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De Kwakel - Tijdens een drukbe-
zochte nieuwjaarsreceptie is de 86 
jarige Arie Vork flink in het zonne-
tje gezet. 

Uit handen van voorzitter Peter Kalb 
kreeg de oprichter en ex-bestuurs-

lid van de watersportvereniging een 
oorkonde die bij zijn nieuwe status 
van erelid hoort. Vork richtte in 1973 
de watersportclub op voor de ‘ge-
wone man’ die graag zijn vertier op 
het water zocht. Zijn vader had vroe-
ger een groentetuin naast de oude 

Watersportvereniging Jan Ploegensluis 
benoemt oprichter tot erelid

Uithoorn - Op zaterdag 7 januari 
was de nieuwjaarsreceptie in wijk-
centrum ‘t Buurtnest met hapjes en 
drankjes voor de bewoners van Eu-
roparei. Rond de 100 mensen waren 

gekomen, onder wie buurtregisseur 
Jeroen van der Hoorn, opbouwwer-
ker Chris Parlevliet, bestuursleden 
van Bewonersvereniging Euro-Pa-
rel, actieve bewoners van Buurtbe-

heer Europarei en natuurlijk diver-
se buurtbewoners, jong en oud. Het 
was aan de gezelligheid te merken. 
Beheerder Edwin Konijn prees alle 
vrijwilligers, die voor een goede ont-

Nieuwjaarsreceptie Europarei

Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Ongetwijfeld hebt u ook 
uw goede voornemens gemaakt. 
Misschien denkt u er wel eens over 
om in het nieuwe jaar te gaan schil-
deren. In dat geval moet u eens 
gaan kijken in atelier ‘De Penseel-
streek’ aan de Potgieterlaan 16, 
waar op vrijdagavond 20 en 27 ja-
nuari van 19.00 tot 21.00 uur, en za-
terdag 21 en 28 januari van 15.00 tot 
17.00 uur de mogelijkheid bestaat 
om in te schrijven voor een cur-
sus aquarelleren of acryl. De lessen 
worden gegeven in een lichte ruim-
te, waar in kleine groepen van maxi-
maal 8 personen wordt geschilderd. 
U wordt begeleid door beeldend 
kunstenaar Corrie Eeltink, die al ve-
le jaren met succes deze cursussen 

geeft. Het is mogelijk een basiscur-
sus te volgen bedoeld voor wie nog 
niet eerder geschilderd heeft. Voor 
de wat meer gevorderden wordt er 
een vervolgcursus gegeven, die ook 
geschikt is voor wie met acrylverf 
wil schilderen. Wist u trouwens dat 
het ook mogelijk is om in het ate-
lier een verjaarspartijtje (kinderen/
volwassenen) of een personeelsuit-
je te vieren? 

Voor meer info kunt u bellen naar 
atelier ‘De Penseelstreek’, telefoon: 
0297.540444. Zie ook www.atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl; e-mail:  
info@atelier-penseelstreek-uit-
hoorn.nl. Folders met informatie 
over de cursussen kunt u vinden in 
de openbare bibliotheken.

Schilderen in Atelier 
De Penseelstreek

Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag 6 
januari jl. vond in de kantine van 
KDO in De Kwakel het 3e Kwa-
kels Open ALS Rummikubtoernooi 
plaats. Dit jaar hadden zich ruim 
110 deelnemers ingeschreven om 
met elkaar uit te maken wie rum-
mikubkampioen 2012 voor De Kwa-
kel en omstreken zou worden. Op 
30 tafels werden eerst de vier voor-
ronden gespeeld. De vier spelers 
met de vier minste punten speelden 
daarna de finale tegen elkaar. Het 
3e kampioenschap werd gewonnen 
door Joost Boor die ook het aller-
eerste kampioenschap in 2010 op 
zijn naam wist brengen. Het Kwa-
kels Open ALS Rummikubtoernooi 
is meer dan een sportieve kracht-
meting. Het toernooi zamelt name-
lijk geld in voor onderzoek naar de 
oorzaken van de ziekte ALS. Alle 
deelnemers legden 10,- euro in, die 
geheel naar dit onderzoek gaat. 
De medewerkers van de Rabobank 
brachten een cheque van 720,- eu-
ro, omdat één van hun collega’s ge-
troffen is door de ziekte. De be-

kende Kwakelse vriendengroep De 
Beunhazen zamelden onder elkaar 
350,- euro in. De spelers van KDO 
7 kwamen tijdens het toernooi 70,- 
euro brengen en de KDO kiengroep 
150,- euro. Dankzij de zéér gul-
le medewerking van de winkeliers 
uit Uithoorn, De Kwakel en omstre-
ken waren er honderden prijzen be-
schikbaar voor de tombola. Er wer-
den maar liefst 7 rondes gespeeld, 
waarbij er in elke ronde tussen de 
50 en de 80 prijzen te winnen vie-
len. Iedereen ging deze avond dan 
ook met een prijs naar huis. Het re-
sultaat van deze avond was aanvan-
kelijk 8.146,60 euro. Direct daarop 
verhoogden twee gulle heren deze 
score naar 8.500,- euro. De grootste 
prijswinnaar zijn de Vrienden van 
ALS want de totale opbrengst van 
het toernooi van 8.500,- euro is een 
recordopbrengst. De verwachting is 
dat dit niet het eindbedrag is, om-
dat er nog steeds donaties binnen-
komen op www.alsvrienden.nl (dan 
kiezen: rummikub 2012; dan: done-
ren).

