnenschoot. In het restant 
van de wedstrijd, waarin diverse ge-
le kaarten getrokken werden, hield 
KDO stand en was het zelfs tot twee 
keer toe dichtbij de 3-1, maar Ar-
senal werd nog een definitieve af-
straffing bespaart. In de 90e minuut 
stelden de Kwakelaars de zege voor 
100% veilig toen Joeri Stange de bal 
hard voorzette en de nummer vier 
van Arsenal de bal achter zijn eigen 
doelman deponeerde, 3-1. 
Dankzij deze broodnodige overwin-
ning en prima prestatie tegen de 

koploper, kan KDO gelukkig weer 
omhoog gaan kijken in het klasse-
ment. De Kwakelaars staan nu op 
de zevende plaats en kunnen vol-
gende week zondag nummer ne-
gen Ouderkerk op zes punten zet-
ten. Hopelijk kan KDO met een ge-
rust gevoel de Kerst opzoeken en 
een stap zetten richting de subtop 
in de spannende derde klasse C. De 
wedstrijd begint om 14:00 uur in De 
Kwakel en wij hopen op uw komst!
Opstelling KDO 1: Tim ten Brink, 
Doron Borger, Michael Meijer, Joris 
Kortenhorst, Erik Verbruggen, Mau-
rice Bartels, Menno Lingeman, Ti-
mo Kas, Mathijs van Rijn, Bart Ho-
ving (75e Bart van der Tol) en Joe-
ri Stange

aan de zijlijn werden de meiden op 
scherp gezet. De wedstrijd liep ge-
heel volgens plan en de sets wer-
den met 25-15, 25-18, 25-15 en 25-
11 gewonnen en met deze 4-0 ze-
ge werd het kampioenschap binnen 
gehaald. Zij mogen zich nu kampi-
oen Regio West, MC 2e klasse, 1e 
helft 2015-2016 noemen. Namens 
de NEVOBO werden de medailles 
uitgereikt en vanuit de club werd 
het binnengehaalde kampioen-

schap gevierd met bubbles en taart. 
2 dagen later stond er opnieuw een 
wedstrijd op het programma, op-
nieuw Haarlem Spaarnestad, maar 
nu de MC5. Als een volwaardige 
kampioen werd ook deze wedstrijd 
met 4-0 gewonnen. Na deze laatste 
wedstrijd werden de meiden verrast 
met opnieuw een prijsuitreiking en 
kreeg elke speelster een beker uit-
gereikt. 





Atlantis 1 wint bij Koveni
Mijdrecht - In de uitwedstrijd van 
zaterdag 12 september heeft Atlan-
tis 1 gewonnen van Koveni 1. Atlan-
tis, gesponsord door de Rabobank, 
was sterker en wist via alle schijven 
te scoren waardoor er uiteindelijk 
eenvoudig met ruime cijfers (6-23) 
werd gewonnen. 
 De wedstrijd werd gestart met in de 
aanval Sharon Moen, Heleen Has-
pels, Berry de Jong en Mark Gover-
se, die de plaats innam van de ge-
blesseerde Jelmer Steen. De verde-
diging werd gevormd door Janne-
ke van Ginkel, Melissa van der Stap, 
Lars Kuylenburg en Maarten Hel-
sloot. Er werd scherp gestart door 
de ploeg van coach Aad Witteman. 
De verdediging had de wedstrijd 
goed onder controle en de aanval 
kon gemakkelijk doelpunten ma-
ken. Het spel van Atlantis was goed 
en er werd voor elke bal gevochten. 
De stand was al gauw 3-8 in het 
voordeel van de bezoekers. Door 
een aantal slordigheden van Atlan-
tis kon Koveni in de beginfase nog 
een aantal doelpunten maken. 
De wedstrijd werd van beide kanten 
fysiek gespeeld. Helaas zorgde een 
onbesuisde actie van een heer van 
Koveni ervoor dat Janneke van Gin-

kel zich zodanig blesseerde dat ze 
niet verder kon spelen. Amy Loman 
kwam binnen de lijnen en zij pas-
te zich moeiteloos aan en kon het 
team op een doelpunt trakteren. 
 
Frustratie
De frustratie was hoog bij een aan-
tal spelers, want Atlantis voelde zich 
benadeeld en wilde sportief revan-
che nemen op de tegenstander. Dit 
lukte prima en Koveni kon hier niet 
op antwoorden. Er werd gerust met 
een 4-12 voorsprong voor Atlantis. 
 Na rust ging Atlantis verder met 
scoren, door middel van mooie ac-
ties en goede combinaties. Atlantis 
1 gaf veel druk op het aanvalsspel 
van Koveni. De laatste tien minuten 
kwam Rick Kuylenburg nog in het 
veld voor Maarten Helsloot. 
 De hele wedstrijd had Koveni wei-
nig in te brengen en werd van het 
kastje naar de muur gestuurd. De 
juiste mensen werden uitgespeeld 
en er werd voor elkaar gevochten. 
Uiteindelijk hebben alle spelers van 
Atlantis minimaal één doelpunt ge-
maakt.
Met de uiteindelijk einduitslag van 
6-23 werd het doel van Atlantis 
ruimschoots gehaald.

