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Sportpark de Randhoorn voorzien 
van nieuwe speeltoestellen

Dankzij alle deelnemers aan het 
Keeztoernooi 2018, Team Samen 
Sterker, de Club van 100 van Leg-
meervogels, het Initiatievenfonds 
Uithoorn en de Kwakel en het Co-
operatiefonds van de Rabobank 

kwam het fi nanciële plaatje he-
lemaal rond. In overleg met de 
besturen van Lemeervogels en 
de AKU werden de plannen ver-
der uitgewerkt en vooral door de 
inspanningen van Frans Laker-

veld (actief bij zowel Team Samen 
Sterker als bij de Club van 100 
van Legmeervogels) kon in no-
vember de speeltoestellen wor-
den geplaatst. 

Het resultaat mag er zijn. Dankzij 
dit initiatief kunnen de kinderen 
van de ouders en bezoekers van 
de sportverenigingen van Sport-
park de Randhoorn, weer jaren 
op een veilige en plezierige wijze 
heerlijk spelen!

Uithoorn - Fraaie nieuwe speeltoestellen voor de kleintjes sieren 
sinds enkele weken sportpark de Randhoorn. Op zondag 16 de-
cember kwamen alle vertegenwoordigers die bij de realisatie van 
dit project een rol hebben gespeeld naar het sportpark om het re-
sultaat te bewonderen. Daarmee werd het speelparadijsje offi  ci-
eel geopend. 
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

Uithoorn strijdt voor 
minder overlast Schiphol
Uithoorn - Steeds meer men-
sen in Uithoorn en De Kwa-
kel hebben last van vliegtuigla-
waai, met name veroorzaakt door 
startende vliegtuigen vanaf de 
Aalsmeerbaan. Bovendien ma-
ken ze zich zorgen over de lucht-
kwaliteit en fi jnstof. ‘Onaccep-
tabel’ was dan ook de eerste re-
actie van de raadsfracties in de 
werkgroep Schiphol van de ge-
meente Uithoorn, toen uit de on-
langs verschenen concept-Mi-
lieueff ectrapportage (MER) bleek 
dat Schiphol kan groeien naar 
540.000 vluchten per jaar als de 
4e baan regel wordt losgelaten. 
De 40.000 extra vluchten komen 
volgens de concept-MER groten-
deels ten laste van de Aalsmeer-
baan en de Zwanenburgbaan.

Eigen onderzoek 
In de wetenschap dat er een MER 

in de maak was, heeft de gemeen-
te Uithoorn een onafhankelijk on-
derzoek laten doen naar de mo-
gelijkheden om de vertrekroutes 
vanaf de Aalsmeerbaan te ver-
leggen. Daarmee wil de gemeen-
te de geluidsoverlast voor de in-
woners beperken. Zij hebben zich 
hier hard voor gemaakt en hier-
voor de tijd en ruimte gekregen 
van de andere overlegpartijen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau To70. Zij heb-
ben verschillende varianten voor 
routes onderzocht. Voor de afron-
ding van dit onderzoek waren de 
uitkomsten nodig van de concept 
MER Schiphol. Nu deze er is, is er 
een aantal conclusies uit het on-
derzoek te trekken.

Verschuiving 
Het verleggen van routes levert 
weliswaar gemiddeld genomen 

een daling op van de geluids-
overlast in Uithoorn en De Kwa-
kel, maar de geluidshinder ver-
schuift voor een deel. De daling 
zou vooral merkbaar zijn in De 
Legmeer en Zijdelwaard. Ech-
ter, de geluidsoverlast neemt in 
De Kwakel en Meerwijk toe, de-
len die nu ook al zwaarbelast 
zijn. Met die toename wordt het 
geluidsniveau in bepaalde de-
len daarvan zelfs hoger dan het 
huidige niveau in De Legmeer. 
Een verschuiving van de overlast 
draagt niet bij aan verbetering 
van het leefklimaat. Daarnaast 
zorgt een routeverlegging ook 
voor vergroting van ernstige hin-
der in Aalsmeer en Kudelstaart, 
iets wat uiteraard niet de inten-
tie is van de gemeente Uithoorn. 
Ook in andere omliggende ge-
meenten neemt de geluidsover-
last toe. Bovendien ontstaat een 

extra belasting van het milieu 
door langere vliegroutes. Deze 
conclusies zijn voor Uithoorn, het 
college en de gemeenteraad, be-
langrijke redenen om niet langer 
in te zetten op verlegging van de 
onderzochte routes. 
“Wij zijn uiteraard teleurgesteld 
over deze resultaten en vinden 

het ontzettend jammer voor on-
ze inwoners dat er geen andere 
resultaten uit het onderzoek ge-
komen zijn. Het rapport van het 
onderzoek is nog in de maak. Er 
is een overzicht gemaakt van de 
belangrijkste resultaten, te vin-
den op www.uithoorn.nl.”, aldus 
gemeente Uithoorn

Write for Rights schrijfmarathon 
levert 117 brieven op
Uithoorn – Afgelopen week stel-
de het gemeentehuis van Uit-
hoorn haar deuren open voor 
de ‘Write for Rights’ schrijfactie 
(voorheen schrijfmarathon) van 
Amnesty International. Van 10 
uur ’s ochtends tot 4 uur ’s mid-
dags kon iedereen plaatsnemen 
aan de lange tafel om een brief 
te schrijven aan de autoritei-
ten van bepaalde landen of om 
mensen wie onrecht is aange-
daan een hart onder de riem te 
steken. Ook wethouder Ria Zijl-

stra nam deel aan de schrijfmara-
thon en schreef diverse brieven. 
De schrijfactie leverde in totaal 
117 brieven op. Met het schrijven 
van de brieven beoogt Amnesty 
bij lokale overheden gerechtig-
heid te vragen voor mensen die 
onrecht is aangedaan; die onte-
recht gevangen zijn gezet, wor-
den gemarteld of bedreigd. De 
‘Write for Rights’ actie wordt jaar-
lijks gehouden op of rond 10 de-
cember, de internationale dag 
van de mensenrechten.

Heb je een 
wens?

Uithoorn - Heb je een wens? 
Ga dan naar Marktplein 2 in 
Uithoorn en hang jouw wens 
in de grote Kerst Wens Boom. 
Bij een aantal winkeliers en 
horecabedrijven in het ou-
de dorp zijn kerstwenskaar-
ten verkrijgbaar (herken-
baar aan de poster), maar 
je mag ook zelf iets maken 
en in de boom hangen. Na-
tuurlijk mag je ook iemand in 
het licht zetten door een fo-
to, gedicht of verhaal in de 
boom te hangen. Het zou 
trouwens leuk zijn als we 
van de Kerst Wens Boom een 
jaarlijkse traditie kunnen ma-
ken. Wie weet wordt het een 
ontmoetingsplaats, waar je 
elkaar ten huwelijk vraagt, 
een reddende engel kan be-
danken, sorry kan zeggen of 
een hechte vriendschap vie-
ren. Zaterdag 29 december 
om 15.00 uur maakt de Win-
keliersvereniging “Uit in Uit-
hoorn” bekend welke 3 wen-
sen zij in vervulling brengen 
en/of mensen in het licht zet-
ten. Voor iedereen staat dan 
ook een hapje en een drank-
je klaar! Doe ook mee. Wie 
weet wordt jouw wens in 
vervulling gebracht.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Het is winter. De natuur is  stil 
gevallen. De vogels zingen 
niet meer maar maken nog 
wel contactgeluidjes.  De da-
gen zijn kort, de nachten zijn 
lang.  Veel dieren gaan in win-
terslaap om zo min mogelijk 
energie te gebruiken. Amfibie-
en (kikkers, padden, salaman-
ders) kruipen weg in de mod-
der. Warmbloedige dieren zo-
als de egels, vleermuizen, mui-
zen verlagen hun lichaams-
temperatuur en gaan allemaal 
in de spaarstand. De bijen han-
gen in een tros in de kast, de 
koningin en haar jongen daar 
binnenin. De kast hebben ze 
afgedicht met een soort hars. 
De natuur staat op de winter-
stand. Sommige dieren leggen 
tevoren voedselvoorraden aan 
om de winter door te komen. 
Niet alleen eekhoorns maar 
ook hamsters, ratten, muizen 
en gaaien. Andere dieren leg-
gen in de zomer en herfst een 
flinke vetreserve aan. In de 
herfst kun je flink bunkeren 
met al die eikels, beukennoot-
jes en  eetbare paddenstoelen. 
Als het heeft gesneeuwd ver-
andert De Ronde Venen in 
sprookjesland. Betoverend 
mooi. De wereld lijkt schoon, 
vredig en stil. Geluiden wor-
den gedempt. Rust!
De wintergasten onder de vo-
gels zijn al een tijdje in ons 
land. Ganzen uit Siberië en het 
noorden van Rusland. De grau-

we gans is in de zomer in Ne-
derland met 35.000 exempla-
ren, in de winter met 450.000! 
De kolgans is in de winter 
hier met 800.000 exemplaren. 
Vooral op de Wadden.  Eind fe-
bruari vertrekken ze al weer. 
Zie vliegen boven ons gebied 
in prachtige V-formaties.  Op 
de Wadden vooral zie je  de 
zwart-witte brandgans.  Er zijn  
veel smienten in de winter, ook 
in De Ronde Venen. Ze zijn af-
komstig uit Noordwest Euro-
pa. Het is een prachtig eendje 
met een roodbruine kop met 
een gele vlek bovenop, een ro-
ze borst, grijze flanken en een 
witte buik. Je hoort ze vooral 
’s avonds groepsgewijs boven 
onze dorpen vliegen met een 
mooi fluitend contactgeluid. 
Bij helder winterweer kunnen 
we genieten van prachtige 
zonsondergangen.
En overdag  maken we natuur-
lijk een prachtige wandeling. 
Geniet ervan!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Winter

Jazz aan de Amstel Kerstspecial
Regio - Zondag 23 december 
zijn Marvin Timothy, Pip Alblas 
en Paul van der Feen speciaal te 
gast tijdens de kerstspecial van 
Jazz aan de Amstel. Onder leiding 
van singer/songwriter en presen-
tatrice Shyla Zoet kunt u luisteren 
naar bekende kerstsongs, aan-
gevuld met een bijzondere mix 
van jazz, soul, country en pop-
muziek. Ook deze keer zal het 
publiek niet worden teleurge-
steld, als zij worden meegesleept 
door de soepele stem van Mar-
vin Timothy. Hij zong in 2013 bij 
de Voice of Holland bij het team 
van Marco Borsato en kwam tot 
de 3e liveshow. Marvin heeft in 

de prestigieuze Abbey Road Stu-
dio in London de EP ‘The Road to 
Abbey’  met zijn eigen liedjes op-
genomen, waarvan hij zondag, 
naast andere ‘kippenvel’ liedjes 
van o.a. Donny Hathaway  en Mi-
chael Jackson, enkele ten gehore 
zal brengen.

Pip
Pip Alblas is een 20-jarige singer-
songwriter. Ze zong al voor ze 
kon praten en speelt daarbij ook 
al een aantal jaartjes gitaar. Het 
gitaar spelen ging al snel gepaard 
met liedjes schrijven. Haar gro-
te voorbeelden zijn Ed Sheeran 
en Taylor Swift. In het najaar van 
2014 deed Pip auditie bij The Voi-
ce of Holland. Met haar auditie-
nummer ‘Hurricane’ belandde 
ze in Team Ilse. Ze bracht in mei 
2015 haar eerste single ‘Some-
thing on the side’ uit. In novem-
ber 2015 kwam haar debuut EP 
‘Just the Intro’ uit. Op dit moment 
is ze druk bezig met het maken 
van haar eerste album. 

Paul van der Feen
Saxofonist Paul van der Feen 

sleepte met zijn eigen jazz kwar-
tet 2 Deloitte Jazz Awards bin-
nen. Paul is ook één van de so-
listen van het Metropole Orkest 
waarmee hij reeds met verschil-
lende wereldsterren zoals Chaka 
Khan, Elvis Costello en Al Jarreau 
speelde.

Gastvrouw
Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet, onder an-
dere te horen in verschillende 
commercials op radio en televi-
sie, werkte reeds met vele natio-
nale en internationale artiesten 
samen. Onder haar eigen naam 
bracht zij het album ‘Come Lis-
ten to me’ uit en onder de naam 
Sweet & Co, de EP ‘Listen 2 me’. 
Aan de EP werkte onder ande-
re Amerikaanse toetsenist David 
Garfield en saxofonist Eric Ma-
rienthal mee. Zij schreef en pro-
duceerde dit album samen met 
Joos van Leeuwen. Van Leeuwen 
zal ook dit seizoen weer een aan-
tal keren te beluisteren zijn op de 
piano en is daarnaast bekend als 
producer en toetsenist van vele 
artiesten en tv programma’s, zo-

als Holland zing Hazes, It Takes 
Two, Dance, Dance, Dance, The 
Passion en vele andere. 
23 december bestaat de band uit 
Joos van Leeuwen (piano), Peter 
Bergman (bas), René van der Veer 
(drums), Paul van der Feen (sax), 
Pip Alblas (zang/gitaar), Marvin 
Timothy (zang/piano) en Shyla 
Zoet (zang/presentatie). 

Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. Entree €4,-.

Regio - Op vrijdag 21 decem-
ber organiseert Zorgboerderij 
Inner Art, Vuurlijk 36 in de Kwa-
kel, een kerstavond.  Deze avond 
is vanaf 19:30u tot 22:00u. Het 
kerstverhaal zal verteld worden 
en daarna is er nog ruim de tijd 
om gezellig met elkaar te zijn on-
der genot van een hapje en een 
drankje. U bent van harte wel-
kom! Graag vooraf even laten 
weten of u komt en met hoeveel 
personen. Aanmelden kan telefo-
nisch (0297 563 753),
per mail (mijnesinner-art@out-
look.com) of u kunt dit persoon-
lijk aan ons melden.
Er zijn aan deze avond geen kos-
ten verbonden.

Gezellige 
Kerstavond 

op de 
Zorgboerderij!

Kerstoptreden Tavenu
De Kwakel – In de ijzige kou heb-
ben de muzikanten van Tavenu 
afgelopen zaterdag een kerstop-
treden gegeven op het plein voor 
Dorpshuis “de Quakel”.