Rummikubtoernooi levert 
8.500 euro op voor ALS

Legmeerplein 18,
Uithoorn

•  Vriendelijke 
medewerkers

•  Top 3 goedkoopste 
supermarkt

• Topkwaliteit vers

•  Vriendelijke 

Bewonersoverleg 
Europarei 
Uithoorn - Het bewonersover-
leg Europarei vindt dit jaar voor het 
eerst plaats op dinsdag 17 janua-
ri in ‘t Buurtnest, de aanvang is om 
19.30 uur en alle bewoners van de 
Europarei zijn van harte welkom. De 
bewonersvertegenwoordiging van 
Buurtbeheer zal verslag doen van 
de gesprekken die hebben plaats-
gevonden met de gemeenteraads-
fracties en de verantwoordelijke 
wethouder over het plan van aan-
pak voor de Europarei. De agen-
da zal op de bijeenkomst zelf uitge-
deeld worden.

vangst hadden gezorgd. Ook nodig-
de hij de mensen uit om op het po-
dium een wens te schrijven en in te 
leveren bij Dave. Een aantal wensen 
werd voorgelezen, zoals:

‘Ik wens dat Buurtbeheer weer snel 
kan beginnen’ ‘Veel gezelligheid en 
saamhorigheid met z’n allen’ ‘Be-
trokken en gelukkig in de wijk’ ‘Al-
le beste wensen en gezondheid in 
welzijn’ ‘Wij hopen nog lang in goede 
gezondheid van ’t Buurtnest gebruik 
te maken’ ‘Voor iedereen van wie ik 
hou, dat zijn er heel veel, goede ge-
zondheid’ ‘Ik wens veel goeds en lief-
de’ ‘Moge het renovatievuurwerk in 
2012 knallen’ ‘Wat is het weer gezel-
lig en goed verzorgd’.

Uithoorn – Gisteren, dinsdag 10 ja-
nuari, werd bekendgemaakt dat het 
kabinet werkt aan een verbod op 
het verhandelen van qat, een plantje 
met stimulerende werking. Zo’n vier 
keer per week komen deze verse 
plantjes aan op Schiphol en worden 
dan in Uithoorn, op een vaste plaats 

op het Industrieterrein verhandeld. 
De gemeente Uithoorn ondervindt 
hiervan al jaren overlast, maar he-
laas is Nederland een van de wei-
nige landen in Europa die geen ver-
bod op de handel in qat heeft. 
Enkele maanden geleden heeft de 
Uithoornse gemeenteraad, onder 

aanvoering van de burgemeester, 
nogmaals een brandbrief gestuurd 
naar het kabinet om toch een ver-
bod op deze handel te bewerkstel-
ligen. Het ziet er nu naar uit dat dit 
gaat lukken. Volgende week zal het 
kabinet officieel haar besluit be-
kendmaken.

Burgemeester en raad blij met goede vooruitzichten

Kabinet werkt aan verbod 
op verhandelen van qat

sluis maar Arie was meer geïnteres-
seerd in bootjes. De tuin werd om-
gebouwd tot watersportvereniging, 
compleet met clubhuis, en ook Arie 
voer er met zijn vrouw Doortje lustig 
op los. De club bestaat nu uit zo’n 
25 leden die  samen de jachthaven 
aan de Amstel runnen. In de zomer-
maanden is men op toerbeurt ha-
venmeester voor de passanten die 
het mooie plekje bij de Vrouwenak-
kerse brug bezoeken. Voor elkaar 
en met elkaar is het motto van de 
clubleden die naast het varen en 
klussen aan de boten ook andere 
liefhebberijen delen. Zo is er een fa-
natieke klaverjascompetitie en wor-
den er zelfs gezamenlijk kerststuk-
jes gemaakt. 
Zelf heeft Arie Vork zijn boot om ge-
zondheidsredenen moeten verko-
pen maar toch komt hij nog regel-
matig op de sluis een bakkie doen. 
Volgend jaar is er weer wat te vieren 
want dan bestaat de Jan Ploegen-
sluisclub 40 jaar.
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

11 jAnuARi 2012

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 18 januari 2012 zijn ouders/verzorgers en leerlingen 
van groep 8 basisonderwijs van harte welkom op de jaarlijkse onder-
wijsinformatiemarkt. Deze markt duurt van 18.15 tot 19.45 uur en vindt 
plaats in de hal van het Alkwin Kollege, Weegbree 55. 
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-
stelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Bezoekers kun-
nen kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het voortge-
zet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.
De parkeerruimte bij het Alkwin Kollege is beperkt. Parkeer daarom 
uw auto bijvoorbeeld op het parkeerterrein bij het winkelcentrum in De 
Legmeer.

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor 
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. 
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook 
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
12 jan. Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de 

Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €107,-. Tijd: 20.00-
21.30 uur. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.

 13 jan. Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwa-
kel voor Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving €10,- en bij voor-
inschrijving €9,-. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur. 