Atlantis 2 verliest zicht op 
koppositie
Mijdrecht - In een wedstrijd met de 
eerste plaats als inzet heeft Atlan-
tis 2 aan het kortste eind getrokken. 
De Florist formatie  moest zijn meer-
dere erkennen in koploper VZOD 
2. Hoewel Atlantis een goede wed-
strijd speelde, bleek VZOD overtui-
gender in de afwerking van gecre-
eerde kansen. Atlantis verloor uit-
eindelijk met 17-10.
Voor de wedstrijd waren de be-
langen duidelijk. Bij winst in Ku-
delstaart zou de Florist formatie in 
punten gelijk komen met VZOD, en 
zo de (gedeelde) eerste plaats pak-
ken. VZOD opende echter de sco-
re met een vrije bal en liep via een 
korte kans en een strafworp snel 
uit naar een 3-0 voorsprong. Atlan-
tis liet zich hierdoor niet van de wijs 
brengen en bracht met drie afstand-
schoten de stand weer gelijk. Hier-
na wist VZOD een gaatje te slaan 
van twee doelpunten. De Florist for-
matie wist wederom gelijk te maken 
met een fraaie korte kans en een af-
standschot. Met de rust in zicht kon 
Atlantis helaas niet voorkomen dat 

VZOD weer een voorsprong pakte. 
Met een 8-5 achterstand ging At-
lantis de rust in. Ondanks de ach-
terstand bleef het geloof op een 
goed resultaat aanwezig bij Atlantis 
2. Dit bleek ook doordat de eerste 
aanval na rust direct resulteerde in 
een strafworp mee, die feilloos werd 
benut. Via een schot van VZOD en 
een doorloopbal van Atlantis werd 
het 9-7. Hierna volgde een perio-
de waarin Atlantis, ondanks goede 
aanvallen, niet tot scoren wist te ko-
men. VZOD kon hiervan profiteren 
en wist uit te lopen naar 13-7. At-
lantis 2 gaf zich echter nog niet ge-
wonnen en wist met een afstands-
chot weer wat terug te doen. Bei-
de ploegen bleven strijden voor een 
goed resultaat, wat resulteerde in 
doelpunten aan beide zijden. 
Ondanks het goede spel wist de Flo-
rist formatie niet te winnen. VZOD 
hield met 17-10 de punten in eigen 
huis. Komende zaterdag speelt At-
lantis 2 tegen Vinken 2. De wed-
strijd begint om 14.10 in Vinkeveen. 
Uw steun is welkom!

Atlantis B2 wint van KVA
Mijdrecht - Het kampioenschap 
van de B2 van korfbalvereniging At-
lantis in de najaars veldcompetitie 
was niet onopgemerkt gebleven.
Er diende zich bij de huldiging di-
rect een sponsor aan voor dit team.
Afgelopen zaterdag was het zover 
dat de shirts van de sponsor klaar 
waren en dat het team zich kon pre-
senteren in deze nieuwe shirts.
 In aanwezigheid van de heer Gor-
tenmulder van M.K. Gortenmulder 
B.V. ging men vooraf samen met de 
sponsor op de foto.
Nu was het zaak om wel een goed 
resultaat neer te zetten in de wed-
strijd tegen KVA B2 , het team dat 
op de laatste plaats in de competitie 
stond. Atlantis kwam al na één mi-
nuut op achterstand, maar het team 
herstelde zich snel en liep in de eer-
ste helft uit naar een voorsprong 
van 5-1. Helaas scoorde KVA vlak 
voor rust nog tegen waardoor de 
rust werd in gegaan met een voor-
sprong van 5-2. In de rust gaf coach 
Hans een peptalk om in de tweede 
helft met meer snelheid te spelen 
want er lagen veel meer mogelijkhe-

den voor een goede uitslag. Nadat 
eerst KVA door een mooi afstands-
schot terug kwam tot 5-3, zette At-
lantis even snel aan en liep daar-
door binnen 15 minuten uit naar 
een stand van 10-3. Daarna scoorde 
Atlantis nog drie keer en KVA nog 
tweekeer, waardoor de einduitslag 
werd bepaald op 13-5.
Heel positief vandaag was dat de 
scores werden verzorgd door bijna 
het gehele team (Demi Klijn2x, Ni-
na van Schaick 2x, Luuk Gortenmul-
der 4x, Ilse van Kempen 1x, Sam van 
de Beitel 1x, Tessa Verweij 1x, Nina 
Versteeg 1x, Trevor de Waal 1x). Ook 
de andere spelers Thimo Burggraaff 
en Maikel van Dort hadden een 
groot aandeel in de voorbereiding 
van de doelpunten. Door deze over-
winningen heeft Atlantis haar der-
de overwinning in deze zaalcompe-
titie bereikt. Dit naast twee neder-
lagen. Hierdoor hebben zij aanslui-
ting gehouden met de koplopers. 
Een knappe prestatie van dit team 
nadat zij na het kampioenschap op 
het veld toch een klasse hoger zijn 
gaan spelen.