Het orkest met het jeugd/oplei-
dingsorkest van Tavenu speelde 
gezellige kerstmuziek. Een aan-
tal zangers en zangeressen van 
The Bridges zongen kerstlied-

Kerstconcert Dickenskoor the X-mas Vocals
Uithoorn - Op zondagavond 23 
december zal in de r.k. kerk De 
Burght aan het Potgieterplein in 
Uithoorn het traditionele Chris-
mas carols kerstconcert plaats vin-
den. 45 Zangers in kostuums in de 
stijl van het Engeland rond 1870, 
de tijd van Charles Dickens, zullen 
onder leiding van dirigent Ferdi-
nand Beuse een sfeervol optreden 
verzorgen. Het koor bestaat in-

middels zo’n 20 jaar en de zangers 
zijn ieder jaar rond de kersttijd in 
kleine a capella groepjes actief op 
kerstmarkten, kerstfeesten en an-
dere kerst gerelateerde evene-
menten door heel Nederland en 
België. Tijdens het concert van a.s. 
zondag wordt muzikaal medewer-
king verleend door pianist Kees 
van Zantwijk en violiste Mirjam 
Vos. De bezoekers zullen bij aan-

komst ontvangen worden door de 
kerstklanken van de Kerstorgel-
man en Ebenezer Scrooge himself. 
Na afloop wordt glühwein en war-
me chocomel aangeboden aan de 
bezoekers. Entree van dit optre-
den is gratis, maar via een deurcol-
lecte na afloop wordt een bijdrage 
in de kosten van harte op prijs ge-
steld. Zaal gaat open om 19.30 uur 
en het concert start om 20.00 uur.

jes en de steelband van Tavenu 
speelde kerstliedjes op hun steel-
pannen. Ondanks de kou was er 
toch publiek, die onder het genot 
van een bekertje warme chocola-
demelk of glühwein kon luisteren 
en kijken naar alles wat ten geho-
re werd gebracht.
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
WIJKCENTRUM BILDERDIJKHOF IS GESLOTEN VAN 22 
DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019=====
GOEDE VOORNEMENS VOOR 2019? MEER BEWEGEN! 

Dat kan in de Bilderdijkhof! Informeer naar de mogelijkheden.
Stoelhonkbal:
iedere maandag 11.45-12.45 uur
Vitaal bewegen: iedere maandag  13.00-14.00 en 14.00-15.00 uur
Yoga: iedere maandag 20.00-21.30 uur
(Jannie Zeij tel: 0297 563 829)
Geheugenfitness:
iedere 2e en 4e dinsdag van de maand 10.30-11.30 uur.
Bewegen op muziek: iedere woensdag 13.30-15.00 uur
Gym: iedere donderdag 09.15-10.15 en 10.15-11.15 uur
Koersballen: iedere vrijdag 09.30-11.30 uur
Wandelen: iedere 3e vrijdag van de maand 10.00-12.00 uur
Stoel Yoga: iedere vrijdag 13.00-14.00 uur
Biljarten: kan op verschillende dagen

Gym in Dorpshuis De Quakel:
iedere woensdag  10.00-11.00 uur
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Gym in Buurthuis Ponderosa:
iedere woensdag  11.15-12.15 uur
Plesmanlaan 27, 1421XM Uithoorn

ANWB AUTOMAATJE GAAT STARTEN IN UITHOORN / 
VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEZOCHT
Ook in de gemeente Uithoorn zijn er helaas veel mensen minder 
mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen. Dit maakt dat zij 
minder vaak de deur uit kunnen dan zij willen. Een bezoekje aan 
een klaverjasmiddag of een partner bezoeken in het verzorgings-
tehuis kan al een hele opgave zijn en is daarom helaas niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.
ANWB AutoMaatje Uithoorn biedt hiervoor een oplossing en wil 
inwoners van Uithoorn helpen mobiel en actief te blijven. Auto-
Maatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs met 
hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen 
een geringe onkostenvergoeding (30 cent per km). Elke rit is meer 
dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur kan eventueel mee 
naar een doktersbezoek of boodschappen doen. En elke rit bete-
kent een nieuw sociaal contact.
ANWB AutoMaatje is al actief in 70 gemeenten en Uithoorn voor 
Elkaar/Participe Amstelland zal in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn op 17 januari 2019 ANWB AutoMaatje Uithoorn star-
ten in Gezondheidscentrum De Waterlinie. Voor meer informatie 
of vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaat-
je@uithoornvoorelkaar.nu of 0297-303 103.

Burgemeester sluit woning 
voor twaalf maanden
Uithoorn - Burgemeester Heilie-
gers heeft opdracht gegeven met 
ingang van 17 december 2018 
een woning aan de Burgemees-
ter Kootlaan te sluiten voor een 
periode van 12 maanden. In de 
woning is een aanzienlijke hoe-
veelheid verdovende middelen 
gevonden, bestaande uit hennep 
en cocaïne. Daarnaast trof de po-
litie tijdens een onderzoek op 12 
december in de woning meerde-
re wapens, valse identiteitsbewij-
zen en 55 beamers met een han-
delswaarde van ± € 100.000,- aan. 
In 2016 is in de woning eveneens 
een grote hoeveelheid hennep 
aangetroff en. 

Handelshoeveelheid  
De aangetroff en hoeveelheid ver-
dovende middelen is aangemerkt 
als handelshoeveelheid of han-
delsvoorraad. De voorraad werd 
deels aangetroff en in de auto van 
een persoon die de woning ver-
liet en deels in de woning zelf. Er 
bleek daarnaast al geruime tijd 
sprake van overlast doordat van-
uit de woning handel plaatsvond. 
De sluiting van de woning moet 
ervoor zorgen dat de bekendheid 

van de woning bij drugshandela-
ren en gebruikers in de komen-
de periode verdwijnt en daarmee 
ook de loop naar de woning. De 
burgemeester sluit de woning op 
basis van zijn bevoegdheid van-
uit de Wet Damocles (ook bekend 
als de Opiumwet). 

Woning offi  cieel niet bewoond 
De woning wordt volgens de Ba-
sis Registratie Personen offi  cieel 
niet bewoond en is eigendom 
van personen welke zich in het 
buitenland bevinden. Het niet be-
woond zijn maakt het -mede ge-
zien de ernst van de overtreding- 
mogelijk om de sluiting zo snel na 
het aantreff en van de (hard)drugs 
te laten plaatsvinden. Daarnaast 
is de eigenaar van de woning me-
de verantwoordelijk voor de ma-
nier waarop het pand verhuurd 
wordt en in gebruik is. Ondanks 
dat de eigenaar niet direct bij de 
overtreding betrokken hoeft te 
zijn, wordt hij om die reden wel 
als overtreder aangemerkt. Dat 
maakt de eigenaar tevens verant-
woordelijk voor het fysiek sluiten 
van de woning en alle daarmee 
gepaard gaande kosten.  

Kerstsfeer in Jongeren 
café de Schans
Uithoorn - Zaterdag 22 decem-
ber is er voor jongeren vanaf 16 
jaar met autisme, een lichame-
lijke of visuele handicap of ”ge-
woon verlegen” zijn weer de mo-
gelijkheid om elkaar te ontmoe-
ten in het proefl okaal van Brou-
werij de Schans. Deze avond zal 
in het teken van de kerst staan-
Bij jongeren onder de 18 jaar zal 

GEEN alcohol worden geschon-
ken. Het proefl okaal is ook voor 
andere gasten die gewoon zin 
hebben in een heerlijk Schans-
biertje geopend. Bierbrouwerij 
en Distilleerderij De Schans vind 
u op: Schans 21, De ingang van 
het proefl okaal bevind zich aan 
de achterzijde van het gebouw 
tussen nummer 15 en 17.

Statushouders enthousiast 
over fi ets  en co uterlessen
Uithoorn – Vluchtelingenwerk 
Uithoorn biedt in samenwerking 
met Nasséra Achaboun van Vi-
det fi etslessen aan statushou-
ders. Ook worden er sinds een 
aantal maanden computerlessen 
aangeboden bij Vluchtelingen-
Werk om de zelfredzaamheid te 
bevorderen. Veel vrouwelijke sta-
tushouders zijn niet zo mobiel als 
ze zouden willen zijn. Ze hebben 
geen rijbewijs of geen auto en 
kunnen vaak niet (veilig genoeg) 
fi etsen. Hun mogelijkheden in 
het dagelijks leven blijven daar-
door beperkt. Het zou ze enorm 
helpen als ze kunnen fi etsen; een 
geschikte en gezonde manier om 
uit de voeten te kunnen in Uit-
hoorn. Na de start in mei dit jaar 
hebben de eerste statushouders 
de beginnerscursus fi etsen afge-
rond. De gevorderde cursus is in 
volle gang om ook op een veili-
ge manier de weg op te gaan. Af-
sluitend zal een examen plaats-
vinden waar alle deelnemers ho-
pelijk de fi etslessen afronden met 
een certifi caat. 

Fietsen
Charles Couzijn – vrijwilliger fi ets-
docent: “Als je van jongs af aan 
hebt leren fi etsen is het bijna niet 
voor te stellen hoe moeilijk het 
is als je op latere leeftijd wil le-
ren fi etsen. En zoals bij alle leer-
processen gaat ook het fi etsen le-
ren met kleine en grote stappen. 
De waardering die je ervaart als 
er een stap wordt gezet is ontzet-
tend mooi. Je levert een bijdrage 
om mensen in hun kracht te zet-
ten en dat is iets heel bijzonders. 
Het geeft mij veel plezier en vol-
doening om de mensen op de 
fi ets te zien groeien.”
Tegenwoordig is iedereen ge-
wend om administratie online te 
regelen, je zorgtoeslag aan te vra-
gen via de Digid en een afspraak 
te maken via de mail, maar veel 
statushouders hebben geen er-
varing met de computer. Daarom 
geeft VluchtelingenWerk sinds 
een paar maanden computerles. 

We zijn begonnen met vier leer-
lingen om voldoende aandacht 
te kunnen geven aan alle leerlin-
gen. Het is een groot succes en 
we zien enorme vooruitgang!

Computer
Yousra Akachkach, vrijwilliger 
computerdocent: “Het is gewel-
dig deel uit te maken van dit pro-
ject. Persoonlijke groei en ont-
wikkeling is in iedere levens fase 
van uiterste belang. Om deel uit 
te kunnen maken van de tech-
nische toekomsten is kennis no-
dig. Dit bieden wij tijdens de les-
sen. Ik hoop dat deze computer 
lessen in heel Nederland gege-
ven zullen worden, naast het le-
ren van de computervaardighe-
den geeft dit project  ook kansen 
om de mensen op een laagdrem-
pelige manier kennis te laten ma-
ken met de Nederlandse samen-
leving. Het project geeft mij een 
nieuwe kijk in andere culturen en 
mogelijkheden iets te kunnen be-
tekenen voor andere. “
Luna Kanters, vrijwilliger compu-
terdocent: “Computerlessen voor 
statushouders zijn belangrijk, 
omdat zij door de lessen o.a. le-
ren hoe ze hun eigen bankieren, 
zorgverzekering en mail kunnen 
onderhouden, waardoor zij zelf-
standiger in onze digitale samen-
leving kunnen mee doen. Ik doe 
dit werk met alle liefde, omdat ik 
zie hoeveel profi jt ze ervan heb-
ben doordat ze nu zelfstandiger 
deze belangrijke zaken kunnen 
opzoeken, maar ook beter begrij-
pen hoe ze hun eigen gegevens 
overzichtelijk kunnen ordenen.”
Om meer statushouders te le-
ren fi etsen en handigheid te ver-
krijgen met de computer zijn we 
hard op zoek naar fi etsdocenten 
en computerdocenten voor 2 uur 
per week.
Lijkt je dit interessant, neem dan 
contact op met Elke Op ’t Root 
van Vluchtelingenwerk via e-
mail: eoptroot@vluchtelingen-
werk.nl of telefoonnummer: 06-
13613440.

Geweldig resultaat Voedselbank 
actie bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - De inzamelingsac-
tie van Voedselbank Uithoorn-De 
Kwakel in samenwerking met Al-
bert Heijn Jos van den Berg heeft 
afgelopen zaterdag een prachtig 
resultaat opgeleverd van 128 vol-
le kratten met houdbare produc-
ten en 266.40 euro in de collec-
tebus. Ondanks de kou stonden 
de vrijwilligers met een dikke jas 
of trui glimlachend boodschap-
penlijstjes uit te reiken aan het 
winkelend publiek of de artike-
len in ontvangst te nemen bij de 
goederenkraam van de Voedsel-
bank. Binnen had Ah Jos van den 

Berg een mooi, opvallend eiland 
klaargezet vol met levensmidde-
len waaruit klanten van AH kon-
den kiezen om te doneren aan 
de cliënten van de Voedselbank. 
Ook hier stonden vrijwilligers 
klaar om klanten te adviseren 
op welke manier zij een bijdrage 
kunnen leveren. Momenteel telt 
Voedselbank Uithoorn- de Kwa-
kel 59 huishoudens die afhanke-
lijk zijn van een voedselpakket. 
Met de kerstdagen in aantocht is 
het dankzij deze supermarktactie 
mogelijk deze huishoudens iets 
extra’s te geven met de kerst.

OPEN BRIEF AAN DE MINIS-
TER VAN INFRASTRUCTUUR 
EN WATERSTAAT
MW C. VAN NIEUWENHUIZEN: 
Eerst pas op de plaats, dan 
pas praten over groei!

Op 12 december namen bewo-
ners van Uithoorn deel aan een 
huiskamergesprek met de voor-
zitter van de Omgevingsraad 
Schiphol, dhr. Alders, en de CEO 
van Luchtverkeersleiding Ne-
derland, dhr. Van Dorst. Ook de 
bewonersdelegatie in de ORS en 
de wethouder van Bodegraven 
waren aanwezig. Het gesprek 
vond plaats in het kader van de 
maatschappelijke consultatie 
over de ontwikkeling van Schip-
hol. Bewoners vertelden dat zij 
geen mensen meer thuis uitno-
digen omdat ze elkaar in de tuin 
en in huis vaak niet meer kun-
nen verstaan. Sommigen voelen 
zich daardoor inmiddels sociaal 
geïsoleerd. Maar er zijn ook gro-
te zorgen over het zwarte roet 
dat je binnenshuis overal tegen-
komt. De gezondheidseff ecten 
van slaapverstoring, (ultra)fi jn-
stof en “de hele dag geluid om 
je heen” werden naar voren ge-
bracht. Ook over het gevoel van 
toenemende onveiligheid werd 
gesproken. Vooral wanneer er 
steeds vaker volgeladen vracht-
vliegtuigen overkomen en ra-
men en deuren uit hun spon-
ningen trillen, voelen steeds 
meer bewoners zich onveilig. 
Starts en landingen zijn nu een-
maal risicovol en ongelukken 
vinden statistisch dan ook dicht-
bij de banen plaats. Precies waar 
onze huizen staan. Een aantal 
feiteni passeerden de revue:

Toegenomen
• Het aantal starts van de 

Aalsmeerbaan is met 75 pro-
cent toegenomen de afgelo-
pen 6 jaar (van 40.000 naar 
69.700); dat is gemiddeld 
190 starts per dag.