15 jan. Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Aanvang:14.30 uur. 
Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl

 15 jan.  Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ex-
positie duurt tot 19 februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 uur en 
za/zo: 12.00-17.00 uur. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl 
en 0297-521162. 

16 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012. 
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Aanmelden bij Joke Zon-
neveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide 
info op www.jokezonneveld.nl

16 jan. Informatieavond goede voornemens 2012. Doen vanuit uw 
motivatie. Dorpshuis De Kwakel, 19.30-22.00 uur. Toegang 
gratis. Aanmelden via www.beweegenergie.nl Gemakkelijk zit-
tende kleding is gewenst.

18 jan.  Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. 
Duurt van: 12.30-13.15 uur. Toegang gratis. Aanmelden via: 

Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
19 jan.  Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 uur. 

Kosten: €7,50. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 
en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezon-
neveld.nl

20 jan. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
20 jan.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
20+27 jan. 19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Ate-

lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl

21+28 jan. 15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in 
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, 
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; website www.atelier-
penseelstreek- uithoorn.nl 

21 jan. 10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf 
12.00 uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: Tripple-
pot.

21 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. 
Aanvang: 13.30 uur. Kosten € 210.. Aanmelden bij Joke Zon-
neveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide 
info op www.jokezonneveld.nl

26 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les 
van 9.30-12.30 uur. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke Zon-
neveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide 
info op www.jokezonneveld.nl

29 jan. 10 Engelse mijlen van Uithoorn. Start Sportpark Randhoorn. 
Start 10.30 uur met Gezinsloop t/m 11 jaar (1 km); 11.00 uur: 
5 km; 11.10 uur: 10 Engelse mijlen; 11.45 uur: 10 km. Inschrij-
ven op dag zelf vanaf 9.00 uur in kantine Legmeervogels. In-
schrijfgeld: 1 km. Gratis bij bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-; 
10 km: €7,-; 10 EM: €8,-.

29 jan. Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het lied-
jesprogramma “Xing zingt over opa’s en oma’s”. Intermezzo 
een optreden door de meiden van de Glee Club van Colijn. Lo-
catie: danscentrum Colijn, Industrieweg. Aanvang: 15.00 
u. Toegang: gratis.

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

ecoscape in uithoorn
De gemeente Uithoorn heeft on-
langs drie speelheuvels aan de Her-
man Gorterhof in Uithoorn voorzien 
van Ecoscape. Ecoscape is voor Uit-
hoorn een nieuw product. Het is ge-
maakt van vermalen heftruckbanden 
en vormt een mooie ondergrond voor 
met name speelheuvels. 

Heuvels op een speelplek zijn lastig 
op natuurlijke manier groen te hou-
den. Er wordt immers veel over gelo-
pen en hierdoor heeft het gras geen 
kans om op te komen. Om de heu-
vels toch een natuurlijke uitstraling te 
geven, liet de Gemeente deze speel-
heuvels in het verleden bedekken 
met kunstgras. Kunstgras is echter 
gemaakt om als plat vlak te worden 
aangebracht. Voor het bedekken van 

een heuvel moet er veel in het kunst-
gras worden gesneden en dit levert 
veel naden op. Die naden zijn de 
zwakke plekken. 
Ecoscape wordt als één laag op de 
heuvels gesmeerd. Hierdoor zijn er 
geen naden en kan ondergrond van 
elke vorm worden bedekt. Het pro-
duct is meerdere malen te recyclen 
en in meerdere kleuren te leveren. 
De speelheuvels aan de Herman 
Gorterhof zijn in groen uitgevoerd om 
het natuurlijke karakter van de speel-
plek te versterken. 
Tot dusver is de gemeente erg tevre-
den over Ecoscape. Het is natuurlijk 
afwachten of het na een zomer inten-
sief spelen nog steeds mooi is, maar 
de ervaringen binnen andere ge-
meenten zijn goed.

De open haard of houtkachel gaat 
meestal aan voor de gezelligheid. Tij-
dens het stoken van hout komen al-
tijd schadelijke stoffen vrij. Als u let 
op een paar eenvoudige punten kunt 
u overlast en gezondheidsklachten 
voorkomen of beperken, en toch ge-
nieten van een gezellig vuurtje. 

Verantwoord stoken
Voor veilig en verantwoord stoken, is 
goed gebruik en onderhoud van de 
kachel noodzakelijk. Let op de vol-
gende punten.
- Laat de schoorsteen elk jaar ve-

gen en leeg de aslade op tijd. 
- Ventileer extra door ramen open 

te zetten in de ruimte waar de ka-
chel of open haard brandt. Dus in 
dit geval niet ventileren door het 
hoger zetten van de mechanische 
afzuiging. Vuur gebruikt veel zuur-
stof en dus is extra frisse lucht no-
dig. 

- Vegen en extra ventileren zorgen 
voor een betere verbranding en 
goede afvoer van de rookgassen 
naar buiten.

- Stook niet bij windstil of mistig 
weer. De rook blijft dan (hinderlijk) 
in de omgeving hangen. 

- Gebruik alleen droog en schoon 
hout. 