Laatste bekerronde in 2015
De Ronde Venen - De laatste wed-
strijden voor “de beker met de gro-
te oren” werden afgelopen week 
gespeeld. Met nog een ronde voor 
de competitie in het verschiet gaan 
de biljarters ook even op winterstop. 
Even de tijd om van alle spelers te 
bekijken hoe zij het afgelopen half 
jaar gespeeld hebben. Op, onder of 
boven het moyenne? Het is voor de 
meesten altijd even afwachten wat 
de wedstrijdleiding berekend en 
welk moyenne en voor de tweede 
helft van het seizoen achter je naam 
komt te staan. Ook weer tijd om de 
keu te vullen met voldoende caram-
boles om in de tweede seizoenshelft 
weer helemaal los te gaan en even 
de tijd dat je niet op maandag of 
woensdag “moet” spelen.
Ook die rust is even lekker, maar ui-
teraard niet lang want dan begint 
het weer te kriebelen. Dan de wed-
strijden van afgelopen week. Wie 
gaat aan kop van de beker de win-
terstop in? Dat hangt uiteraard af 
van de uitslagen. Te beginnen met 
Bar Adelhof 1 tegen ASM 1. De spe-
lers namen er de tijd voor met twee 
lange partijen waarvan elk team er 1 
won. De middellange partij was voor 
ASM en de kortste partij was weer 
voor Bar Adelhof. De meeste ca-
ramboles waren gemaakt door Bar 
Adelhof 1 en daarmee werd het 5-4 
voor hen. Helaas zijn dat voor beide 
onvoldoende punten om in de top 3 
te komen.
Wat deed DIO tegen CenS? Zij de-
den het goed. CenS kon geen ech-
te vuist makken en haalde slechts 
van een partij de winst binnen, 7-2. 
Ook deze teams staan helaas voor 
hen niet in de top 3. De Kromme 
Mijdrecht 1 ontving het goed spe-
lende de Kuiper/Stee Inn. Dat goede 
spel legden zij ook deze week weer 
op het biljart. Slecht 2 punten wer-
den door de sterk spelende Anto-
nie Schuurman binnengehaald, de 
rest (7) waren voor de Kuiper/Stee 
Inn. De Kuiper Stee Inn staat daar-
door wel in de top 3. De Kromme 
Mijdrecht 2 mocht het opnemen te-
gen Lutis/de Springbok. Willem van 
de Graaf liet met de snelste partij 
van de week (38 caramboles in 19 
beurten) Henk Doornekamp geen 
ruimte voor de winst. Laura van 
de Graaf deed hetzelfde met Alan 
Knightly maar vader en zoon Beets 
herstelden de schade en daarmee 

trok Lutis toch de winst, 4-5, naar 
zich toe. Beide teams staan hier-
mee ook niet in de top 3. De Krom-
me Mijdrecht 3 mocht het tegen de 
Merel/Heerenlux 3 laten zien en dat 
deden ze dan ook goed. Geen punt 
werd de Merel gegund en met 9-0 
winst ga je dan lekker naar huis. De 
Merel/Heerenlux 2 deed het lekker 
tegen Stieva/Aalsmeer. Piet Best (de 
Merel) sloot af met een serie van 
3 en ontnam Derk Bunders (Stie-
va) daarmee de kans op een gelijk-
spel. Jeroen Vis van de Merel moest 
zijn partij wel in leveren bij Bernard 
Enthoven maar dat waren de enige 
punten voor Stieva/Aalsmeer,7-2. 
Helaas komen beide teams niet in 
de top 3 voor. Bar Adelhof 2 had, 
ondanks dat ASM 2 moest double-
ren, geen gemakkelijke avond. Ber-
tus Oostveen en Miguel van Nieuw-
kerk waren, met twee treden extra 
aan caramboles, toch in staat twee 
partijen winnend af te sluiten. Ook 
hier geen top 3 deelnemers. Wie 
staan er dan wel in de top 3? Die 
komen uit de laatste wedstrijden. 
De Biljartmakers ontving Bar Adel-
hof 3. Pim de Jager (Bar Adelhof) 
liet (eindelijk?) weer eens zien hoe 
goed hij kan spelen. Tegen Jacques 
de Leeuw maakt hij halverwege de 
partij een mooie serie en sloeg daar-
mee een gat dat Jacques niet meer 
kon dichten. Cock Verver (Bar Adel-
hof) won zijn partij ook maar Bart 
Dirks en Boy Vanderdonck (beide 
de Biljartmakers) haalden toch weer 
4 punten binnen, 4-5. Bar Adelhof 3 
staat hierdoor ook in de top 3. De 
Springbok 1 en 2 hadden een on-
derlinge strijd. Team 2 begon goed 
met een winst partij maar dat werd 
onmiddellijk rechtgezet door team 1. 
De derde partij was een spannende 
partij maar ook deze was weer winst 
voor team 1.
De laatste partij Willem Holla (team 
2) tegen Michel Bak (team 1) leek 
lange tijd in het voordeel van Wil-
lem Holla uit te vallen. Echter op het 
laatste moment kwam bij Michel de 
geest uit de fles.
Met een serie van 23 (hoogste serie 
van de week met 37,10%), een se-
rie van 6 en nog een enkeltje in de 
laatste beurt trok hij alsnog de winst 
naar zich toe en daarmee was de 
eindoverwinning met 7-2 voor team 
1 en staan zij aan de kop van het be-
kerklassement.