•  Er wordt nu veel lager gevlo-
gen en er wordt een draai 
boven De Legmeer gemaakt 
waardoor de overlast (in dB) 
ondraaglijk is geworden.

•  Bovendien wordt er nu de 
hele dag door gevlogen, 
vanaf kwart voor 7 ’s mor-
gens tot 11 uur ’s avonds, 
waardoor er geen enkel rust-
moment op de dag meer is.

 De bewoners stelden veel 
vragen, zoals:

•  Hoe kan het toch dat die 
groei van 75 procent zomaar 
is toegestaan?

•  Klopt het dat de Alders-af-
spraken niet zijn nagekomen 
en dat daarom het grootste 
deel van de groei van Schip-
hol op de Aalsmeerbaan te-
recht is gekomen?

•  Met bijna 70.000 starts per 
jaar wordt de vierde-baan-
regel, die de bewoners in

 Uithoorn bescherming zou 
moeten bieden, toch aan de 
laars gelapt door Schiphol?

•  Feitelijk is de Aalsmeerbaan 
nu toch een primaire baan 
geworden, terwijl de af-
spraak was dat het een se-
cundaire baan zou blijven?

Verontwaardiging
Groot was de verontwaardiging 
toen dhr. Alders verwees naar 
de beslissing van de
gemeenteraad Uithoorn (niet 
aanwezig bij het gesprek), die 
de groei van 75 procent had 

goedgekeurd in 2013. Volgens 
hem worden de gemaakte af-
spraken “gewoon nagekomen”.
Over de bescherming die de 
vierde-baan-regel zou bieden, 
gaf dhr. Alders toe dat Schiphol
de uitzonderingen op deze af-
spraak “misschien wat te ruim-
hartig” (citaat dhr. Alders) had 
toegepast waardoor de toena-
me op de Aalsmeerbaan deels 
verklaard kon worden. Hij vroeg
de bewoners om vertrouwen 
en beloofde: “Daar gaan we nog 
eens goed naar kijken en partij-
en op aanspreken”. Een bewoner 
vertelde vertrouwen te hebben 
gehad in het onderzoek dat de 
gemeente Uithoorn had laten 
doen naar het verleggen van de 
vliegroutes om de hinder in De 
Legmeer te beperken. Dat on-
derzoek had op de MER moe-
ten wachten, en bewoners was 
intussen gevraagd “zich rustig te 
houden omdat men achter de 
schermen echt bezig was met 
oplossingen”. Maar volgens het 
persbericht van 11 decemberii 
was er helemaal niets uit het on-
derzoek gekomen: “…we vinden 
het ontzettend jammer voor on-
ze inwoners dat er geen andere 
resultaten uit het onderzoek ge-
komen zijn”. Dat ontlokte bij een 
aantal de cynische reactie zich 
behoorlijk bekocht te voelen.

Geen verrassing
Geen verrassing was het toen 
dhr. Alders onthulde dat zijn 
mandaat van het begin af aan 
in 2006 was geweest om Schip-
hol te laten groeien “omdat de 
politiek dat wil”. Maar bewo-
ners spraken hem wel aan op 
zijn morele leiderschap om over 
de deelbelangen heen te kij-
ken of bepaalde buurten, zo-
als De Legmeer, niet onevenre-
dig zwaar belast worden. “Ook al 
kun je als Schiphol groeien, dan 
betekent dat niet dat je dat dan 
ook moet doen zonder te kijken 
naar de gevolgen”, merkten be-
woners op. De conclusie van het 
huiskamergesprek was schok-
kend maar duidelijk: Omdat de 
primaire banen nu vol zijn, zal 
alle toekomstige groei op de 
Aalsmeerbaan terechtkomen. 
De 75% toename van de afgelo-
pen jaren is maar het begin!

Onze oproep aan de Minister is 
daarom:
1. Maak pas op de plaats;
2. Evalueer de gevolgen die de 

“ruimhartige toepassing van 
de uitzonderingen op de-
vierde-baan-regel” en het 
niet-nakomen van hinderbe-
perkende maatregelen die 
waren toegezegd hebben 
veroorzaakt in Uithoorn;

3.  Ontwikkel en implementeer 
nieuwe maatregelen om de 
ongewenste eff ecten van de 
onstuimige groei van het ge-
bruik van de Aalsmeerbaan 
te mitigeren;

4.  Maak naast de MER (die ge-
luidsoverlast alleen maar be-
rekent) gebruik van daad-
werkelijke meetgegevens 
(zoals NOMOS);

5.  Praat daarna pas over moge-
lijke toekomstige groei! Niet 
nu al!

De deelnemers aan het huiska-
mergesprek op 12 december 
2018 in De Legmeer, Uithoorn:
Ad de Kort, Marga Moeijes, Peter 
Post, Mirella Visser, Rik van Zant-
wijk

LEZERSPOST

Genoeg is genoeg

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.
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Buurtkamer De Kwakel 
viert alvast Kerstmis
De Kwakel - Het dorpshuis van 
de Kwakel was afgelopen vrijdag 
het decor van een heerlijk Kerst-
diner. De gasten van de Buurtka-
mer waren al op de hoogte ge-
steld van het gezamenlijk eten 
in het teken van Kerstmis en ga-
ven massaal gehoor aan de uit-
nodiging. Tijdens de koffie was 
iedereen al getrakteerd door Fred 
Smits van FRED. Makelaardij o.g., 
iets wat iedereen zich heerlijk liet 
smaken. Daarna kwamen zoals el-
ke vrijdag de kaarten en spelle-
tjes op tafel en konden de vrijwil-
ligers van de Buurtkamer de ta-
fel in orde maken en alvast een 
drankje inschenken.
Voor het diner verhuisde ieder-
een naar de grote zaal van het 
dorpshuis, waar het feestelijk ver-
sierd was en het ondertussen al 
heerlijk rook naar lekkere gerech-

ten. Rens-Jan van B & B en Kook-
studio In den Ossenwaerde had 
een waar feestmaal bereid. Heer-
lijke soep, hazenpeper, stoof-
vlees, stoofpeertjes en bijgerech-
ten werden gevolgd door een tar-
te tartin met slagroomijs.
Alle gasten lieten het zich buiten-
gewoon goed smaken en konden 
na afloop geheel voldaan huis-
waarts keren. Bovendien werden 
de vrijwilligers door de gasten op 
een leuke manier verrast, door ze 
allemaal een mooi kerststuk als 
dank aan te bieden.
Het was wederom een geslaagde 
dag bij de Buurtkamer. Wilt u ook 
eens proeven van echte Kwakelse 
gezelligheid en saamhorigheid? 
Komt u eens langs in de Buurtka-
mer, elke vrijdagmorgen van 10 
uur tot 12 uur in het Dorpshuis 
van De Kwakel.

De Schutse
Montere Weemoed 
tussen de kerststalletjes
Uithoorn - Al stond bij de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) zondagmiddag 
geen koor met een kerstprogram-
ma op het podium van De Schut-
se, kerstsfeer was er wel degelijk. 
Immers langs de wanden van de 
kerkzaal stonden tientallen fraai 
uitgevoerde kerststalletjes op 
lange tafels tentoongesteld. Ook 
overigens was deze nieuwe con-
certzaal van de SCAU met fees-
telijke kerstversieringen aange-
kleed en verlicht.
Ruim honderd bezoekers wa-
ren op deze koude dag door de 
sneeuwresten op straat naar De 
Schutse gekomen om naar de 
verhalen van schrijver Thomas 
Verbogt en de liedjes van zijn the-
aterpartner Beatrice van der Poel 
te luisteren.

Humor in kleine belevenissen
“Montere Weemoed”is de titel 
van het theaterprogramma waar-
mee het duo door het land reist. 
De weemoed zit bijvoorbeeld 
in de herinnering aan familiele-
den en vrienden die niet meer 
op deze aarde zijn. Zoals aan de 
schrijver en presentator van een 
bekende boekenrubriek op TV 
Wim Brands. Hij was een literaire 
vriend van Thomas Verbogt. Die 
eerde hem met het voorlezen van 
een van zijn gedichten. Beatrice 
van der Poel zong zo’n op muziek 
gezet gedicht met haar mooie 
stem en haar stijlvolle begelei-
ding op de gitaar.
Maar vooral humor was er volop. 
Kleine dagelijkse belevenissen le-
veren Verbogt telkens weer ge-
schikte stof voor een leuk verhaal. 
Zoals de komische situatie tijdens 
een bezoek aan de polikliniek 
waar de schrijver zich onlangs 

met zijn zichtbaar ingegipste on-
derarm voor controle meldde. De 
jeugdervaring als geüniformeerd 
fluitistje met voor de ogen ge-
zakte pet in het lagere schoolor-
kest van de schrijver. Of een on-
verwachte dameskus bij het ver-
laten van de supermarkt als verla-
te dank voor het betalen van een 
al lang vergeten ijsje.

Aangename afwisseling
De door Thomas Verbogt vertel-
de anekdotes, belevenissen en 
voorgelezen korte teksten zorg-
den met de nu eens dromeri-
ge, dan weer uitbundige, Neder-
landstalige liedjes van Beatrice 
van der Poel voor prettige afwis-
seling tussen voordracht en mu-
ziek. Op verschillende soorten 
gitaren begeleidde de zangeres 
zich daarbij zelf kundig en muzi-
kaal smaakvol, ondersteund door 
de uitstekend verzorgde geluids-
techniek. De SCAU-bezoekers lie-
ten via hun hartelijk applaus mer-
ken dat ze een fijne middag heb-
ben beleefd.

Hoge Heem 
Op zondag 13 januari geven de 
blazers van het Amsterdam Wind 
Quintet een Nieuwjaarsconcert 
met vlotte, zonnige en licht klas-
sieke klanken. Kaarten zijn nu al 
verkrijgbaar via de website van 
de SCAU, www.scau.nl. Bijzon-
der is dat de SCAU voor dit con-
cert bewoners van het nabij ge-
legen Hoge Heem als gasten uit-
nodigt. Bestuursleden en vrijwilli-
gers uit de kring van de SCAU-be-
zoekers boden zich aan de gasten 
die moeilijk ter been zijn op die 
muzikale zondagmiddag vanuit 
het Hoge Heem naar de concert-
zaal in De Schutse te begeleiden.

Burgemeester sluit 
opnieuw woning
Uithoorn - Wederom heeft bur-
gemeester Heiliegers opdracht 
gegeven een woning in Uithoorn 
tijdelijk te sluiten. Ditmaal betreft 
het een woning aan de Melde. De 
politie trof tijdens een controle 
op 21 november jl. onder ande-
re een aanzienlijke hoeveelheid 
XTC - pillen en amfetamine aan. 
Op basis van de Wet Damocles, 
oftewel de Opiumwet heeft bur-
gemeester Heiliegers besloten de 
woning voor een periode van 6 
maanden te laten sluiten. 
De aangetroffen hoeveelheid ver-
dovende middelen is aangemerkt 

als handelshoeveelheid of han-
delsvoorraad. Met deze sluiting 
beoogt de burgemeester overtre-
ding van de Opiumwet te voorko-
men en herhaling van de overtre-
ding te voorkomen. De maatre-
gel moet tevens de bekendheid 
van de woning bij drugshandela-
ren en drugsgebruikers doorbre-
ken en de “loop” richting de wo-
ning wegnemen. Ook geldt de 
sluiting als een signaal dat handel 
in en het bezitten van dergelijke 
hoeveelheden verdovende mid-
delen binnen de gemeente Uit-
hoorn niet getolereerd worden. 

Oliebollen: door scouts, 
voor scouts
Uithoorn - Ook dit jaar bak-
ken de zeeverkenners van Scou-
ting Admiralengroep weer olie-
bollen op 31 december. De op-
brengst van deze oliebollenac-
tie gaat dit jaar naar een bijzon-
der doel: zeeverkenner Sem is 11 
jaar en heeft een zeldzame aan-
geboren hartafwijking, Morbus 
Ebstein. De afgelopen 2,5 jaar is 
hij vijf keer aan zijn hart geope-
reerd. Helaas heeft hem dat niet 
voldoende geholpen. In Neder-
land is er niet genoeg kennis om 
hem verder te kunnen helpen. 
Daarvoor moet er worden uitge-
weken naar een team van specia-
listen in Londen voor een zeer in-
grijpende operatie. Daar zijn ve-
le duizenden euro’s voor nodig 
die slechts gedeeltelijk worden 
gedekt door de verzekering. Om 
Sem te helpen gaan de zeever-
kenners van de Admiralengroep 
zoveel mogelijk oliebollen bak-
ken en verkopen. De volledige 
opbrengst wordt door de groep 
beschikbaar gesteld aan Sem. 
Want dat is waar scouting voor 

staat: samen en verbonden hel-
pen we elkaar. Heeft u oliebollen 
nodig voor oudjaar? Koop ze dan 
bij Scouting Admiralengroep en 
steun Sem! De oliebollen kosten 
slechts 60 cent per stuk. Als u nu 
al weet hoeveel u er wilt hebben, 
wilt u dan uw bestelling mailen 
naar oliebol@admiralengroep.nl 
dan zorgen wij ervoor dat uw be-
stelling op tijd klaar staat. Afhalen 
kan op 31 december in ons club-
huis vanaf 09:30. Adres: J.A. van 
Seumerenlaan 3. Alvast hartelijk 
dank en fijne feestdagen!