- Laat hakhout 1-2 jaar drogen. 
- Gebruik geen sloophout, geïm-

pregneerd of verduurzaamd hout; 
geverfd of gebeitst hout; restjes 
spaanplaat, triplex of hardboard. 
Ook materiaal als plastic, papier 
of textiel is niet geschikt. Bij het 
verbranden daarvan komen veel 
kankerverwekkende stoffen vrij.

- Ook ‘allesbranders’ zijn alleen ge-
schikt voor het verbranden van 
schoon hout.

De kleur van de rook geeft informatie 
over de verbranding. Witte of kleurlo-
ze rook is een goed teken, donkere 

rook geeft aan dat het vuur niet goed 
brandt. Gebruik een houtkachel of 
open haard niet als hoofdverwarming 
en voorkom ernstige overlast. 

stoken en gezondheid
De een vindt een houtvuur lekker rui-
ken en de ander niet. Rookoverlast 
van buren is vervelend en ongezond. 
Wat veel mensen met een open 
haard niet beseffen, is dat de lucht in 
hun eigen woning ook minder gezond 
wordt door het stoken. De rook be-
vat fijnstof waarin kankerverwekken-
de stoffen voorkomen. Bij het stoken 
op een verkeerde manier of met ver-
keerde brandstof, kunnen nog meer 
schadelijke stoffen ontstaan dan nor-
maal, zoals koolmonoxide, dioxinen 
en formaldehyde. Vooral kinderen en 
mensen met gevoelige luchtwegen 
kunnen gezondheidsklachten krijgen 
door rook.

Overlast door rook?
Slaat de rook van de buren bij u naar 
binnen? Probeer er eerst samen uit te 
komen, soms zijn een goed gesprek 
en een paar eenvoudige afspraken 
voldoende om de hinder te voorko-
men. Lukt het niet om een oplossing 
te vinden, dan kunt u een klacht in-
dienen bij de gemeente. 

GGD Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt zich 
bezig met lucht en gezondheid. Infor-
matie vindt u op http://www.gezond.
amsterdam.nl . U kunt ook contact 
met de GGD opnemen via e-mail-
adres lo@ggd.amsterdam.nl of tele-
foonnummer 020-555 5405.

Houtkachels en open haarden
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m 

22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@wa-
ternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 ja-
nuari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Veror-
dening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verorde-
ning Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-
dening Rioolheffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verorde-
ning Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.

- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe 
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 decem-
ber 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het 

Rond. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.

 Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m 

22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een tuincentrum Groenrijk en het oprichten van een speelparadijs en kinder-
dagverblijf “Ballorig”. Ontvangen 29 december 2011.

De Kwakel
- Boterdijk 173 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een woning. Ontvangen 29 december 2011.
Dorpscentrum
- Schans 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 2 kozij-

nen. Ontvangen 5 januari 2012.
Thamerdal
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

overkapping. Ontvangen 4 januari 2012.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Randhoornweg 100, wijziging met betrekking tot de vergunning aan Atletiek 

Club Uithoorn voor het aanpassen van de route van de 10 Engelse Mijlen. Be-
zwaar t/m 15 februari 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van 

V.O.F. Horecaexploitatie Gijsbrecht van Aemstel t/m 31 december 2014 Be-
zwaar t/m 9 februari 2012

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek 

voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling in december 2013.
Bezwaar t/m 9 februari 2012.

Thamerdal
- Plesmanlaan 27, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van 

Buurthuis Thamerdal t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 9 februari 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de ex-

ploitant van Dance Centre Jolanda van Beek t/m 31 december 2014. Bezwaar 
t/m 9 februari 2012.

 VERKEERSBESLUITEN
Meerwijk-West
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 
woning Canadese Gans 49 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 februari 2012 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Legmeer-West
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, de volgende wegen van het 
parcours van de 10 Engelse Mijlen-loop op Uithoorns grondgebied op zondag 29 
januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters 
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
Parcours 10 Engelse Mijlen
Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Noorddammerweg, Randweg, Amelan-
chier, Betula, Platanus, Fraxinus, fi etspad Legmeerdijk **, terugkomend van Am-
stelveen: fi etspad Legmeerdijk**, Fraxinus, Magnolia, Cotoneaster, Amelanchier, 
Prunus Amelanchier, Randweg, Randhoornweg, Sportpark Randhoorn.
Parcours 10 km 
Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randhoornweg, Noorddammerweg tot aan 
Randweg, fi etspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Rand-
weg, Randhoornweg.
Parcours 5 km
Randhoornweg, Randweg,  fi etspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe 
N201, Randweg, Noorddammerweg, Randhoornweg.

Intrekking verkeersbesluit nummer 11.15917
Wegens een wijziging in het parcours van de 10 Engelse Mijlen hebben Burge-
meester en wethouders het verkeersbesluit ten aanzien van het oude parcours: 
Noorddammerweg tussen Randhoornweg en Randweg, Randweg tussen Rand-
hoornweg en Poelweg, Poelweg, Betula, Platanus, fi etspad Legmeerdijk tot aan 
tracé nieuwe N201, Platanus, Betula, Randweg, Randhoornweg ingetrokken (ver-
keersbesluit nummer 11.15917)

 BEKENDMAKING BIJSTELLING STIMULERINGSMAATREGELEN
Onderstaande publicatie is zeker van belang voor  eigenaar-bewoners in wonin-
gen met het label woon-zorg. Dit label mag er alleen af, als de eigenaar-bewoners 
unaniem daarvoor kiezen, dan wel als zij hun beslissingsbevoegdheid daarover 
delegeren aan de Vereniging Van Eigenaren. Houd bij het nemen van een beslis-
sing over het eventueel afschaffen van de labelling rekening met de mogelijke ge-
volgen daarvan voor de zorg- en dienstverlening.