Winst voor jongste 
Basketballers
Mijdrecht - Afgelopen weekeinde 
was voor de meeste Basketballers 
de laatste wedstrijd van het winter-
seizoen. De jongste Basketballers 
speelden thuis tegen de Woodpec-
kers uit Houten en omdat zij de uit-
wedstrijd hadden gewonnen, wilde 
de tegenstanders dit keer de over-
winning mee naar huis nemen. De 
Woodpeckers begonnen daarom 
sterk tegen de jonge Argonauten en 
zij namen een flinke voorsprong. De 
spelverdelers Geert Jan Dierickx en 
Patrick Burger zorgden ervoor dat 
Marijn Kop, Adne Limburg en Asa-
tour Arkojan tot scoren kwamen en 

in de rust was de stand dan ook min 
of meer gelijk geworden. Alex Kra-
mer en Luc van Dijk hadden een 
paar mooie rebounds en ook Alec 
Heijnemans verdedigde goed mee. 
De geblesseerde Ruben Recht-
uijt werd vervangen door Kalvin de 
Koning. In het vierde kwart was de 
weerstand van de Woodpeckers ge-
broken en liepen de Argonauten 
verder uit. De wedstrijd werd dan 
ook met 63-48 winnend afgesloten. 
Erik de Koning werd op de schou-
ders genomen omdat hij ook een 
punt had gemaakt.  Gefeliciteerd 
met deze overwinning jongens!

Kaj Poldervaart trots om 
pupil van de week te zijn
Mijdrecht - Kaj is een vrolijke knul 
van 10 jaar. Hij is de oudste thuis, 
onder hem komt broertje Dain en 
de jongste is zusje Efin. Kaj speelt al 
sinds de mini’s bij Argon vanaf zijn 
5e jaar, via de UEFA Cup, Champi-
ons League en F2, speelt hij nu in 
de E2. 
Zijn sterke punt in het veld is zijn 
goeie trap en overzicht. Nu met zijn 
nieuwe trainers wordt er gewerkt 
aan zijn duels en aan zijn snelheid. 
Het belangrijkste is dat hij het erg 
naar zijn zin heeft in de E2! Het zou 
alleen nog leuk voor ze zijn als ze 
iets meer zouden winnen…

Kaj is een slimme jongen en gaat 
lekker op school, tegenwoordig niet 
van zijn Iphone af te slaan met film-
pjes van Enzo Knol, maar gaat ge-
lukkig ook nog graag naar buiten.
Zijn favoriete club is Ajax, maar 
vroeger was hij net als papa voor 
Feyenoord, er is iets mis gegaan 
denkt zijn vader? Verder kent hij een 
hoop spelers en weet precies waar 
ze voetballen. Dit komt misschien 
ook wel door FIFA 16?
Hij is super trots dat hij Pupil van de 
Week is! De aandacht zal hij wat las-
tig vinden, maar een eer vindt hij het 
wel! Foto: sportinbeeld.com

Volop strijd in driebanden-
competitie drV
De Ronde Venen - Medio septem-
ber is begonnen met de vijfde jaar-
gang van de individuele driebanden-
competitie DRV in gemeenschaps-
huis De Springbok te De Hoef. Nu 
de competitie tot twee derde is ge-
vorderd, begint er enige tekening 
te komen in de onderlinge krachts-
verhoudingen. Er is echter nog vol-
op strijd om een ereplaats in de top 
van het klassement te bemachtigen. 
Na acht van de elf speelavonden en 
16 gespeelde partijen wordt de top 
3 momenteel gevormd door respec-
tievelijk Theo Valentijn, Bert Loog-
man en Hero Janzing, waarbij de 
onderlinge verschillen te overzien 
zijn. Ook Jacques de Leeuw klopt 
nog nadrukkelijk op de deur om 
een gooi te doen naar de begeer-
de titel. Zijn achterstand is echter 

wel wat groter in punten, doch met 
zijn vorm is deze competitie niks mis 
getuige een formidabel en hoogste 
moyenne-percentage van 128,991. 
Tot nog toe wist Theo Valentijn de 
meeste partijen (12) in winst om te 
zetten, terwijl Bert Loogman en He-
ro Janzing ieder 11 partijen op hun 
naam schreven. De komende we-
ken zullen uitwijzen wie uiteindelijk 
aan het langste eind gaat trekken.  
Er zijn nog drie speelavonden en zes 
partijen te gaan. Bovendien wordt 
voor het eindresultaat een correc-
tiefactor toegepast om zodoen-
de een eerlijke vergelijking moge-
lijk te maken met degenen, die om 
voor hen moverende redenen een of 
twee speelavonden hebben moeten 
missen. Het kan dus nog alle kan-
ten op.