Zorgsamen zoekt leden 
voor haar cliëntenraad
Uithoorn - Krijgt u hulp van 
Zorgsamen (thuiszorgorganisa-
tie in Uithoorn) of bent u mantel-
zorger van iemand die zorg krijgt 
van Zorgsamen? Woont u, of een 
familielid, in het verzorgingsge-
bied van Zorgsamen, namelijk: 
Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, 
Kudelstaart, De Kwakel of Bad-
hoevedorp, Hoofddorp, Ouder-
kerk aan de Amstel of Duiven-
drecht? Dan kunt u toetreden tot 
de cliëntenraad. Alle cliënten van 
Zorgsamen krijgen via de cliën-
tenraad de kans om mee te pra-
ten én te adviseren over aange-
legenheden die eenieder aan-
gaat. Deze raad heeft adviesrecht 
en mag gevraagd en ongevraagd 
advies geven aan de directie van 
Zorgsamen over alle onderwer-
pen die voor ons als cliënten-
raad van belang zijn. U kunt den-
ken aan: de kwaliteit van de ge-
boden zorg, uitbreiding van zorg-
mogelijkheden, samenwerkings-

verbanden enz. De cliëntenraad 
heeft dus een belangrijke stem, 
die gehoord moet worden! Voor 
de cliëntenraad is het belang-
rijk om te weten wat er leeft on-
der de cliënten. De leden van de 
cliëntenraad onderhouden daar-
om contacten met medecliënten 
en/of mantelzorgers. Zij zijn op 
zoek naar meer leden voor de cli-
entenraad. Hebt u zelf of een fa-
milielid belangstelling? Neemt u 
dan contact op met Wijnanda Al-
berts, voorzitter cliëntenraad, per 
e-mail (clientenraad@zorgsamen.
nl ) of telefoon: 06-51815971.

Van de leden in onze cliëntenraad 
vragen zij:
- betrokkenheid bij de zorg en 

specifiek voor de cliënten van 
Zorgsamen

-  samenwerking en overleg in 
vergadervorm

-  kritisch en tactisch kunnen 
denken en handelen.

Voordeel tot wel 4.000 euro!
Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot 6 januari is het 
weer Salon de Promotion en 
Renault Nieuwendijk pakt dit jaar 
groots uit! Tijdens deze actiepe-
riode profiteert de klant op alle 
modellen van veel voordeel. Kiest 
men in december voor een nieu-
we Renault uit voorraad welke 
dit jaar nog wordt geregistreerd? 
Dan ontvangt de klant bovenop 
het Salon de Promotion-voordeel 
nog eens 500 euro extra korting. 
Dat betekent dat de korting op 
kan lopen tot wel 4.000 euro!
“Dit is een zeer goed moment om 
een nieuwe Renault aan te schaf-
fen, wij bieden nu namelijk ex-
tra voordeel op alle personen-
auto’s van Renault. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij iedereen een 
goed aanbod kunnen doen! Wie 
alvast wil weten hoeveel voor-
deel we bieden, kan het voordeel 

bekijken op onze website”, zegt 
Kees Nieuwendijk, directeur bij 
Renault Nieuwendijk. 

Gratis upgrate
Dacht u aan een nieuwe Renault 
Clio of Mégane Hatchback, maar 
ziet u een Mégane Estate ook wel 
zitten? Grijp dan nu uw kans en 
profiteer van de gratis upgrade 
van Hatchback naar Estate!

30 December extra open
Volgende week zondag 30 de-
cember zijn de Nieuwendijk-ves-
tigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam West, Hillegom 
én Lijnden extra geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer weten 
over deze actie? Kom langs in één 
van de showrooms van Nieuwen-
dijk of bezoek de website autobe-
drijf-nieuwendijk.nl. 

STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND

Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL





Uithoorn - Afgelopen weekeind 
heeft Starlight zich weer opge-
maakt voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Het hele jaar is er 
hard gewerkt. Zoë Metselaar is dit 
jaar begonnen met haar 2 baton. 
Senna Bazuin heeft haar 1 baton 
dit jaar voor het eerst op de wed-
strijdvloer laten zien. Hanna Kief-
te had een persoonlijk record. Zo 
ook Jennifer van der Jagt. Lotte 
Bazuin heeft dit jaar promotie be-
haald met haar onderdeel 1 ba-
ton. Bente van Leeuwen heeft af-
scheid genomen van haar dance 
twirl routine. Zij is nu hard aan 
het trainen voor haar 1 baton rou-
tine. Starlight heeft dit jaar ook 
kennis mogen maken met Fleur 
van Zaal. Fleur heeft zelfs al mee-
gedaan aan wedstrijden. Zij be-
haalde al een 4e plaats. Caithlinn 
Acda heeft hard aan de weg ge-
timmerd en op de wedstrijd de 
toss illousion gevangen. 
Ninoska Timmermans heeft het 
dit jaar weer tot de voorrondes 
van de Nederlandse Kampioen-
schappen geschopt. Wat stond ze 
daar te schijnen. 
Femke Spruijt kwam dit jaar weer 
even terug om Team 3 van Star-
light te helpen op weg naar het 
NK. Dit was enorm spannend. Af-
gelopen twee jaar is Team 3 heel 
knap 2e geworden op het NK. 
Dan gaat het toch erg kriebelen 
om aan de top een keer eerste te 
willen eindigen.
Er waren veel veranderingen bin-
nen team 3 dit jaar en we moes-
ten hard trainen. Zaterdag 15 de-
cember was het dan zover. Team 
3 mocht hun routine met het the-
ma Vampire laten zien aan pu-
bliek en jury.
Er werd met volle bewondering 
gekeken naar het optreden en al-
les zoals de trainster Sandra Ver-
seput ook hoopte kwam bij el-
kaar. Uitstraling, strakheid en 
vooral het teamgevoel kwam te-
rug op de vloer. Team 3 van Star-
lightwerd beloond met een 1e 
plaats en dus Nederlands Kam-
pioen. 
Zondag 16 december was het de 
beurt aan de Solisten van Star-
light. Wendy Teiwes is al voor de 
derde keer als solist op het Ne-
derlands Kampioenschap. Dit jaar 
met het onderdeel 2 baton. Ze 
heeft het heel goed gedaan want 
ze heeft een vijfde plek behaald. 
Wendy doet samen met Lotte To-
lenaars een duo. Samen behaalde 
zij een zevende plaats. Lotte die 
ook het onderdeel 2 baton doet 

heeft dit jaar zoveel overwonnen 
en dan vijftiende worden op een 
NK dus een hele knappe presta-
tie. Marlou Maarseveen was dit 
jaar het onverwachte cadeautje. 
Ze heeft enorm hard gewerkt en 
mocht naar de voorronde. Daar 
heeft zij een onverwacht ticket 
naar het NK behaald en is 14e van 
Nederland geworden met haar 
onderdeel Solo Dance Twirl. Il-
se Teiwes en Lieke Maarseveen 
doen samen het onderdeel Strut-
ting en hierdoor ook concurren-
tes zijn van elkaar. Dit onderdeel 
is moeilijk te jureren en dat blijkt 
uit de verschillende punten die 
dit jaar gegeven werden. De mei-
den gingen er blanco in. Eerste 
jaar op het NK en we gaan voor-
al genieten. Bij de prijsuitreiking 
werd Ilse als eerste opgenoemd 
voor een derde plek. Wat fantas-
tisch. Lieke Maarseveen werd als 
laatste onverwacht opgenoemd 
en wat een prestatie. Een eerste 
plaats en dus Nederlands Kampi-
oen. Fenomenaal. 
We willen alle leden enorm felici-
teren met alle behaalde resulta-
ten. Een groei meemaken met el-
kaar is geweldig. 

Helaas moet team 3 stoppen door 
de leeftijd en te weinig ledenaan-
tal. Starlight is opzoek naar jou! 
Wil je ons helpen onze titel te ver-
dedigen volgend jaar? Ben jij tus-
sen de 4 en 12 jaar? Kom dan een 
kijkje nemen op zaterdag tijdens 
de trainingen. Contactgegevens 
kun je vinden op:
www.starlight-uithoorn.jouw-
web.nl
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Zondagbridge in
De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 23 de-
cember kan je komen brid-
gen in het dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 11 in De Kwakel, 
van 13.30 tot 17.00 uur. De don-
kere dagen voor kerst bridge-
drive. Kosten €7,- per paar, s.v.p. 
je NBB-lidnummer vermelden 
bij inschrijving, maar inschrijven 
zonder zo’n nummer mag na-
tuurlijk ook maar kost wel €0,50 
meer! Heb je geen vaste partner 
om te bridgen? Dan kost inschrij-
ven €4,- per persoon en zorgen 
wij voor een gelegenheids-part-
ner. De inschrijving gaat via mail 
of telefoon. Samen bridgen en te-
vens wat donkere uren voor kerst 
omzetten in ouderwetse gezel-
ligheid is ons belangrijkste doel. 
Wie voor de kerst nog eens ge-
zellig samen wil komen brid-
gen (bij voldoende belangstel-
ling uiteraard) opent “De Quakel” 
zijn deur. We spelen topintegraal 
en je wordt ingedeeld op sterk-
te. Sterke bridgers spelen in de 

hoogste lijn en de wat minder er-
varen bridgers in de laagste. Geef 
bij inschrijving zelf even aan wel-
ke lijn bij je past! A=”Gevorderde 
Bridger”, B=”Club Bridger” of 
C=”Thuis Bridger zonder club er-
varing” . Gedurende het brid-
gen krijg je 2x een hapje aange-
boden zoals altijd op de bridge-
zondagen in “De Quakel”. We ma-
ken uiteraard ook ruimte in het 
programma voor het kopen van 
een consumptie.Naast het spe-
len om de gezelligheid zijn er ui-
teraard wat prijsjes te winnen en 
die gaan naar de nummers 1, 5 en 
10 in elke lijn. Als je na afloop ook 
nog samen met ons wil blijven 
eten…laat dat dan bij de inschrij-
ving even weten (en ook even-
tuele aanhang die niet kan brid-
gen kan dan aansluiten bij het 
eten. Vandaag krijgt u geen kerst-
maal maar een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd voorgescho-
teld door Edward voor de prijs 
van €12,-.

Vermakelijke dammid-
dag in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - De donateurs van 
damclub Kunst en Genoegen na-
men afgelopen zaterdagmiddag 
’t Fort in bezit. Onder de bezielen-
de leiding van generaal de Jong 
werd om half twee het lont in het 
kruitvat gestoken. Het werd een 
strijd op de damborden om de 
felbegeerde donateur damtitel 
van De Kwakel. Eerst werden er 
drie partijen gespeeld voor een 
plaats in de frontlinie of voor een 
plaats in de achterhoede. Om drie 
uur waren die plaatsen bezet en 
gingen de dammers het alles of 
niets gevecht aan. Via een kwart- 
en halve finale kwamen Mike 
Kouwenhoven en Luuk Smit als 
overwinnaars uit de loopgraven. 
Een gevecht restte deze helden, 
om de dood of de gladiolen. Mike 
nam in het middenspel het heft 
in handen en veroverde voor-
deel, maar dit verzande onder de 

druk van de klok. In het eindspel 
sloeg Luuk vervolgens meedo-
genloos toe en trok daardoor de 
titel naar zich toe. In de troostfi-
nale wist Ruud vd Steeg zijn du-
el van Joris Voorn te winnen en 
zo derde te worden. Vermeldens-
waardig is de goede prestatie van 
Joost Hogerwerf die in het lin-
ker rijtje wist te eindigen. De laat-
ste partij van de middag trok een 
groot publiek, midden in de are-
na Frans van Doorn en Gerrit vd 
Steeg die streden om de hoogste 
eer van de gevallenen. De kansen 
keerden vele keren, vakkundig 
becommentarieerd door Frans, 
die van een groot analytisch ver-
mogen getuigde. Maar Frans trok 
wel aan het kortste eind en maak-
te van Gerrit een gelukkig win-
naar. Frans ontving voor zijn op-
treden het erekruis van René de 
Jong die de medailles uitreikte. 

Twee sponsors voor 
KDO recreatie 1 handbal
De Kwakel - Sinds seizoen 2017-
2018 is er een nieuw recreanten-
team gestart bij KDO handbal.
Dit team bestaande uit allemaal 
voormalig dames 1 speelsters 
heeft besloten om doordeweeks 
te gaan handballen.
Het eerste seizoen startte ze als 
recreanten 3, met een mooi kam-
pioenschap als afsluiting. Dit jaar 
zijn de dames recreanten 1 ge-
worden en spelen ze in een ande-
re poule.
Een poule waarin meer tegen-
stand wordt geboden.  Maar de 
dames hebben, na een valse start 
bij de 1e wedstrijd hun draai al-
weer gevonden en de overige 4 
wedstrijden winnend afgesloten.
Winnen op het veld is 1 maar 
een mooi tenue is natuurlijk ook 

noodzakelijk. Gelukkig waren er 2 
sponsoren die dit gezellige maar 
bij tijd en wijle fanatieke team, in 
het nieuw wilde steken.
Beagley Copperman gevestigd in 
De Kwakel, is een importeur van 
Aziatische levensmiddelen, zoals 
rijst, chili sauzen, noodles, kort-
om de authentieke producten uit 
Azië. Ze exporteren deze produc-
ten door heel Europa. Zij hebben 
een mooi logo op de rug van de 
dames gekregen. 
Voorop het shirt staat Kweke-
rij Amstelkant, gespecialiseerd in 
snijbloem Hortensia’s gevestigd 
in Vrouwenakker. Op de foto ziet 
u het gehele dames recreanten-
team met beide sponsoren.
Beagley Copperman en kwekerij 
Amstelkant . 

Oliebollentoernooien 
bij Legmeervogels
Uithoorn - Op zondag 30 decem-
ber as wordt bij Legmeervogels 
het Oliebollen klaverjas- en voet-
baltoernooi gespeeld. De kantine 
is vanaf 12.00 uur geopend voor 
alle deelnemers aan beide toer-
nooien en voor de vele te ver-
wachte toeschouwers. 

Oliebollenvoetbaltoernooi
Het oliebollen voetbaltoernooi, 
voor dames en voor heren, gaat 
van start om 14.00 uur en het 
inschrijven is vanaf 13.29 uur. 
Aan dit toernooi kan worden 
deelgenomen door (zaal)voet-
bal en handbal leden, oud leden 
en niet leden. Enige voorwaar-
de is dat spelers 18 jaar of ou-
der zijn. De dames en heren spe-
len in teams die door loting wor-
den samengesteld. Dus spelers 
die denken goed te zijn, kunnen 
samen komen te spelen met spe-
lers die denken nog beter te zijn 
Je schrijft je per persoon in en de 
oliebollen commissie, Sjaak van 
der Tol & Hans Heere, stellen de 
teams door middel van loting sa-
men. Er wordt gespeeld op een of 
meerdere kunstgrasvelden

Oliebollenklaverjastoernooi
Het oliebollen klaverjassen be-
gint om 13.32 uur en is voor ie-
dereen toegankelijk. Je hoeft 
geen lid of donateur te zijn van 
Legmeervogels om mee te kun-

nen doen. Er wordt in de kanti-
ne van Legmeervogels gespeeld 
om de gebruikelijke prijzen. De-
ze prijzen worden aan het einde 
van de middag uitgereikt. Er wor-
den 4 rondes gespeeld van elk 16 
spelletjes. In de korte pauzes tus-
sen de rondes, kun je genieten 
van een versgebakken oliebol en 
een drankje. De hapjes die tijdens 
de rondes worden aangeboden, 
worden mede door slagerij BA-
DER mogelijk gemaakt. Het eer-
ste kopje koffie of thee wordt je, 
zoals altijd, door Legmeervogels 
aangeboden.
Mooier kunnen wij het voor u 
niet maken. Voor de personen die 
slecht ter been zijn, u mag door-
rijden maar let wel op dat er de-
ze keer ook andere activiteiten 
op het sportpark. Dus niet harder 
dan stapvoets.