BEKENDMAKING 
De eerder door de gemeente Uithoorn genomen maatregelen zijn verder verdui-
delijkt en aangescherpt. De volgende maatregelen zijn voor onbepaalde tijd van 
kracht:
Versoepeling anti speculatiebeding
Het anti speculatiebeding over 5 of 2 jaar is vervallen. Wel geldt nog de zelfbewo-
ningsplicht voor de eerste koper van een woning in de prijsklasse tot € 265.000 
voor de duur van 1 jaar. Daarna is de bewoner vrij om de woning te verkopen. De 
zelfbewoningsplicht is bedoeld om te voorkomen dat mensen meedoen aan een 
loting voor nieuwbouwwoningen, maar niet van plan zijn er zelf te gaan wonen. 
Wordt de woning binnen het eerste jaar verkocht, dan geldt een boete (10% van 
de aankoopsom). Dit beding wordt in de koopakte vastgelegd. Is een nieuwbouw-
woning na oplevering nog niet verkocht, dan vervalt voor die woning de zelfbewo-
ningsplicht na een jaar leegstand vanaf het moment van oplevering.
Digitale loting nieuwbouwkoopwoningen
Om lokaal de doorstroming te bevorderen kunnen nieuwbouwkoopwoningen digi-
taal worden verloot. Zo nodig kunnen wegingsfactoren worden toegepast om be-
oogde doelgroepen meer kans te bieden op de woningmarkt. De doelgroep(en) 
die meer kans mogen maken, krijgen een zwaardere weging, zodat zij bij de se-
lectie (meer) bovenaan komen. Deze werkwijze sluit niemand buiten. Iedereen 
maakt op deze manier een kans op een nieuwbouw- koopwoning. De kans van 
bijvoorbeeld een inwoner van Uithoorn of iemand met een economische binding 
met Uithoorn kan groter zijn dan die van anderen. Digitale loting staat altijd onder 
toezicht van een notaris.
Woningen voor meer doelgroepen toegankelijk
Van de in het verleden gelabelde woningen is de labelling vervallen, met uitzon-
dering van de woningen met een woon-zorgfunctie; daar wordt de toegepaste la-
belling gehandhaafd. Het reserveren van woningen voor specifi eke doelgroepen 
wordt grotendeels afgeschaft. Dit systeem wordt in de toekomst alleen nog ge-
bruikt voor specifi eke projecten met wonen en zorg waar voorzieningen worden 
aangebracht (huishoudens met een zorgindicatie). In alle andere situaties worden 
woningen zo gebouwd dat ze aansluiten bij de wensen van de verschillende doel-
groepen. Voor zowel bestaande als nieuwbouwprojecten waar de koopwoningen 
met een woon-zorgfunctie zijn gelabeld, wordt het aan de (eigenaar)bewoners 
van het betreffende appartementencomplex overgelaten om zelf te bepalen of zij 
er behoefte aan hebben dat de meegegeven labelling al dan niet wenselijk blijft. 
De (eigenaar)bewoners kunnen dan zelf besluiten of zij dit aan de VVE delege-
ren, dan wel overlaten. Digitale loting opent de mogelijkheid te sturen op de kan-
sen van bepaalde doelgroepen.
Tijdelijke verhuur van koopwoningen
Door de impasse op de woningmarkt staan veel woningen te koop, zowel bestaan-
de als nieuwbouwhuizen. Door de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van koopwo-
ningen verbetert de situatie van woningeigenaren die twee koopwoningen hebben. 
Bijkomend voordeel is, dat er aanbod beschikbaar komt voor huurders die geïnte-
resseerd zijn in een (tijdelijke) vrije sector huurwoning. Wanneer een koopwoning 
voor bepaalde doelgroepen is gereserveerd mag hiervan vanwege de lastige ver-
koopbaarheid, worden afgeweken door zo’n woning tijdelijk te verhuren.
Tenslotte
Voor wat betreft het eventueel laten vervallen van de labelling voor woon-zorg 
complexen is het belangrijk te beseffen dat woningen, die specifi eke kenmerken 
hebben meegekregen bij de bouw, niet zondermeer hun labelling mogen kwijtra-
ken. Zij zijn gebouwd met die specifi eke kenmerken in en aan de woning ten be-
hoeve van een vooraf bewust gekozen segment uit de betreffende doelgroep van 
beleid, die deze woningen hebben gekocht en er in wonen. De labelling kan al-
leen komen te vervallen als alle bewoners-eigenaren daarmee instemmen, of als 
alle bewoners-eigenaren gezamenlijk deze bevoegdheid aan de VVE mandateren, 
die vervolgens kan besluiten de labelling te laten vervallen. Het gemeentebestuur 
gebruikt zijn bevoegdheden om te voorzien in een specifi ek gewenst type woning; 
het gemeentebestuur heeft niet de bevoegdheid of taak om de betreffende label-
ling op te heffen, dat kan alleen door consensus over zo’n besluit van alle betref-
fende eigenaren-bewoners. 
Informeert u zich goed over de maatschappelijke ontwikkelingen van de zorg 
(woon-zorgcirkels), en de daaruit voortvloeiende veranderingen in werkwijze door 
ondermeer zorg- en dienstverleners bij een eventuele besluitvorming tot opheffi ng 
van de labelling te betrekken. Een zorgverlener kan rekening houden met de om-
vang en concentratie van zijn doelgroep op een bepaalde plaats en kan daar al 
dan niet zijn diensten op afstemmen.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S