Volle bak Veenshuttle 
competities

De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag 12-12 was het weer vol-
le bak met competitiewedstrij-
den voor Badminton Vereniging 
Veenshuttle in de Phoenix. Vier 
van de zes badminton compe-
titieteams hebben weer gestre-
den om een goed plaatsing in de 
ranglijst. Één competitieteam be-
trof spelers tot 13 jaar. Zij hebben 
gespeeld tegen de Spaceshuttle 
uit Enkhuizen en wisten de wed-
strijden op een mooi gelijk spel 
van 4-4 te houden. Het tweede 
team van spelers tot 17 jaar heeft 
gestreden tegen het team Alme-
re. Beide teams strijden nog om 

de 2e plaats in hun poule. Veens-
huttle heeft deze weten te behou-
den door deze wedstrijd ook met 
4-4 af te sluiten. Het opstapteam, 
de jeugd die wedstrijden spelen 
om zich voor te bereiden om aan 
de echte competities mee te kun-
nen doen, kregen de smaak goed 
te pakken. Tegen de vereniging 
xxx uit Hoofddorp won dit team 
met een dikke overwinning van 
7-1. Het Heren 1 team, dat speel-
de tegen Olympia Haarlem, heb-
ben ook deze wedstrijd in winst 
om kunnen zetten. Met een ver-
diende 5-3 konden deze heren de 
zaal weer verlaten.

Thriller in Mijdrecht, 
Argon d4 tegen CSW d4M
Mijdrecht - Zaterdag 12 decem-
ber. de bekerwedstrijd Argon D4 te-
gen CSW D4M gaat eindelijk ge-
speeld worden. Een flauw zonne-
tje, geen wind, een prima grasmat 
en flink wat toeschouwers. Ingre-
dienten voor een leuke wedstrijd 
waar het gaat om de volgende ron-
de in de beker. Beide teams heb-
ben evenveel punten en doelpun-
ten. Dus bij een gelijkspel wordt de-
ze derby via penalties beslist. Maar 
daarvoor moet eerst een wedstrijd 
worden gespeeld. Zoals ik al noem-
de zijn alle ingredienten aanwe-
zig voor een mooie wedstrijd. Ieder-
een gemotiveerd. Dat is niet moeilijk 
wanneer je tegen de buurman en in 
dit geval ook de buurvrouw speelt. 
Vrienden, kennissen, familie. Alles 
staat langs de lijn. Nadat de aftrap 
is genomen is gelijk zichtbaar dat er 
geen onderscheid wordt gemaakt. 
Er wordt stevig gevoetbald waar af 
en toe een overtreding valt. Ja, ook 
de meiden delen uit.

Overwicht
De meiden van CSW hebben een 
licht veldoverwicht maar kunnen de 
verdediging van Argon nog onvol-
doende pijn doen. Twee gevaarlijke 
vrije trappen die er net niet ingaan 
zijn het grootste gevaar van CSW. 
Argon komt er bij vlagen via de 
counter gevaarlijk uit. Maar ook hier 
heeft de CSW verdediging steeds 
een antwoord op. Je voelt dat het 
een strijd tot het einde wordt voor-
dat er uiteindelijk een winnaar uit-
komt. Waar de strijd tussen spelers 
en speelsters is ziet de scheidsrech-
ter toch ook nog even kans om in 
de picture te staan. Hij verzoekt bei-
de aanvoerders om hun aanhang te 

vragen een paar stappen van de zij-
lijn te doen. Prima actie waarvan het 
resultaat na een paar minuten weer 
weg is. Deze wedstrijd vraagt om er 
bovenop te zitten. Ook voor de toe-
schouwers. In de rust worden nog 
wat zaken besproken en gaat ieder-
een er weer met de zelfde instelling 
tegenaan. Een slooppartij voor spe-
lers en speelsters. Het zware veld en 
het hoge tempo vraagt veel van ie-
dereen. Dit is de laatste 15 minuten 
ook zichtbaar. De passie blijft maar 
de vermoeidheid neemt toe. Wie 
nu scoort zal waarschijnlijk ook als 
winnaar uit de bus komen. Tot het 
laatste fluitsignaal blijft deze topper 
0-0. Dus penalties. Het lijstje met 
de 5 namen worden snel gemaakt. 
Toch wel spannend om zo een be-
kerwedstrijd te eindigen. Diege-
ne die het beste de zenuwen on-
der controle heeft zal hier goed uit-
komen. Waar de jongens van Ar-
gon de eerste twee penalties mis-
sen hebben de CSW dames de ze-
nuwen wel onder controle. De der-
de penalty voor Argon wordt keu-
rig in het hoekje geplaatst. Ook de 
derde penalty van CSW gaat er in. 
Stand 1-3. Wanneer CSW haar vier-
de penalty mist is er nog hoop voor 
Argon. Echter is de druk voor Argon 
te groot en wordt de penalty gemist. 
Einde wedstrijd. CSW wint! Wat een 
ontading bij de meiden van CSW. 
Deze wedstrijd kent geen verliezers. 
Argon heeft laten zien dat ze een 
gelijkwaardige tegenstander voor 
CSW was. En de toeschouwers heb-
ben een fantastische wedstrijd ge-
zien met strijd, passie en leuk voet-
bal. Kortom iedereen is in deze een 
winnaar. Wat kan jeugdvoetbal toch 
mooi zijn!!