Tombola
Tijdens beide oliebollentoernooi-
en worden er lootjes verkocht 
voor de Kerst/nieuwjaarstombo-
la, die dit jaar weer wordt georga-
niseerd door Frans Lakerveld en 
Jan Stolwijk. Er wordt weer voor 
mooie prijzen gezorgd door bei-
de heren. Dus zorg dat je op zon-
dag 30 december genoeg lootjes 
koopt om in de prijzen te vallen. 
De prijsuitreiking is nadat bei-
de oliebollentoernooien afgelo-
pen zijn.

Starlight Nederlands 
Kampioen

Legmeervogels JO10-3 
overwintert KNVB Beker
Uithoorn - Legmeervogels JO10-
3 derde klasse heeft zaterdag in 
de beker met 6-5 gewonnen in 
het thuisduel tegen SV Hillegom 
JO10-3 uit de tweede klasse. 
Toch beginnen de jongens niet 
overtuigend. Al na een paar mi-
nuten kijkt Legmeervogels tegen 
een 0-1 achterstand aan. Het is 
Hillegom die goed gebruik maakt 
van het mistasten in de verdedi-
ging van Legmeervogels. Daar-
na pakt Legmeervogels echter de 
draad goed op en controleren ze 
de wedstrijd.
In deze periode valt voor de Leg-
meervogels dan ook de verdien-
de gelijkmaker. Julius Amponsah 
haalt uit en schiet de 1-1 binnen. 
Na een fraaie combinatie tussen 
Raphael Berkhof en Lars Beek-
mans, invallend vanuit de JO10-4, 
komt de bal voor de voeten van 
aanvoerder Sem Oostermann. Bij 
de achterlijn gekomen geeft hij 
voor en tikt de Hillegomse doel-
man de bal in eigen doel, waar-
mee de Uithoornaars op een 2-1 
voorsprong komen.
Kort na de 2-1 valt ook inderdaad 
de 3-1. Een voorzet van Mels de 
Haas, de tweede invaller vanuit 
de JO10-4, wordt door Sem Oos-
termann in het doel geschoten 
en de 3-1 is een feit. Enkele minu-
ten later schiet Julius Amponsah 
zijn tweede van de wedstrijd op 
het doel, 4-1 is het resultaat.

Vere terug
Om onbegrijpelijke redenen valt 
de Legmeervogels ver terug en 
komt Hillegom een aantal keer 
gevaarlijk door. Cas Kosterman, 
de doelman van Legmeervogels 
heeft zijn handen vol en moet 
dan ook zo nu en dan geholpen 

worden door Bobby van de Vliet 
om een aansluitingstreffer te 
voorkomen.
Wat er in de limonade heeft ge-
zeten zal wel altijd onduide-
lijk blijven, maar Legmeervogels 
valt aan het begin van de twee-
de helft nog verder terug. Van 
het veldoverwicht uit de eerste 
helft is niets over. Hillegom zet 
Legmeervogels vast op de eigen 
helft. Het spel van de Uithoor-
naars wordt er niet fraaier van. 
Door te gehaaste passes die ver-
keerd terecht komen en veel on-
rust in het spel komt Legmeervo-
gels niet onder de druk van Hille-
gom vandaan. De 4-2, 4-3 en 4-4 
vallen snel.

Op slot
Vervolgens krijgt Legmeervogels 
een aantal mogelijkheden om 
het duel toch helemaal op slot te 
gooien, maar de Hillegom-doel-
man weet dat te voorkomen. In 
de 45ste minuut brengt Justin 
Kruijswijk de spanning terug in 
de wedstrijd door 5-4 in te schie-
ten. Hillegom geeft de strijd ech-
ter niet op, in de 48ste minuut 
wordt het weer gelijk, 5-5. Ver in 
blessuretijd komt Legmeervo-
gels uiteindelijk op winst door 
een fraaie derde treffer van Julius 
Amponsah. Het veld en de sup-
porters ontploffen van blijdschap 
door de 6-5 overwinning.
Nu zijn er drie weken winterstop. 
Daarna zal Legmeervogels JO10-
3 onder leiding van Trainer Mar-
co Kruijswijk, met Julian Altelaar 
weer terug in de basis, op zater-
dag 19 januari 2019 thuis tegen 
VV UNO JO10-5 bij gelijkspel of 
winst ook als winterkampioen de 
eerste seizoenshelft afsluiten.

KDO JG1 eindigt met 
veel doelpunten
De Kwakel - De laatste wedstrijd 
in de najaarscompetitie werd ge-
speeld met een koude snijden-
de wind die het niet leuk maak-
te voor de spelers. Wat wel duide-
lijk was dat KDO in stijl de laatste 
competitiewedstrijd wilde afslui-
ten. Onno gaf direct bij het be-
gin van de wedstrijd een signaal 
af door direct de score te ope-
nen met een fraai afstandsschot. 
Het 2e doelpunt kwam op naam 
van Thomas en daarna stokte de 
doelpuntenmachine. NVC ging 
beter combineren en schoot een 
aantal keren gevaarlijk op doel.
Onze keeper voor de 1e helft 
Odette pareerde een flink aan-
tal schoten maar moet bij een 
boogbal toch capituleren 2-1. De-
ze stand bleef lang op het score-
bord staan maar het waren Niels 
en Thomas die de ruststand toch 
naar een ruime 4-1 voorsprong 
brachten. De 2e helft werd ge-
speeld met een andere keeper. 
Tom en Odette wisselde van po-

sitie. Ook de keeper van NVC was 
gewisseld dus voor een aantal 
spelers was dit weer een nieuwe 
uitdaging om deze nieuwe kee-
per te testen. Het lukte Kelly bij-
na maar haar solo strandde bij de 
laatste speler waardoor ze niet 
meer tot een schot kwam. Ook 
Dylan en Masin lukte het niet om 
vandaag te scoren. Daar waren 
andere voor deze keer Thomas, 
Niels, Onno en Manisha namen 
ze voor hun rekening. Het doel-
punt van Manisha was een keurig 
uitgespeelde situatie. Vanuit een 
voorzet kon ze de hoek uitkiezen 
en de keeper verslaan.
NVC speelde met veel beweeg-
lijke jongens en die maakte het 
keeper Tom ook best lastig. Uit-
eindelijk wisten ze nog 1 doel-
punt te maken.
Een van de laatste offensieve ac-
ties kwam van Harm. Als laatste 
man ging hij een keer mee naar 
voren maar schoot naast het doel. 
Eindstand KDO JG1-NVC JG2 9-2.
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 13 de-
cember werd er weer geklaverjast 
in de Schutse. Hieraan werd deze 
keer door 42 enthousiaste lief-
hebbers deelgenomen. Winnaar 
werd deze avond met een pun-
tentotaal van 7591 Piet Luijten. 
Als goede tweede eindigde dit-
maal Jacqueline van den Bergh 
met 7253 punten terwijl Gerrie 
Ruimschoot met 7206 punten 
beslag wist te leggen op de der-
de plaats. De poedelprijs was de-
ze week voor Willie van der Hilst. 
Zo goed als het de laatste weken 
ging zo slecht was het deze keer. 
Met pijn en moeite behaalde zij 
4626 punten. Toch kan zij door dit 
slechte resultaat verlangend uit-
zien naar de eestvolgende kaart-
avond. Dan zal haar namelijk als 
troost een heerlijk flesje wijn wor-
den overhandigd.

Boeketten
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Tineke de Munk, Ria Smit, Gaby 
Abdesselem en Corrie Smit ter-
wijl de cadeaubonnen in deze ca-
tegorie, eveneens te besteden bij 
DUO plant, in het bezit kwamen 
van Herman de Jong, Anneke Le-
besque, Jan de Kuijer en weder-
om Corrie Smit.
Flessen wijn gingen ditmaal als 
marsenprijs naar Jozef Lebesque, 
Gerrit Vink, Thijs van der Jagt en 
Gerard Eekhout. Alle winnaars 
van harte proficiat. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 20 december in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Jeu de Boules Kersttoernooi
De Kwakel - Afgelopen donder-
dag organiseerde de plaatselij-
ke Jeu de Boulesclub “Het Wil-
genho�e” het vijfde jeu de bou-
les toernooi in 2018 en wel het 
Kersttoernooi. Kwaliteitsslage-
rij Eijk en Veld schonk deze mid-
dag de hoofdprijs en waarde-
bonnen die bij hun bedrijf inge-
wisseld kunnen worden. 22 Le-
den waren er deze middag om 
met elkaar de krachten te meten 
op de mooie binnen baan aan 
de Drechtdijk in De Kwakel. Zoals 
gebruikelijk bij deze toernooien 
werd er ala melee gespeeld. Dat 
wil zeggen dat in elke speelronde 
men met een andere maat en te-
genstander speelt. Ook spelen ze 
in Club Toernooien drie ronden. 

De eindstand wordt dan bepaald 
door het aantal gewonnen par-
tijen en het saldo van gescoorde 
punten en tegen punten. De ver-
schillenwaren dit keer niet groot. 
Uiteindelijk bleven er vijf over 
die drie partijen wisten te win-
nen zes deelnemers wisten twee 
maal te winnen. De hoofdprijs de-
ze middag was voor Jan Egberts 
3+24. de overige waardebonnen 
werden gewonnen door. 2e Riet 
Hogerwerf 3+19, 3e Wil Kennis 
3+15, 4e Andre de Jong3+14, 5e 
Maarten Plasmeijer3+11, 6e Wout 
Verlaan2+18, 7e Ben Koeleman, 
8e Lien Kouwenhoven 2+11, 9e 
Tiny Wijnkoop 2+11. Het volgen-
de Jeu de Boules toernooi is 10 ja-
nuari 2019.

F jeugd KDO Handbal 
speelt eerste wedstrijd
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag was het eindelijk zover de 
jongste jeugd van KDO hand-
bal (6 en 7 jaar) speelden hun al-
lereerste wedstrijd in Zevenho-
ven tegen de jongste jeugd van 
HSV. De meisjes trainen al het 
hele seizoen en waren zodoen-
de goed voorbereid, maar span-
nend is zo een 1e wedstrijd al-
tijd. KDO startte goed en kwam 
op 1-0 voorsprong maar HSV 
kwam direct terug en maakte ge-
lijk. Het ging gelijk op! Aan bei-
de kanten werd er goed overge-
speeld en door iedereen op doel 

gegooid. De 1e helft was voor 
HSV 3-2. KDO begon direct sterk 
aan de 2de helft en kwam gelijk. 
Door goed keeperswerk en in het 
veld goed vrijlopen en overspe-
len kon KDO uitlopen naar een 
kleine overwinning van 6-5. Ja, 
de allereerste wedstrijd werd met 
een grote glimlach en nog win-
nend ook afgesloten. Ben jij nou, 
net als Bente, Romee, Isa, Pien 
en Maaike ook geïnteresseerd in 
Handbal, kom dan een keer vrij-
blijvend meetrainen op donder-
dag van 16.30 tot 17.30 bij KDO.
Je bent van harte welkom!

Petanque in de sneeuw
Uithoorn - Op 16 december sloot 
de vereniging Boule Union Tha-
men het jaar af met het traditio-
nele Slottoernooi. Na afloop van 
het toernooi is er altijd een ge-
zamenlijk maaltijd en de huldi-
ging van de clubkampioenen. De 
leden ontwaakten op deze dag 
in een witte wereld. De sneeuw 
maakt het spelen van een toer-
nooi altijd tot een bijzondere ge-
beurtenis. Daar de stalen boules 
altijd warmer zijn dan de sneeuw 
trekken deze de sneeuw aan en 
tijdens het rollen zie je ze gro-
ter worden. Soms zijn gespeel-
de boules zelfs moeilijk te zien 
door de sneeuw en het fijne grind 
dat er aan vastplakt. Een doekje 
om de boules schoon en droog 
te wrijven is dan ook geen over-
bodige luxe. Met twintig deelne-
mers was het toernooi goed be-
zet en kon er met uitsluitend dou-
bletten gespeeld worden. Om de 
handen niet al te koud te laten 
worden had de wedstrijdleider 
besloten om op tijd te spelen. Na 
40 minuten speeltijd moest de 
werpronde afgemaakt worden. 

Bij een gelijke stand zou dan nog 
een extra werpronde moeten 
plaatsvinden. Dit deed zich ech-
ter niet voor. Van de vijftien ge-
speelde partijen waren er slechts 
vier die niet tot de dertienpunten 
kwamen. De overwinning ging 
naar Wilma Buchner met drie-
maal winst en een puntensaldo 
van 23, Zij werd gevolgd door 
zoon Michiel ( 3 +15). Verder ble-
ven ongeslagen Jannie van Koot-
en (3 +12) en Günther Jacobs (3 
+5). Na de voortreffelijke maaltijd 
waren de winnaars van de club-
kampioenschappen en clubcom-
petities aan de beurt.

Clubkampioen tête-à-tête: An-
dries Petersen. Clubkampioen 
doubletten: Ina Hoekstra en Henk 
van Rekum. Winnaar Jokercom-
petitie: Ina Hoekstra. Winnaar 
clubranking over alle clubtoer-
nooien: Ina Hoekstra
De vereniging speelt nog een-
maal dit in de Nationale Petanque 
Competitie en heeft dan een kor-
te winterstop. Op 8 januari wordt 
er weer gebouled aan de Vuurlijn.