WERK IN 
UITVOERING

RENOVATIE BUSSTATION
Maandag 9 januari 2012 is begonnen 
met de renovatie van het busstation 
in Uithoorn. De hoofdaannemer is 
Ballast Nedam Infra Noord West BV. 
De verwachting is dat het werk voor 
de zomervakantie van 2012 (22 juli 
2012) is afgerond.

Ontwerpplan
Het busstation wordt opgeknapt. 
Daarvoor is een ontwerpplan ge-
maakt, waarmee B&W in november 
2011 definitief hebben ingestemd. 
In deze versie van het plan zijn aan-
passingen opgenomen naar aanlei-
ding van de inspraakbijeenkomst van 
21 juli 2011. Informatie over het ont-

werp, inclusief de laatste aanpassin-
gen, kunt u vinden op www.uithoorn.
nl onder ‘plannen en projecten / her-
inrichtingsplannen’ en op de website 
van buurtbeheer www.buurtbeheer.
uithoorn.nl. 

Tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijft het 

busstation gewoon in gebruik. Daar-
over heeft de gemeente contact met 
vervoersmaatschappij Connexxion. 
Ongetwijfeld zullen de werkzaamhe-
den enige hinder met zich meebren-
gen. Maar in overleg met Connexxi-
on en de uitvoerende partijen doet de 
gemeente er alles aan om de veilig-
heid en de informatievoorziening op 

het busstation te waarborgen en de 
woningen, winkels en bedrijven goed 
bereikbaar te houden.

Wilt u meer informatie of heeft u nog 
vragen of opmerkingen? Dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 
heer J. de Jong van de afdeling Leef-
omgeving, via nr. (0297) 513111.

W W W . U I T H O O R N . N L

ALGEMENE INFORMATIE

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl



Uithoorn – Komende zaterdag 14 
januari is de vierde editie van Har-
der Than Heavy in jongerencentrum 
The Mix. Deze door jongeren geor-
ganiseerde avond brengt deze keer 
drie fantastische metalbands.
Allereerst zal de Amsterdamse band 
Eardanger het podium beklimmen. 
Eardanger is opgericht in de ja-
ren tachtig, de hoogtijdagen van de 
heavymetal. De band heeft na drie-
entwintig jaar een verjonging on-
dergaan, maar speelt nog steeds de 
jaren tachtig metal van weleer! De 
lp Full blast at Last! benadrukt nog 
maar een keer dat deze muziekstijl 
weer helemaal terug is in 2012!
Als tweede band is Mother of Sin 
gecontracteerd. Deze eveneens Ne-
derlandse melodieuse powerme-
talband kan zich verheugen in veel 
nationale maar ook internationa-
le aandacht. In de nummers van 
MoS komen alle metalstijlen teza-
men in zeer creatieve nummers. 
De door Dick Kemper (Vanden-
berg) geproduceerde cd Apathy is 
een voorbeeld van wat de drie man-
nen in huis hebben! Als zogenoem-
de headliner is het voor de organi-
satie een eer om het Amsterdamse 
Angus te mogen begroeten.

Angus
De band Angus dateert uit 1983 en 
was een van de eerste Nederlandse 
hardrockbands die in korte tijd evo-
lueerde tot speedmetalband. Angus 
stond met de nummers ‘Aliens’ en 
‘Lonesome Fighter’ op de verzamel 
LP ‘The Heavy Touch’ en bracht kort 
daarna de LP ‘Track of Doom’ (1985) 
uit via Megaton Records. De band 
produceerde de LP zelf en nam de 
nummers op in slechts 7 dagen. De 
LP kreeg aandacht in de landelijke 
nieuwsmedia en met het nummer 
‘When Giants Collide’ kwam An-
gus op TV. Na het uitbrengen van 
Track of Doom ging Angus op tour-
nee door het vaderlandse clubcir-
cuit. Track of Doom werd ook in de 
USA uitgebracht op LP via Medusa 
Records.
Daarnaast geldt Angus als de uit-
vinder van een geheel nieuwe stro-
ming in de metal, de ‘sexmetal’. Dit 
naar aanleiding van de 12” single 
Papa don’t Freak (1986); een ero-
tisch getinte parodie van Madonna’s 