 
20   Nieuwe Meerbode  •  16 december 2015





 
22   Nieuwe Meerbode  •  16 december 2015

Tweede bridge-weekend 
BVU geslaagd
Uithoorn - Zo’n 20 leden met al of 
niet bridgende aanhang van de BVU 
togen vrijdag naar Berg en Dal om 
weer een weekend-toernooi te spe-
len. Rond 17.00 u was iedereen aan-
wezig en na het welkomstdrank-
je en diner werd er natuurlijk ge-
bridged. Er deden ook nog enkele 
‘buitenstaanders’ mee zodat met 20 
paren in 1 lijn gespeeld werd. In de 
eerste zitting werden Marijke & Ger 
van Praag tweede (de andere ‘gas-
ten’ vermelden we niet) , Maarten 
Breggeman & Huib van Geffen vier-
de en Tineke van der Sluijs & Mi-
ny Heunen vijf. Miny is de door de 
organiserende firma Boon-a-part 
meegeleverde dame waar Tineke 
vorig jaar ook mee speelde.
Zowel zaterdag als zondag werd er 
gewandeld of gefietst, er werden 
musea bezocht  en een rondleiding 
met Gilde-gids door Nijmegen ge-
daan, alleen, in paren of groepjes. ‘s 
Avonds was iedereen weer present 
bij borrel en diner, om direct daar-
na aan de kaarttafel te verschijnen.
Zaterdag kwam er al tekening in de 
strijd: Tineke & Miny werden afge-
tekend eerste (59%). Pas op de zes-
de en zevende plaats zien we dan 
BVU-leden: respectievelijk Marine-
ke & Martin en Marijke & Ger van 
Praag met iets meer dan 52%.
De zondagzitting werd gewonnen 
door Marijke & Ger met 62,4%, maar 
Tineke & Miny scoorden slechts een 
half procentje minder. Op plaats vier 
vinden we dan Ans Breggeman & 
Lia en op 5 verrassend een koppel 
uit de voormalige beginnerslijn: Nel-
ly Jansen & Jaap Bark met een keu-
rige 55,6%. Daardoor bleken Tineke 
& Miny uiteindelijk het toernooi te 
winnen, net als vorig jaar! Hun ge-
middelde score was 58,9%. Tweede 
werden Marijke & Ger (58,1%). Dan 
komen er vijf paren ‘van buiten’ en 
op de achtste plaats, dus derde van 
de BVU, vinden we met 51,8% Nel-
ly & Jaap! Complimenten lijken hier 
niet misplaatst.

Derde parencompetitie 
eindigt hilarisch...
En dan volgt op maandag 14 de-
cember ook nog de slotronde van 
de derde ‘periode’. Opvallend veel 
leden kwamen gapend binnen of 
deden dat tijdens het spelen en 
hadden hier & daar een black-out. 
Zo ook uw verslaggever. Maar hij 
moest nog even door, om na afloop 
dit verslag te schrijven. In de C-lijn is 

alles duidelijk. Zowel deze avondzit-
ting als de einduitslag is hetzelfde. 
De percentages in deze volgorde: 
Zoals voorspeld An & Bert Pronk op 
1 (71,67; 65,21%), op 2 Helma Rapp-
Jonkers & Theo Vermeij (69,17; 
56,82%) en op 3 Nelly & Jaap (61,67; 
56,4%). Het bestuur beslist later de-
ze week welke paren promoveren 
naar de B-lijn en ook andersom.
Ook bovenaan in de B-lijn heerst 
duidelijkheid: Wim Baars & Marcel 
Dekker wonnen met 64,58% en pro-
moveren met bijna 58% naar lijn A. 
Jeanette Das & Map Kleingeld wer-
den 2 met ruim 59% en Tini Lotge-
rink en Marja Baris 3 met bijna 58%. 
Ondanks een schrale score staan 
Marijke & Ger ook hier op een twee-
de plaats (55,43%) en promoveren 
dus. In de A-lijn moeten Thea Stahl 
& Marja van Leeuwen en Tonny Go-
defroy & Harry Rubens plaats voor 
hen maken.
In de A-lijn speelden Lambert Koe-
ter & vermoeide verslaggever Huib 
vier matige rondes en hadden ver-
volgens een ‘stilzit’. In de slotron-
de moesten zij het opnemen te-
gen vermoeide voorzitter Hans Wa-
genvoort & gelegenheidspartner en 
wedstrijdleider Monique Verberk-
moes. Deze tafel eindigde in een 
100% score voor Lambert & Huib, 
die daarmee de zitting wonnen met 
59,4%, maar daarmee derde van on-
deren werden. Het zal u duidelijk 
zijn waarom onze voorzitter in het 
bestuur een voorstel deed om dit 
keer ook in de A-lijn drie paren te 
laten degraderen... Ook Leo Leenen 
& Henk van der Schinkel (vanavond 
tweede met 57%) en Ineke Hilliard & 
Elisabeth van den Berg  (3 met net 
iets minder) komen in de einduit-
slag niet hoog. De derde plaats in 
de eindrangschikking is voor Ma-
rineke & Martin (53,77%), plaats 
twee wordt ingenomen door Greet 
& Henk Stolwijk (54,35%), maar 
ook hier wint Tineke met haar vas-
te partner Anke Reems en daar-
mee zijn zij dus ook nog ‘periode-
kampioen’. De bridge-avonden van 
de BVU vinden plaats op maandag 
(aanvang 19.45 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij de secretaris van de 
BVU Marineke Lang tel. 0297 569 
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@tel-
fort.nl. Voor informatie over bridge-
lessen kunt u terecht bij Hans Wa-
genvoort wagenvoorthans@gmail.
com, tel. 06 53 368 948.