Florian Wolf verlaat Legmeer-
vogels al na één seizoen
Uithoorn - Na een seizoen actief 
te zijn geweest als trainer van het 
eerste zondagelftal van Legmeer-
vogels heeft Florian Wolf aan het 
bestuur van Legmeervogels laten 
weten dat hij aan het eind van dit 
seizoen de vereniging gaat ver-
laten. Florian Wolf heeft het aan-
bod aangenomen om trainer 
te worden van het in de 3e divi-
sie uitkomend SJC,afkomstig uit 
Noordwijk. Het is jammer dat hij 
de vereniging Legmeervogels 
gaat verlaten juist nadat spelers 
en bestuur hebben aangegeven 
nog wel een seizoen samen ver-
der te willen gaan. Voor Florian is 
SJC geen onbekende vereniging. 
Als assistent trainer bij het eer-
ste van Katwijk kwam hij regel-
matig bij SJC over de vloer. Floian 
Wolf vindt dat de overstap naar 
SJC eigenlijk wel in zijn plannen 
past Na misschien een aantal ja-
ren 3e en 2e divisie gaan er mo-
gelijk wel andere deuren voor 
hem open. De deuren van clubs 
op een nog hoger niveau. Flori-
an Wolf staat op dit moment met 

Legmeervogels op een 13e plaats 
in de 1ste klasse Floria Wolf is er 
van overtuigd dat hij samen met 
de spelers van Legmeervogels 
dat Legmeervogels na de winter-
stop zal opklimmen naar een ho-
gere plaats op de ranglijst en dat 
er mogelijk nog iets moois te ha-
len valt. met deze groep en met 
de ambities die er zijn moet de 4e 
plaats gehaald kunnen worden. 

Mike Multi Foundation 
sponsort KDO G-voetbal
De Kwakel - De Mike Multi Foun-
dation heeft als doel het mogelijk 
maken en bevorderen van sport 
voor mensen met een lichame-
lijke en/of verstandelijke beper-
king. De projecten die de foun-
dation tot nu toe heeft gesteund 
hebben een relatie met de Ge-
meente Aalsmeer. Echter de G-
voetbal afdeling van KDO in de 
Kwakel heeft door zijn spelers ook 
een relatie met Aalsmeer. G-voet-
bal is bedoeld voor mensen die 
vanwege een lichamelijk en/of 
geestelijke beperking belemmerd 
zijn in hun bewegingsmogelijkhe-
den. Zij kunnen daardoor niet of 

moeizaam hun plek vinden in het 
reguliere voetbal. Al wordt het G-
voetbal natuurlijk wel beschouwd 
als gewoon voetbal. Ook de KNVB 
biedt dezelfde kwaliteit, service 
en benadering. Verschil is dat er 
indien nodig bepaalde aspecten 
aangepast kunnen worden. Ook 
zijn de trainingen om de menta-
le weerbaarheden de motoriek te 
verbeteren. KDO G-voetbal heeft, 
dankzij alle mooie donaties aan 
MMF, nieuwe ballen, speelhesjes 
en warme jassen voor de trainers 
ontvangen. Dit werd met enorm 
veel enthousiasme ontvangen 
door de spelers.

De Snertcup bij 
Golfcentrum Uithoorn

Uithoorn - Met 24 deelnemers, 
een kleine regenbui, Noord-
ooster wind en wat mist, een 
2 Ball Bestball score van on-
der par, en een heerlijke kop 
snert werd het record qua ge-
zelligheid en speelplezier ge-
broken. Vooraf werd er natuur-
lijk veel gespeculeerd over de 
weersomstandigheden, maar 
zoals zo vaak viel het ook de-
ze keer eigenlijk wel mee. Na 
een ronde van 9 holes kwa-
men de deelnemers terug in 

het T-House waar ze direct 
werden getrakteerd op een 
heerlijke kop dampende snert 
met stokbrood en roggebrood 
met spek. Tijdens deze maal-
tijd werd de uitslag bekendge-
maakt: 

Uitslag Bestball :
1 Bart en Rob, 2 Herman en 
Rein, 3 Aart en Fred. Na deprijs-
uitreiking werd er door veel 
deelnemers en toeschouwers/
fans nog gezellig nagepraat.

Inschrijving Keezkampioen-
schap van Uithoorn van start!
Uithoorn - Team Samen Ster-
ker organiseert samen met de 
club van 100 van Legmeervogels 
op vrijdagavond 8 februari 2019 
voor de zevende keer het open 
Keezkampioenschap van Uit-
hoorn voor koppels. Het inmid-
dels roemruchte jaarlijkse toer-
nooi vindt wederom plaats in de 
kantine van Legmeervogels en 
begint om 19.30 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt 20 euro per team, 
of 10 euro per persoon. De gehe-
le opbrengst is dit jaar bestemd 
voor het ParkinsonFonds. De in-
schrijving is inmiddels gestart!
Natuurlijk gaan de deelnemers 
voor de volle winst, maar boven-
al staat dit toernooi in het te-
ken van een ouderwets avond-
je gezelligheid voor jong en oud. 
Net als voorgaande jaren spelen 
teams van twee personen drie 
volle ronden tegen elkaar. Ben je 
echter alleen, dan ben je ook van 
harte welkom. Ook dan kan je ge-
woon inschrijven en dan koppelt 
de organisatie je aan een andere 
single. 

Maximaal
De inschrijving stopt op 3 februa-
ri 2019 of eerder als het maxima-

le aantal deelnemers is bereikt. 
De organisatie moet, gezien de 
ruimte, zich helaas houden aan 
een maximaal aantal deelnemers. 
Omdat de toernooileiding al en-
kele jaren heeft moeten besluiten 
om de inschrijvingstermijn al voor 
de deadline te stoppen, is het, om 
zeker te zijn van deelneming, 
raadzaam om je inschrijving snel 
te regelen, want vol = vol! 

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar aan de bar in de kantine van 
Legmeervogels, aan de bar bij het 
clubhuis van AKU en bij alle leden 
van Team Samen Sterker. Je kunt 
het inschrijfformulier ook down-
loaden via de facebookpagina 
van Team Samen Sterker (www.
facebook.com/TeamSamenSter-
ker). Of je stuurt een email naar 
mark_lakerveld@hotmail.com. Je 
ontvangt dan het inschrijfformu-
lier per mail. Vul het formulier vol-
ledig in, doe het inschrijfgeld er-
bij en lever het formulier en het 
inschrijfgeld daarna in bij één van 
de adressen die op het formulier 
staan aangegeven. Aansluitend 
ontvang je per email de bevesti-
ging en het wedstrijdreglement.
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Gratis meetrainen bij 
honk- of softbal
Regio - Vanaf zaterdag 5 januari 
begint de honk- en softbalvereni-
ging Thamen weer aan een nieuw 
seizoen en dit is dus een ideaal 
moment om een aantal keren ge-
heel vrijblijvend mee te trainen.
Ben jij op school ook gek op slag-
bal? Of wil je gewoon goed le-
ren gooien, hard kunnen slaan en 
lekker kunnen rennen dan ben 
je van harte welkom. Wil je die 
handschoen weer van zolder ha-
len of ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging. Dan zijn er bij Thamen 
vele mogelijkheden. Zij hebben 
jeugd (meisjes en jongens) en se-
niorenteams (dames en heren) in 
alle leeftijdsgroepen maar ook op 
vele niveaus en dus genoeg mo-
gelijkheden om in te stromen. 
Vanaf januari start de zaaltraining 
waarna wij half maart weer naar 
buiten gaan naar ons mooie com-
plex aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Ook allerkleinste
Honkbal, softbal en beeball voor 
de allerkleinste zijn leuke team-
sporten waarbij iedereen zich 
ook heel goed individueel kan 
ontwikkelen.
Dus ben jij (bijna) 5 jaar of ou-
der kom dan lekker geheel gra-
tis 4 weken meetrainen in de zaal. 
Het enige wat je nodig hebt zijn 
binnengympen en een trainings-
broek. Zij zorgen voor alle andere 
materialen.
Twijfel je over je leeftijd en of het 
nog wel kan? Onze oudst spelen-
de leden zijn al ruim de 60 gepas-
seerd. 
Wil jij ook gratis en geheel vrij-
blijvend vier keer kennismaken 
met honkbal, softbal, beeball of 
mixed slowpitch stuur dan een e-
mail met je naam en leeftijd naar 
nieuweleden@thamen.info en zij 
nemen snel contact met je op.

Nu vier lijnen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De groei van het aantal 
bridgers noopte tot het instel-
len van een D-lijn, zodat er nu 
op vier fronten gestreden kan 
worden. In de zo afgeslankte A-
lijn verrasten Wies Gloudemans 
& Gijs de Ruiter met een eerste 
plek van 57,92%. Janny Streng & 
Francis Terra deden het ook prima 
door met 54,25% tweede te wor-
den, hetgeen tevens geldt voor 
Nel & Adriaan Koeleman die met 
53,33% derde werden. Johan Le 
Febre & Wim Slijkoord haakten 
ook bij de trend van ambitieuze 
nieuwkomers in de lijn aan en eis-
ten met 52,67% de vierde plaats 
op. Jan Egbers & Frans Kaandorp 
eindigden als gerenommeerde 
A spelers met 52,08% als vijfde 
van de in totaal dertien paren. In 
de B-lijn ook dertien deelnemers, 
waarvan Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker met 62,08% het voortouw 
namen. Op twee finishten Sonja 
& Hans Selman met 57,83% waar-
na, na een flink gaatje, Hannie & 
Hein van der Aat met 51,08% als 
derde doorkwamen. Op vier nes-
telden zich Heleen & Mees van 
der Roest met 51% precies en An 
van Schaick & Ria Verkerk sloten 
hier de top vijf af met 50,50%. In 
de uit twaalf paren bestaande nu 
wat opgewaardeerde C- lijn was 
de winst voor To van der Meer & 
Elly Belderink met 63,75%. 
Map Kleingeld & Jeanet Verme-
ij deden het ook uitstekend door 
met 60,83% tweede te worden. 

Op drie vonden Cora de Vor & Bep 
de Jong zich terug met 57,08%, 
waarop Maria Baas & Klaas Ver-
rips als vierde met 55,83% volg-
den. Bij de beste vijf voegden 
zich hier Anneke & Bram van der 
Zeeuw met 53,75%. In de nieu-
we D-lijn gooiden Mieneke Jong-
sma & Anneke Wijmans hoge 
ogen door met de hoogste sco-
re van allen van deze avond van 
65,63% eerste te worden. Greet 
van den Bovenkamp profiteerde 
uitstekend van de kennis en kun-
de van invalkracht Nan van den 
Berg en werd zo met 59,90% pri-
ma tweede. Erika Groenink & Loes 
Reinders deden ook goed mee als 
derde met 57,81% en Debora van 
Zantwijk & Wim Harding zetten 
hun bridgeopmars van de laatste 
weken voort met 53,13% als vier-
de paar. De top werd hier afgeslo-
ten door Marjan & Jan Wille die 
met 50% als vijfde nog net bij de 
bovenste helft van deze lijn ble-
ven. Volgende keer volgt als af-
sluiting van 2018 de Kerstdrive en 
in januari 2019 wordt deze ronde 
weer voortgezet. Wilt u ook aan-
haken, kom dan spelen bij Bride-
gclub De Legmeer, de lijnen kun-
nen weer een stukje groeien. In-
lichtingen bij het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
of telefonisch 06-83371540. Er 
wordt elke woensdagavond van-
af 19.45 uur gespeeld in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 13 december 
was de vrije ronde tussen twee 
cyclussen in. Het is opvallend hoe 
een ieder dit voor zichzelf invult. 
De meeste paren waren zoeken-
de, zoals het bravoure paar zoe-
kende was naar hun bravoure.
Andere paren probeerde hun 
biedsysteem te verbeteren, zoals 
ons koningskoppel, dat 6 harten 
probeerde, maar zij kwamen van 
een koude kermis thuis. Ook was 
er een paar waar het kleinkind 
voorlopig niet welkom was, om-
dat zij altijd de krant doorzocht 
naar de uitslag van Oma. Maar al 
met al was het een genoeglijke 
ochtend waar vrijuit gebridged 
werd. De wedstrijdleiding had 
het plan opgevat om alle paren 
door elkaar te husselen, waarbij 
wel opviel, dat zij zelf in de mak-
kelijkste poule ingedeeld waren, 
al hielp dat voor een paar niet. 

Geen stilzit
Er werd op tien tafels gebridged, 
gelukkig geen stilzit ronde de-
ze week. In de Witte-lijn was de 
eerste plaats voor Corry en Greet 

met 60,94%, zal dit paar dan toch 
wel aardig kunnen bridgen, zij 
staan vaak in de uitslagen. De 
tweede plaats was voor Jany en 
Marja met 60,42%, dit paar kan 
waarschijnlijk niet tegen de span-
ning, met vrij bridgen konden zij 
vrijuit spelen en zie hier het resul-
taat. De derde plaats is voor het 
paar Henny en Lucas met 56,25%, 
dit paar bedoelde ik met de mak-
kelijkste poule. In de Rode-lijn 
was de eerste plaats voor Greet 
en Henk met 61,46%, dit ondanks 
de 6 sans die niet gehaald werd, 
maar dapper geprobeerd.
De tweede plaats is voor Ada en 
Roelie met 56,77%, dit paar kan 
zo goed bridgen, het kwam er dit 
keer ook uit , waarschijnlijk om-
dat er geen spanning op stond.
De derde plaats is voor het paar 
Ciny en Herman 56,25%, dit paar 
speelt pas kort met elkaar en dan 
al dit resultaat, ga zo door.
Deze week dus geen competi-
tie standen. Volgende week is er 
weer vrij bridgen, omdat span-
ning er bij iedereen nog niet he-
lemaal uit is.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - 11 December alweer en 
op deze dinsdagmiddag in Sport-
hal De Scheg spelen we de zesde 
en laatste zitting van de tweede 
paren-competitieronde.
Dat betekent promotie/degrada-
tie voor vier paren. Maar eerst de 
uitslag van de huidige zitting.
Met een schitterende score van 
65,48% eindigden in de A-lijn 
Guus Pielage & Renske Visser als 
eerste, op afstand gevolgd door 
de rest van de kopgroep. Op twee 
Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw met 58,63%, derde wer-
den Refina van Meijgaarden & Ca-
thy Troost met 56,55, op vier en 
vijf respectievelijk Matty Overwa-
ter & Loes Wijland met 55,06% en 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 52,98%.
De B-lijn werd aangevoerd door 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
met 60,83%. Op twee Jany van 
der Ent & Loes Takes met 57,92%, 

drie werden Trudy Fernhout & 
Cisca Goudsmit met 55,42%. De 
vierde plaats werd ingenomen 
door Inge Dyrbye & Thea Stahl 
met 55% rond en Kokkie van den 
Kerkhoven & Corrie Smit sloten 
de top-vijf af met 53,33%.
Het uur der waarheid is aange-
broken: van de B- naar de A-lijn 
promoveren Ploon & Marja, Kok-
kie & Corrie, Trudy & Cisca en In-
ge & Thea. Goed gedaan dames, 
gefeliciteerd.
Voor hen gaan plaats maken: Atie 
& Hans, Willie & Ellen, Marian-
ne & Anneke en tenslotte Frou-
kje & Anneke. Tenslotte mogen 
de winnaars van deze ronde ook 
niet ontbreken: Guus & Renske op 
een, Janny & Sonja op twee en El-
ly & Jessie op drie.
Volgende week de kerstdrive en 
daarna zien we elkaar volgend 
jaar op 8 januari hopelijk weer te-
rug.