wereldhit Papa Don’t Preach. Het 
was met name de coverfoto van ‘Pa-
pa don’t Freak’ die de Nederland-
se muziekpers in beroering bracht. 
Op de cover stonden de vier bandle-
den, niet bepaald slanke heren, op-
gemaakt met make-up en uitgedost 
in nietsverhullende dameslingerie 
voor de ingang van een peepshow 
ergens in het Amsterdamse Wal-
lengebied. Destijds werd deze foto 
door het muziekblad Hitweek uitge-
roepen tot ‘meest walgelijke cover-
foto van het decennium’. Doch het 
ging niet alleen om de foto. Madon-
na’s commerciële Papa don’t Preach 
werd door het wilde gitaarspel van 
Bert Foxx en de seksueel getinte, 
dubbelzinnige teksten van William 
Lawson ruw verbouwd.
Na ‘Papa don’t Freak’ kwam de 
tweede LP van Angus uit via Mega-
ton Records; ‘Warrior of the World’ 
(1986). De LP werd geproduceerd 
door de Engelse John Tilly die de 
sound vervolmaakte. Op de LP werd 
speedmetal afgewisseld door hea-
vymetal. Voor het eerst werd ook een 
heavy ballad opgenomen: ‘I’m a fool 
with love’. Ook deze LP kreeg lan-
delijke aandacht. De band was een 
regelmatige gast van het destijds 
bekende radioprogramma VARA’s 
Vuurwerk. Angus tourde opnieuw 
door het clubcircuit, maar had back-
up nodig van het eigen platenlabel 
om zich te kunnen ontwikkelen. Dit 
gebeurde niet: Het faillisement van 
Megaton Records luidde tevens het 
einde in van de band.

Culstatus
Met het verstrijken van de jaren na 
de uitgave van ‘Warrior of the World’ 
kreeg Angus steeds meer een cult-
status in de metal underground. Het 
was vanwege deze status dat Sen-
tinel Steel Records uit New Jersey 
USA de band cont(r)acteerde en de 
lp’s ‘Track of Doom’ en ‘Warrior of 
the World’ na een remix en remaste-
ring op 1 cd uitbracht in 2001.
Deze cd was een ode aan plek die 
de band innam in de Nederlandse 
Metalscene uit de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw. Sindsdien treedt An-
gus weer sporadisch op in Neder-
land en Duitsland. Nu dus uniek in 
The Mix. De avond begint om 20.30 
uur en kost 10,00.
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

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

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

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op 
showroommodelleN vaN grote merken:

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

Sleep & Dream   auping   HülSta   life time   B-Clever   
SCapa Home   gelDerlanD   eSSenza   pip StuDio   

BeDDingHouSe   fiSCHBaCHer   little Diva   Carré

OP=OP

94*98_winter_11_02.indd   1 22-12-11   14:52

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin; voorpoten  
 witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.

Gevonden:
- Vinkeveen, Achterveld: bruin/wit/zwartgevlekte poes.
- Vinkeveen, Achterveld: lapjespoes, zwart met roestbruin;
 witte bef; linkeroorrandje wit.
- Mijdrecht, Molenwiek t.o. school: zwarte poes.
- Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.
- Uithoorn, Troelstralaan 11: Magere zwart-witte kat met bruin.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes
 met staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden  
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd
 en heeft een chip. 
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

Mijmeringen

Door Flavoring
Voor het eerst wist ik niet wat ik wilde opschrijven in deze column, 
deze week. Niet dat het me helemaal ontbrak aan inspiratie, maar 
er gebeurde zoveel dat alle ideeen vervlogen in de drukte. Eigen-
lijk had ik al tijden geleden het plan opgevat om altijd een notitie-
boekje bij me te hebben om mijn creatieve invallen in op te schrij-
ven. Maar zoals met veel goede voornemens of plannen, ook deze 
vervloog in de tijd. 
En dan ineens is het zondagmiddag en wordt het toch tijd om ach-
ter de computer te kruipen en te beginnen. Te beginnen waaraan was 
dus nu de grote vraag.
Zal ik het hebben over de bucketlist (lijst met doelen en wensen) van 
vorige week en dat ik deze heb afgemaakt, maar nog niets van dat 
lijstje kan wegstrepen? Of moet ik het hebben over de goede voor-
nemens in het algemeen en over bewegen en afvallen in het bijzon-
der, omdat dit een onderwerp is waar ik me, net als vele anderen in 
kan vinden? 
Ik ga het positief houden en ga vertellen wat goed was de afgelopen 
week, in plaats van wat is misgegaan. Voordat je het zelf door hebt, 
kan er soms al iets negatiefs in je denken en communicatie sluipen. 
Ik hoef maar een paar regels terug te lezen en voila, het voorbeeld ligt 
er. Ik herhaal, “maar nog niets van dat lijstje kan wegstrepen”.
De bucketlist heb ik gemaakt en dat vind ik goed. Maar kennelijk heb 
ik daar het idee aan gekoppeld dat ik in de eerste week meteen al 
dingen van die lijst moet kunnen doorstrepen. Misschien wel iets te 
hoog gegrepen om het nieuwe jaar mee te beginnen. Om nog even 
bij het onderwerp goede voornemens te blijven, regel nummer een is 
om dan een realistisch doel te stellen om op deze manier positief te 
kunnen blijven. 
Dan is het van belang om deze week en komende week de positivi-
teit vast te houden. Blijf bij kleine stapjes en realistische doelen en 
kijk verder. Wat is het dat je wilt bereiken? Een kleine waarschuwing 
is hier op zijn plaats, want de derde maandag van de maand janua-
ri schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn. Met als re-
den dat de feestdagen achter de rugzijn, de goede voornemens al-
weer overboord zijn gegooid. Het is nog steeds vroeg donker, de ech-
te winter moet in deze nog beginnen en het duurt nog heel lang tot 
de volgende vakantie. 
De komende twee weken ga ik dus positief blijven, genieten van de 
kleine (en grote) dingen die me te wachten staan. Geen idee wat het 
allemaal zal zijn, maar het is net hoe je de zaken bekijkt. Is het glas 
halfvol of halfleeg? Om nog even terug te komen op dat wat er goed 
ging afgelopen week. Ik heb genoten van nog wat vrije daagjes en 
van de dingen die ik heb ondernomen met onder andere mijn kin-
deren. Vanaf nu gaat het gewone leven weer beginnen en ga ik voor 
rust, reinheid en regelmaat voor ons allemaal.
Wat ik als eerste ga doen, is dat notitieboekje in mijn tas stoppen. Zo-
dat ik komende week wel al mijn invallen kan opschrijven. Hmm, even 
denken, in welke tas zal ik dat stoppen? Welke tas neem ik mee? Wat 
moet ik allemaal doen deze week? Heb ik wel tijd om me te herin-
neren dat ik uberhaupt mijn boekje bij me draag? Misschien is mijn 
goede voornemen naast genieten om vanaf nu wel een ding tegelijk 
te doen en niet te veel achter elkaar, zodat de tijd er is, om stil te staan 
en te genieten. Of maak ik me nu alweer te druk?