Spelers (van links naar rechts): Staand: Jesse Hafkamp, Jayden Zschuschen, Rens Janmaat, Mika de Jeer, Nassim Had-
daoui, Alex van Luyn, Amir Bryson en Sebastiaan Hagedoorn Zittend: Daniel van Vliet, Robin Wakkers, Nicolai Hooiveld, 
Caden Roodenburg, Raoul Tjong-A-Tjoe en Derk Streefkerk Onder leiding van hoofdtrainer Marlon Liesdek (links) en 
trainer Darnell Cairo (rechts).

Legmeervogels onder 
12 jaar najaarskampioen!
Uithoorn - De mannen van Leg-
meervogels onder 12 liepen jui-
chend het veld af. Najaarskampioen 
met niet één verliespunt. Ook de 
laatste wedstrijd tegen de nummer 
drie Bloemendaal O12-1 werd pro-
fessioneel uitgespeeld en met een 
2-1 winst afgesloten. Op het hoofd-
veld van de Legmeervogels natuur-
lijk.

Bal van de doellijn
Spannend was het de eerste helft 
wel omdat er minimaal gelijkge-
speeld moest worden. Directe con-
current Hoofddorp O12-1 zou bij 
verlies van de vogels nog kans heb-
ben langszij te komen. Dat de span-
ning voelbaar was bleek wel uit het 
minder flitsende spel van de vogels. 
De angst om geen fouten te maken 
was voelbaarder dan het frank-en-
vrije spel waar de vogels hun grote 
successen mee behaalde. Bloemen-
daal kwam regelmatig zeer gevaar-
lijk op het doel van keeper Caden 
af. Linksback Rens moest zelfs een 
bal van de doellijn halen. Toch ble-
ven de vogels hard werken en kre-
gen enkele schitterende kansen. Ei-

genlijk had het al 2 of 3 nul moe-
ten staan, maar vandaag was alles 
anders dan anders. Tot de bevrij-
dende treffer van spits Nassim net 
voor rust. Het was loon naar werken, 
want hij werkte hard, maar het liep 
vandaag ook bij hem niet van een 
leien dakje. Op doorzettingsvermo-
gen rommelde hij de bal in het doel 
van Bloemendaal. De vreugde was 
er niet minder om.

Tikkie-Takkie
In de tweede helft begonnen de vo-
gels vrijer te voetballen en waren er 
enkele mooie acties te zien. Er werd 
weer tikkie-takkie gespeeld en de 
bal ging snel rond. Bloemendaal 
O12-1 raakte de kluts kwijt en wist 
alleen nog aan de noodrem te trek-
ken toen de vogels wederom door-
braken in het doelgebied van Bloe-
mendaal. Amir scoorde cool uit een 
penalty en wist de 2-0 op het sco-
re bord te noteren. Het sierde Bloe-
mendaal dat ze niet bij de pakken 
neer gingen zitten en bleven ko-
men. Loon naar werken voor hen 
was de 2-1 uit een corner. Onop-
lettendheidje achterin bij de vogels. 

De wedstrijd werd echter vakkundig 
uitgespeeld en de bloemen gespon-
sord door ROSE CONNECT konden 
uit het water worden gehaald. Dan-
send liepen de vogels het veld rond.

Ongeslagen
Ongeslagen kampioen in een pitti-
ge poule op gewestelijk topniveau!  
Een flitsende start van het najaars-
seizoen onder trainers Marlon en 
Darnell met 33 punten uit 11 wed-
strijden met maar liefst 67 doelpun-
ten voor en maar 10 tegen. Dat be-
loofd nog wat voor de toekomst! We 
kijken nu al uit naar het voorjaars-
seizoen.

Oliebollenklaverjas- en 
voetbaltoernooi bekend
Uithoorn - Na lang wikken en we-
gen is er ten slotte toch een oliebol-
lenklaverjastoernooi en een oliebol-
lenvoetbaltoernooi tot de koker ko-
men rollen. De dag waarop beide 
toernooien gespeeld gaat worden is 
zondag 27 december. Een mooie da-
tum denkt de toernooi commissie? 
Na twee dagen aan de consumptie 
verbruik te hebben gewerkt wordt 
het ook weer eens tijd om op de 
fiets of gezellig lopend naar Sport-
park Randhoorn te komen om je 

aan te melden voor het overbeken-
de oliebollenklaverjastoernooi of het 
oliebollenvoetbaltoernooi. 
De kantine bij Legmeervogels is nu 
al ingericht in de kerstsfeer. En voor 
de klaverjassers is er helemaal goed 
nieuws want daar waar mogelijk 
was is de kantine aangepast. Dan 
de vraag hoe laat begint een en an-
der? De deelnemers aan het oliebol-
lenvoetbaltoernooi begint om 13.00 
uur en het oliebollenklaverjastoer-
nooi begint om 14.01 uur.