Overuren voor 
wedstrijdleider BVK
Regio - Geruime tijd nadat de 
meeste leden de zaal van Dorps-
huis de Quakel al lang en breed 
hadden verlaten was wedstrijd-
leider Joop den Blanken nog be-
zig correcties op de scores in te 
voeren. Dat had enerzijds te ma-
ken met wat strubbelingen in de 
computer, anderzijds met het 
niet goed invoeren van de ‘kas-
tjes’ en de controle daarop. De 
uitslag die ‘s avonds was voorge-
lezen was dus niet helemaal cor-
rect, op de site staat de juiste uit-
slag.
Een en ander had gelukkig geen 
invloed op de eindrangschikking 
in de totaalstanden, alleen de 
percentages waren hier en daar 
wat anders.

A-lijn
In de A-lijn was er weer eens een 
1e plaats voor Nelly Vork en And-
re Verhoef met 58,54%. Marion en 
Wim Noom werden met 58,13% 
2e en Margo Zuidema en Fran-
cis Terra met 54,08% 3e. Na cor-
recties van wat eerst als ‘contra-
zitting’(2x achter elkaar!) was in-
gevoerd eindigden Nico en Jan 
als 16e en laatste, waarmee hun 
tijd in de A lijn erop zat. Met hen 
doen Elisabeth en Nan een stapje 
terug, evenals Eefke en Marianne.
Zoals verwacht werd de cyclus 
winnend afgesloten door Christa 
Leuven en Rita Riten met 57,54% 
gemiddeld.

B-lijn
In de B-lijn weer eens succes voor 
die andere Verhoef met partner 

Jan v.d. Knaap met de topscore 
van de avond (65,03%.) Een prima 
2e plaats met 62,43% werd be-
haald door Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt met 62,43%. 
Joke en Jan Groeneveld deden 
met 59,79% eveneens goed mee. 
Het was goed voor de 3e plaats. 
Rees en Gerard sloten de rij.
Dat Adrie Voorn en Wim Röling 
zouden promoveren was geen 
verrassing meer. Een gemiddel-
de van 58,95% over 6 avonden 
rechtvaardigt die opgang naar de 
A-lijn volledig.
Ook Jan v.d. Knaap en Jaap Ver-
hoef mogen het weer eens gaan 
proberen in het Walhalla van de 
BVK. Ria Verkerk en Gerard de 
Kuijer hielden welgeteld 0,02% 
over t.o.v. Corrie en Ruud en zij 
mogen dus ook naar de A-lijn.
Onderin moesten 3 paren de B-
lijn verruilen voor de C-lijn. Dat 
ging om Toos en Annie, Emmy en 
Gerard en Marjan en Ben.

C-lijn
In de C-lijn was de lauwerkrans 
voor Atie Doeswijk en Huub 
Zandvliet met 61,25%. Kathy Ja-
netzky en Annet Roosendaal 
volgden hen als 2e met 58,75%, 
waardoor zij in de  totaalstand 
een gemiddelde noteerden van 
55,41%, wat alle andere paren te 
machtig was. Riet en Wim Beijer 
werden met 56,67% 3e, wat net 
niet genoeg was voor een terug-
keer naar de B-lijn. Met Kathy en 
Annet promoveren Marjo en Ger-
rit van Zijtveld, alsmede Janny 
Snabel en Ida Knaap.

ACC competitie nadert 
zijn eind, finale bij UWTC
Regio - Zondag 16 december is 
alweer de een na laatste wed-
strijd van de Amsterdamse Cross 
Competitie verreden. Zondag 6 
januari zal de finale wedstrijd bij 
UWTC worden verreden. Bij het 
krieken van de ochtend bleek Ne-
derland bedekt onder een dun 
laagje sneeuw. De smeltende 
sneeuw zorgde voor een glad-
de en modderige cross.  Weke-
lijks doen 15-20 UWTC leden mee 
aan de ACC, van jeugdwielrenner 
tot 50+-er. Maar ook bmx jeugd-
lid Morgan Hartveldt vindt het 
veldrijden erg leuk om te doen. 
En bij DTS reed Morgan een ster-
ke wedstrijd door 7e te worden in 
een startveld van ruim 20 jeugd-
renners. 
Bij de 40+ had Sjon vd Berg een 
zeer slechte start, hij werd com-
pleet van het parcours gereden 
door een ander en ging hierdoor 
als allerlaatste het veld in. Dus dat 
werd 75 man inhalen om eerste 
te worden. Sjon werd 49ste. Bij 
de 40- had Ian weer een hele goe-
de start. Het hele modderige en 
gladde parcours lag hem wel. 
Geen foutjes maken en blijven 
strijden lukte. Ian is uiteindelijk 
13e geworden en deed hiermee 
goede zaken voor het eindklas-
sement. Sven Buskermolen deed 
het ook prima. Hij pakte ook weer 
wat punten en finishte als 24ste. 
Sven reed regelmatig grote kerels 
voorbij die duidelijk moeite had-
den met de modder. 

Uitslagen UWTC leden:
jeugd A: 7 Morgan Hartveldt
jeugd B: 5 Rens Grömmel, 10 Lars 
Hopman, 13 Mike Derogee, 32 Ja-
ri Buskermolen
40-: 13 Ian vd Berg, 24 Sven Bus-
kermolen, 27 Gijs Eekhoff
40+: 14 Mark Touwen, 17 Peter 
v Capel, 25 Wilfred Zijerveld, 36 
Frank Jansen, 37 Wilfried Burg-
meijer, 38 Peter vd Aar, 45 Paul vd 
Aar, 49 Sjon vd Berg

Clubcross competitie (16 dec)
De renners streden vandaag voor 
de ‘pegels’, premiecross! Ook bij 
UWTC was het parcours glad en 

vandaag een paar lekke banden 
tijdens de wedstrijd! Vooral de 
kopmannen hadden hier last van. 
Frans van Heteren moest halver-
wege koers met een lekke band 
opgeven. Louis Oude Elferink 
reed de laatste ronde door op 
zijn lekke band, maar moest Mark 
Best laten passeren. Mark ging er 
dus met de winst vandoor. Op de 
streep wist Louis nog net de aan-
stormende Gerard de Veer voor 
te blijven. Bij de 40- ging de winst 
naar Lars Wiebes.
uitslag 40-: 1 Lars Wiebes, 2 Robin 
Leijgraaf
uitslag 40+: 1 Mark Best, 2 Louis 
Oude Elferink, 3 Gerard de Veer, 
4 Peter Wiebes, 5 Rene Wiebes, 6 
Robert Wiebes, 7 Marcel Versteeg, 
8 Gijs Kostman, dnf Frans v Hete-
ren

Veldrit Wierden
Een kleine delegatie van het 
UWTCX-team ging op zondag-
middag naar de nationale veld-
rit in Wierden. De amateurs reden 
samen met de elite/beloften ren-
ners hun wedstrijd. Tommy Oude 
Elferink werd in dit geweld 14e 
en was hiermee de 6e amateur 
die over de streep kwam. Menno 
van Capel werd 33e. Bij de dames 
werd Elleke Claessen 7e.  (foto’s: 
Hans Steekers)

Kerstdrive groot succes bij BVU
Regio - Deze week werd met 40 
paren in de feestelijke versierde 
barzaal de Kerstdrive gespeeld
De prachtige prijzentafel was 
zo groot dat iedere deelnemer 
met een prijs naar huis ging. De 
bridgedrive werd gewonnen 
door Marijke & Ger v Praag met 
66,17%. Op de 2”plaats eindigde 
verrassend Greet Rahn & Ploon 
Roelofsma met 63,47% en ook 
de 3”plaats was een verrassing 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-
zen met 60,82%. De evenemen-
tencommissie omsierde het he-
le gebeuren met warme en kou-
de hapjes grote klasse. Het is de 

BVU er veel aan gelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent 
u een beginnend bridgepaar (of 
thuisbridgers) dat ook het vereni-
gingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen op de maan-
dagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 06-20393309 of via de mail 
w.gloudemans@caiway.nl 

Vlakke spellen grote 
verschillen bij Sans Rancune
Regio - Anders dan vorige week, 
toen het ene na het andere slem 
sneuvelde op een extreme ver-
deling, zijn de verdelingen van-
daag vooral vlak. Dat ligt niet ie-
dereen even goed. Sommigen le-
vert het juist uitstekende resulta-
ten. Anders dan in het viertallen 
betekent vlak niet dat de uitslag 
dat ook is. Het enige is dat veel 
kleinere verschillen in punten be-
palend zijn voor dezelfde uitslag. 
Erg goed oppassen dus, en voor-
al je de kaas niet van het brood la-
ten eten. 
Vaak helpt alleen ervaring, en ver-
der een portie geluk.
Ervaring is in dit veld voldoen-
de aanwezig. Moet ik 2 Harten 
spelen, of toch liever 1 Sans. Het 
eerste levert 110 punten op, het 
tweede 90 of 120, al gelang er 
een overslag inzit. Je krijgt dezelf-
de uitslag wanneer het gaat om 
3 Harten +3 (230), 4 Harten +2 
(480) of 6 Harten Contract (980), 
alleen gaat het dan ergens over. 
In de A blijven de hoogst eindi-
gende paren dicht bij elkaar met 

ieder ongeveer 60%. Eerste El-
lie en Els, tweede Jan en Marcel, 
derde Ad en Gerard. Geen slems 
dit keer.

B-lijn
In de B-lijn is er beter geschud. 
Een paar zg. swings (spellen 
waarop er voor beide paren een 
contract inzit) geven de uitslag 
een spectaculair uiterlijk. Aan de 
percentages is het amper af te le-
zen. Ook hier een drietal met on-
geveer 60% en de rest op gepas-
te afstand. 1. Ingeborg en Truus. 
2. Co en An, 3. Nel en Tom. 

Wie de sfeer op dinsdagmiddag 
in de Schutse eens wil proeven, 
kan het best eerst even bellen 
met Lijnie Timmer, (0297)561126. 
Ook als u dichtbij woont, en be-
reid bent op het laatste moment 
in te vallen horen we dat graag. 
Idealiter als paar, maar soms ook 
alleen. U voorkomt dat zes paren 
een hele tafel niet kunnen spelen 
wat men meestal veel erger vindt 
dan verliezen.
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Zwemjubilarissen zwem-
vereniging DRV gehuldigd
De Ronde Venen - Veenweide-
bad in Mijdrecht was woens-
dagavond 12 december de loca-
tie waar de Zwemvereniging de 
Ronde Venen en de Reddingsbri-
gade Vinkeveense Plassen hun le-
den en kader , op gepaste wijze 
middels en hapje en een drankje, 
volop in de schijnwerpers werden 
gezet. Het was druk in de Bub-
bels de verenigingslocatie bo-
ven het grote Veenweidebad in 
Mijdrecht. Maar liefst 13 enthou-
siaste leden en kaderleden wer-
den in het zonnetje gezet. De ju-
bilarissen varieerden van 5 , 12,5 , 
25 en 35 jaar zwemlidmaatschap 
tot actief lid in een van de vele 
ZDRV/RVP bestuur/commissies.
Hans Verburg enthousiast ZDRV/
RVP voorzitter sprak de aanwezi-
ge leden toe en bedankte de ju-
bilarissen voor hun trouwe lid-
maatschap en vele kaderwerk-
zaamheden voor de zwemvereni-
ging ZDRV/RVP. Niet alle jubilaris-
sen waren door omstandigheden 
aanwezig maar 2 van de jubilaris-
sen sprongen er in het gemêleer-
de gezelschap er bovenuit: 

354 jaar
Bea de Jong en Annemieke Rij-
laarsdam, beide lid sinds 20 ju-
li 1983, vierden hun 35-jarig ju-
bileum. Bea en Annemieke start-
ten in zwembad Blijdrecht en ge-
noten toen ook van het buiten-
bad in Mijdrecht. Elke woens-
dagavond zijn ze nu te vinden in 
het Veenweidebad bij de groep 
Zwemmend Redden. Lekker 1x 
per week op de woensdagavond 
in conditie blijven is hun motto 
en vooral doorgaan. Op naar de 
40 zwemjaren bij de ZDRV/RVP, 

ze hebben het zichtbaar naar hun 
zin. Houden zo!

25 jaar
Peter Waal vierde zijn 25-jarig ju-
bileum, lid sinds 9 oktober 1993. 
Peter Waal heeft een lange en af-
wisselende carriere bij de zwem-
vereniging. Via Duiken en Snorke-
len waar hij ook actief was als in-
structeur naar Zwemmend Red-
den Vinkeveen. Daarnaast is hij 5 
jaar instructeur bij de afdeling Di-
ploma Zwemmen geweest. Was 
lid van de Evenementencom-
missie en Technisch Commissaris 
in het bestuur. Nu zwemt hij el-
ke woensdagavond en toont zijn 
zwemvaardigheden bij de afde-
ling Zwemmend Redden.
Maroeska van der Hoorn vierde 
haar 25 jarig jublieum en is sinds 
13 september 1993 actief lid bij 
de afdeling Zwemmend Redden, 
via hulpinstructeur naar gediplo-
meerd instructeur en thans mede 
afdelingshoofd Zwemmend Red-
den.

12.5 jaar
Daphe Ebbinge vierde haar 12,5 
jarig jubileum en is nu mede af-
delingshoofd Zwemmend Red-
den. Olivier van Schie viert zijn 5 
jarig jublieum actief bij de afde-
ling Varend Redden als mede af-
delingshoofd en sinds vorig jaar 
penningmeester bij de ZDRV/
RVP. Al met al een zeer geslaag-
de avond bij de zwemvereniging 
ZDRV/RVP in Bubbels de etage 
boven het Veenweidebad. Moch-
ten we je zwem-interesse gewekt 
hebben, kijk voor meer informa-
tie op onze website www.zdrv.nl 
daar vind je alle info.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 21 december 2018 om 
fraaie prijzen  in Café de Merel, 
Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, 
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Hier volgen de da-
tums voor de nieuwe prijsklaver-

jascompetitie 2018/2019 in 2018  
21 december. Voor 2019, 4 en 18 
januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle da-
tums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1.  Sjaan Kolenberg 6863 pnt
2.  Gerrit Elswijk 6832 pnt  
3.  Pleun Vis 6617 pnt
4.  Egbert Verkerk 6617 pnt
5.  Loes Verbruggen 6616 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Greet van Scheppingen met 
5206 punten.

Elin Boersma wint 
kleurwedstrijd
De Ronde Venen - Bij de finish 
van de Rabo GeZZinsloop ont-
vingen alle deelnemende kinde-
ren een rugtasje. Daarin een aan-
tal leuke cadeautjes als aanden-
ken voor hun sportieve presta-
tie. Optisport De Ronde Venen  
had voor de kinderen een creatie-
ve uitdaging in het tasje gestopt.  
Kleurpotloden en een kleurplaat 
met daarop een afbeelding van 
hun supporter Sed de haai. Een 
groot aantal kinderen zijn aan 
de slag gegaan en dit resulteer-

de in …ingeleverde kleurplaten.  
Een uitdaging voor het personeel 
van het Veenweide bad om hier-
uit de mooiste te kiezen.  Uitein-
delijk werden tien kleurplaten ge-
selecteerd en daaruit werd de al-
lermooiste uitgekozen. Een hele 
uitdaging voor de jury. De mooi-
ste inzending was va de 6-jarige, 
creatieve  Elin Boersma. Op 26 no-
vember werd haar prijs, 3 maan-
den gratis zwemles, overhandigd 
door  locatiemanger Séamus 
Tumpane.

Eerste bekers voor 
Juud’s Dance Centre
Mijdrecht - Afgelopen week  was 
het eindelijk zover, onze eer-
ste voorronde van ShellWeDan-
ce in Vught. Dat het al de twee-
de wedstrijd was voor de organi-
satie bleek wel uit het wedstrijd-
veld dat zich verdubbeld had ten 
opzichte van november. 
Definition was als 6e aan de beurt 
met hun Happymix en na wat 
moderne zware nummers, brach-
ten zij met recht wat fun en ge-
zelligheid op het podium. Strak-
ke start, daarna verplaatsend 
over gehele podium met diver-
se wisselende formaties brachten 
zij technische hoogstandjes met 
een en al vrolijkheid en dat heeft 
de jury beloond met een twee-
de plaats en dus een mooie grote 
beker mocht mee naar Mijdrecht 
met Definition! X-Treme Spi-
cey en Formation mochten in de 
tweede show optreden in respec-
tievelijk categorie 2 en 4. Voor 
heel wat meisjes uit crew X-Tre-
me Spicey was dit de allereerste 
wedstrijd ooit, dus met gezonde 
spanning betraden zij het podi-
um aangemoedigd door hun er-
varen teamgenootjes en Forma-
tion. Eenmaal op het toneel viel 
alle spanning weg en dansten de 
hele crew of dat ze nog nooit an-
ders hadden gedaan. Hun vrolij-
ke mix van de SpiceGirls spetter-
de met hun uitstraling en nieu-
we kostuums van het toneel, alles 
leek te kloppen. Iedereen stond 
op de juiste plek, alle bewegin-
gen werden goed uitgevoerd en 
de moeilijke dubbele draaien luk-
ten ook allemaal, maar ook de te-
genstanders, waaronder Dans-
studio Sietske dansten heel sterk 
hun nummers. Er zat niks anders 
op dan wachten tot de prijsuitrei-
king…… Maar eerst mocht For-

mation hun nieuwe remix van 
SeanPaul nog laten zien in een 
heel sterk wedstrijdveld, wat een 
goede deelnemers deden er mee 
deze editie. Helaas zaten er ook 
hier een aantal teams niet hele-
maal op hun plaats in de show-
categorie met hun ietwat moder-
ne nummers, maar goed dat is en 
blijft aan de jury. Formation was 
er klaar voor en zij dansten hun 
choreo beter dan ooit, met de 
juiste uitstraling en techniek pre-
senteerden zij hun nummer ge-
weldig. Dat was gezien de tegen-
standers ook echt wel nodig en 
nu moesten ook zij afwachten of 
het goed genoeg was voor een 
plek in de top drie. Na catego-
rie 4 volgde al snel de prijsuitrei-
king en bij categorie twee maak-
te de organisatie het heel span-
nend door te zeggen dat de der-
de plaats was gewonnen door 
een team uit Mijdrecht….al snel 
werd erbij gezegd dat dit voor 
Dansstudio Sietske was, gefelici-
teerd DSS Beatz! Gelukkig was de 
teleurstelling snel over toen ook 
de tweede plaats naar een team 
uit Mijdrecht ging: dit keer naar 
X-Treme Spicey van JDC! Dus ook 
voor hen een mooie beker. De 
concurrentie in categorie 4 was 
erg groot en de crews ontliepen 
elkaar maar weinig qua niveau, 
een zware taak voor de jury, he-
laas zat Formation dit keer niet bij 
de beste drie ondanks hun goede 
performance. Maar niet getreurd, 
er komen nog genoeg wedstrij-
den aan en dankzij onze spon-
sors: Gerrijn BV, VB fysiopraktijk 
Van Bruggen, Fluit Elektrotech-
nische Installaties BV en Beuving 
Lifestyle, kunnen alle groepen 
stralen in de mooiste kostuums, 
bedankt allemaal!

De Vinken geeft het 
weer weg
Vinkeveen - In de vierde zaal-
wedstrijd heeft het eerste acht-
tal van De Vinken net niet kunnen 
bereiken wat vooraf bedoeld was. 
Het bezoekende Fortissimo was 
duidelijk feller en brutaler dan 
de equipe van Dirk van der Vliet 
en nam na een rommelige, maar 
spannende wedstrijd de punten 
mee naar IJsselstein.

Vakwisseling
Het Suiteteam trad zaterdag aan 
in een gewijzigde opstelling. 
Naast Gideon Leeflang, Rutger 
Woud en Annick Stokhof kwam 
Roosmarijn Mooij in de aanval. 
In de Vinkendefensie opereerden 
Jelle Mul, Jerom Stokhof, Fenne 
Claassen en Dorien Verbruggen. 
Het eerste kwart van de wedstrijd 
was, zoals wel vaker, volledig voor 
het thuisteam. Het was in de eer-
ste aanval al direct raak. Rond de 
vijftiende minuut kwamen de 
Vinkeveners helemaal goed op 
dreef en aangemoedigd door 
het team van de week, de pupil-
len D1, werd vlot scorend een 8-4 
tussenstand bereikt. Vijf minuten 
voor rust was het nog 11-8, maar 
daarna namen de bezoekers het 
initiatief over. De ruststand was 

11-11. Ondanks dat De Vinken na 
de rust als eerste de korf wist te 
vinden, leek daarna de juiste spi-
rit langzaam te verdwijnen. Di-
verse slordigheidjes leidden tot 
onderlinge frustratie. Het wa-
pen van een sterke paalbezetting 
door De Vinken werd door For-
tissimo met felheid bestreden. 
En ondanks diverse positiewisse-
lingen en het inbrengen van Eva 
Hemelaar kreeg de thuisploeg 
het lek niet meer boven.
Via 15-18 werd het tien minuten 
voor tijd 17-20. Nog tweemaal 
bevocht de thuisploeg de aan-
sluiting (19-20 en 20-21), maar 
het onrustige, lijfelijke spel en di-
verse valpartijen leverden niet de 
omstandigheden waar De Vinken 
in kan gedijen. 
In de laatste minuut mocht de 
thuisploeg nog driemaal aanval-
len, driemaal schieten maar even-
zoveel keren missen.
Teleurgesteld en gedesillusio-
neerd zocht De Vinken de kleed-
kamers op. Pas op 12 januari in 
het nieuwe jaar mogen de Vinke-
veners in Den Haag deze teleur-
stelling van zich af proberen te 
spelen tegen het nog puntloos 
onderaan staande Dubbel Zes.

Bekercompetitie Biljarten
De Ronde Venen - In de beker-
competitie spelen de teams uit 
beide divisies tegen elkaar en 
komt uiteindelijk het hoogst ge-
klasseerde 1e divisie team in de 
finale uit tegen het hoogst ge-
klasseerde 2e divisie team. Na vijf 
van de negen speelrondes lijkt 
Lutis Ventilatietechniek/Spring-
bok nagenoeg zeker van een plek 
in de finale. Ze hebben al 21 pun-
ten meer bij elkaar gestoten dan 
directe achtervolger Stieva/De 
Kuiper 1 en 28 punten meer dan 
nummer drie De Merel/Heeren-
lux 3. Veel spannender is het tus-
sen de 2e divisie teams onderling. 
Er staan zowaar 5 teams binnen 5 
punten van elkaar. Bar Adelhof 2 
leidt nu de dans met 186 match-
punten. ASM (184), The Peanut 
Bar 1 (183), De Merel/Heerenlux 
2 (181) en CenS (181) volgen vlak 
daarachter.

Verrassingen
Ook in deze bekerronde waren 
weer een paar verrassende uitsla-
gen te melden. Bar Adelhof 2 wist 
bijvoorbeeld in de uitwedstrijd 
met 10 punten verschil te win-
nen van De Merel/Heerenlux 1. 
The Peanut Bar 1 verliet ook met 
winst De Merel, namelijk 6 pun-
ten meer dan het team van Hee-
renlux 3. Stieva/De Kuiper 2 ver-
sloeg zeer verrassend Bar Adelhof 
1, des te meer omdat de thuis-
ploeg met 3 spelers aantrad. Het 
reglement schrijft dan voor dat 
de 3 spelers ieder 2 trappen hoger 
spelen. Ruud Breyaen wist deson-
danks zijn twee partijen winnend 
af te sluiten en ook Hans Mooijen 
won. Kopman Ton Bocxe moest 
het afleggen tegen het hoge ni-
veau van Richard Schreurs, maar 
de eindstand van 42 tegen 37 was 
toch duidelijk in het voordeel van 
Stieva/De Kuiper 2. CenS viel een 
beetje door de mand tegen Stie-
va/De Kuiper 1. CenS was name-
lijk het best geklasseerde tweede 
divisie team, maar door het ver-
lies van 45-29 viel het team te-
rug naar plek 5. ASM nam de po-
sitie van CenS over door een ge-
degen overwinning tegen The 
Peanut Bar 2. Sophia Oostveen 
van ASM overtrof haarzelf door 
in 17 beurten uit te zijn en naast 
de 12 winstpunten ook de kortste 

partij uit deze speelronde te no-
teren. Doordat ook Hennie Ver-
sluis won en Miguel van Nieuw-
kerk gelijkspeelde haalde ASM 41 
punten binnen. Naast Sophia zijn 
er nog een paar dames actief in 
deze competitie, zoals nieuwko-
mers Roos Aarsman en Betty van 
der Mars bij DIO.
Zowel Roos als Betty hadden na 
4 wedstrijden meer dan 20% be-
ter gespeeld dan hun aanvangs-
moyenne. Chapeau, maar dit suc-
ces heeft een keerzijde, name-
lijk dat ook de eerder gespeelde 
wedstrijden met terugwerkende 
kracht worden bijgesteld.
DIO leverde punten in en te-
genstanders kregen er punten 
bij. Ook de uitslag van 39-42 op 
het wedstrijdformulier tegen De 
Kromme Mijdrecht 1 werd daar-
door later hersteld naar 41-38. 
De Springbok 1 verloor thuis van  
De Merel/Heerenlux 2 met 35-39. 
Ralph Dam had slechts 25 beur-
ten nodig, Gijs van der Vliet maar 
20 beurten om de partij winnend 
te beëindigen. Winnaar van de 
week werd echter Jim van Zwie-
ten van De Springbok. Niet door 
zijn aantal beurten van 25, wel 
door een fantastische serie van 
34 caramboles, met 37,78% de 
hoogste serie in deze bekerron-
de.
De winterstop is nabij. Nog twee 
inhaalpartijen te gaan. De com-
petitie wordt weer vervolgd op 
7 januari. Het bestuur van de bil-
jartfederatie wenst u prettige 
feestdagen. 

Uitslagen 5e bekerronde
De Merel/Heerenlux 1 –  
Bar Adelhof 2  33-43
De Merel/Heerenlux 3 – 
The Peanut Bar 1 38-44
De Springbok 1 – 
De Merel/Heerenlux 2 35-39
Lutis Ventilatietechniek – 
De Kromme Mijdrecht 2 44-36
Stieva/De Kuiper 1 – CenS 45-29
De Kromme Mijdrecht 1 –
DIO 41-38*
Stieva/De Kuiper 2 –
Bar Adelhof 1 42-37
De Biljartmakers – 
De Springbok 2 44-32
The Peanut Bar 2 – ASM 34-41
* aangepast i.v.m. moyenne-her-
ziening

Argon JO17-2 sluit 2018 af
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
15 december heeft de JO17-2 
van Argon het voetbaljaar 2018 
sportief afgesloten met een potje 

voetbal in The Beach! Mede mo-
gelijk gemaakt door familie Van 
Eijk/Onderhoudsbedrijf Ronald 
van Eijk.
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De Eendracht
werkt

met alle
leeftijden

door elkaar
aan een

Kerst-knutsel-circuit!
Mijdrecht - Het is weer die 
oergezellige tijd van het 
jaar…buiten koud, de wind 
giert om de school en je blijft 
liever binnen om te werken 
of te knutselen met elkaar. 
Met name dit laatste vinden 
de leerkrachten van de Een-
dracht superbelangrijk: kin-
deren van allerlei verschil-
lende leeftijden werken met 
elkaar aan iets moois. Daar-
bij is niet alleen het eindpro-
duct van belang maar zeker 
ook het samen werken en el-
kaar helpen als iets moeilijk 
is. Regelmatig worden der-

gelijke middagen georgani-
seerd en het is prachtig om 
te zien hoe er wordt gewerkt 
en genoten. De tijd vliegt 
voorbij! Dit keer was het the-
ma natuurlijk ‘Kerst’! Er zijn 
kerststukjes, kerstballen en 
kerstpotjes  versierd, kerst-
kaarten en zelfs kunstzinni-
ge schilderijtjes gemaakt. De 
lerares Spaans heeft met een 
groepje in het Spaans ge-
zongen over kerst en door 
al die activiteiten werd het 
weer een erg gezellige en 
creatieve middag op De Een-
dracht!