Oliebollentoernooi TVO
De Kwakel - Tafeltennisvereniging 
TVO uit De Kwakel organiseert op 
maandag 28 december een Oliebol-
lentoernooi in dorpshuis De Quakel 
ter afsluiting van het 35-jarig jubile-
um en roept daarvoor ook oud-le-
den op om zich op te geven. Aan-
vang toernooi: 20.00 uur.
Ooit speelde een groepje jonge 
vrienden tafeltennis in de schuur 
van een boerderij op de Vuurlinie. 
Na enkele jaren verhuisde de groep 
naar de schuur van Burggraaf aan 
de Boterdijk, en weer later werd er 
gespeeld in de, voor de sloop be-

stemde, St. Jozefschool aan het 
Kwakelsepad. Uiteindelijk beland-
de de groep in 1980 in dorpshuis De 
Quakel, op voorwaarde dat de groep 
een rechtspersoon werd. Dit vormde 
de officiële geboorte van de vereni-
ging Tafeltennis Voor Ontspanning. 
De vaste speelavond is maandag.
Aanmelden voor het toernooi kan 
tot maandag 21 december bij Ton 
Donicie tel. 06-29206521 of dirkde-
lange51@gmail.com 
Geïnteresseerde niet-leden zijn van 
harte uitgenodigd om na het toer-
nooi een balletje mee te slaan.

Controles op 
Wilhelminakade
Uithoorn - Naar aanleiding van di-
verse meldingen dat er nog steeds 
veel tegen het verkeer ingereden 
wordt op de Wilhelminakade gaat 
de politie in samenwerking met 
de buurtregisseur controles hier-
op houden. Afgelopen maandag 14 
december is de eerste controle ge-
houden. Er geldt lik op stuk beleid 
en dit betekent dat bekeuringen di-
rect uitgeschreven worden. Naar 
smoezen wordt niet geluisterd.

Bromfiets weg 
en retour
Uithoorn - Op zondag 13 decem-
ber is tussen half zes en half acht 
in de avond een bromfiets gestolen 
uit de Prins Bernhardlaan. De eige-
naresse van de Piaggio C25 is zelf 
op onderzoek gegaan in de buurt 
en trof enkele straten verderop haar 
scooter aan met een kapot slot. 
Waarschijnlijk is de Piaggio omge-
vallen. Er is schade aan het wind-
scherm gemaakt en beschadigin-
gen aan de zijkant. De bromfiets is 
weer retour bij de eigenaresse.

Niet onwel, 
maar alcohol
Uithoorn - Op maandag 14 decem-
ber om kwart voor twaalf in de och-
tend kreeg de politie een melding 
dat een persoon onwel zou zijn ge-
worden in de Burgemeester Koot-
laan. Agenten zijn ter plaatse ge-
gaan en troffen een 43 jarige man 
uit Mijdrecht aan. Hij verkeerde on-
der invloed van alcohol. De am-
bulance is ter plaatse geweest en 
broeders hebben de mannen on-
derzocht. De Mijdrechtenaar heeft 
een boete gekregen voor openbare 
dronkenschap. Hij is door agenten 
naar huis gebracht. 

Inbraak in 2 
appartementen
Uithoorn - Op zondag 13 decem-
ber is tussen kwart voor twee in de 
middag en tien uur in de avond in-
gebroken in een tweetal appar-
tementen in het Jacob Reviushof 
(nieuw complex bij Zijdelwaard). 
Via het balkon hebben de dieven 
zich toegang verschaft tot een van 
de appartementen. Het raam bij 
het balkon is open gebroken. Op 
het balkon zijn een tang en een 
schroevendraaier aangetroffen, die 
geen eigendom zijn van de bewo-
ners. De inbrekers zijn er vandoor 
gegaan met een laptop, sleutels, 
een gouden ring en bankpassen. 
Het tweede appartement dat be-
zocht is door dieven bevindt zich 
op de derde verdieping. Vermoe-
delijk hebben de inbrekers de bui-
tendeur open gewrikt. De politie 
raadt inwoners aan bij het verlaten 
van de woning vooral toch ook het 
nachtslot te gebruiken. Ontvreemd 
is een laptop en wat gereedschap 
uit een kist. De politie doet nader 
onderzoek.

Gedupeerd door 
‘deurwaarder’
Uithoorn - Op zondag 14 decem-
ber rond één uur in de middag 
kreeg een inwoonster thuis telefoon 
van een man, die zei deurwaarder 
van de Rechtbank Amsterdam te 
zijn. Hij vroeg of de vrouw een ei-
gen bedrijf had en toen zij dit be-
vestigde vervolgde hij met een cor-
recte en zakelijke stem zijn verhaal. 
De vrouw zou nog diverse factu-
ren en aanmaningen uit 2011 open 
hebben staan. De man zei opdracht 
te hebben gekregen beslag te leg-
gen op haar bankrekening. Er was 
ook een mogelijkheid tot acute af-
handeling. Tussen vijf en zes uur 
in de middag zijn zou collega Lu-
cas bellen en het verder met haar 
afhandelen. De vrouw heeft uitein-
delijk een bedrag van 2140 euro als 
borg overgemaakt. Helaas is de op-
lichting gelukt. Er bleek, zo vond de 
vrouw later uit, wel een deurwaar-
der te bestaan met de naam Lukas, 
met een k, niet met een c. Ga niet in 
op dergelijke telefoontjes, vraag om 
schriftelijke informatie. 

www.kinderfonds.nl

Even alles vergeten  
omdat papa  
je neus opeet
Zieke kinderen voelen zich beter als  
hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er  
de Ronald McDonald Huizen. 

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders
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