INSPIRATIE

Aanstaande zaterdag 14 januari:
Vierde editie Harder 
Heavy in The Mix

Catsman levert milieuvriendelijke 
Renaults aan Schijf
Uithoorn - Vrijdag jl. heeft Catsman 
Auto’s weer twee nieuwe Renault 
Masters afgeleverd aan Schijf Sloop-
werken B.V. aan de Storkweg 21 in 
Uithoorn. Deze bussen voldoen aan 

euronorm 5. Later deze week levert 
Catsman ook nog een nieuwe elek-
trisch rijdende Renault Kangoo af 
aan Schijf B.V. De firma Schijf werkt 
zo ook mee aan een schoner milieu.

Alpha-cursus over christelijk geloof
Uithoorn - Veel mensen lopen rond 
met allerlei levensvragen. Kan het 
christelijk geloof daarbij helpen? 
Voor miljoenen mensen wereldwijd 
is dat wel het geval. Ontdek het zelf 
op de Alpha-cursus. De cursus is 
gezellig en interessant. Het is een 
leuke en vrijblijvende kennismaking 
met het christelijk geloof. Er is veel 
ruimte voor ontmoeting en gesprek. 
Wereldwijd hebben ruim 14 miljoen 
mensen de cursus gevolgd. In Ne-
derland meer dan 180.000 mensen 

en er zijn zo’n 700 cursussen, ver-
spreid over het hele land. De cur-
sussen worden door verschillende 
kerken aangeboden. De Alpha-cur-
sus start op 19 januari met een in-
troductieavond in het ECG-gebou 
aan Herman Gorterhof 3.
De cursus omvat tien donderdag-
avonden, die om 18.30 uur start 
met een warme maaltijd. Meer in-
formatie en opgave via de heer 
R. Filius, telefoon 523272 of via  
www.ecguithoorn.nl.

Goed gerecht en gesprek
Uithoorn - Op donderdag 19 janua-
ri gaat een nieuw initiatief van start: 
‘Eetkamer Goede Genade, voor een 
goed gerecht en een goed gesprek. 
Om de veertien dagen wordt in een 
sfeervolle ruimte een lekkere maal-
tijd geserveerd. “Het zullen geen cu-
linaire hoogstandjes zijn, maar ge-
woon een gezonde maaltijd, zoals 
mensen ook thuis eten. Maar sa-
men eten is gezelliger dan alleen”, 
zegt Jaco de Vries, een van de initia-
tiefnemers. De avonden zijn bedoeld 
voor jong en oud, gezinnen en sin-

gles. De maaltijden zijn gratis, wel 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. ,”In deze economisch moei-
lijke tijd moeten we er voor elkaar 
zijn”, vindt Jaco. ,”We hopen dat er 
veel mensen zullen komen. Als blijkt 
dat het initiatief aanslaat, zullen we 
ermee doorgaan. ”De eetkamer is 
gevestigd aan de Herman Gorterhof 
3. Iedereen is van harte welkom op 
19 januari vanaf zes uur. 
Als mensen er eerst meer van wil-
len weten, kunnen ze bellen met tel. 
523272. 



De Kwakel - Al weer voor de derde 
keer is het ALS Open Kwakels Rum-
mykub Kampioenschap georgani-
seerd. De opkomst was de afgelo-
pen twee jaren groots, vele honder-
den mensen deden zelf mee of kwa-
men kijken. Het enthousiasme was 
overweldigend en de opbrengst van 
4228,80 euro in het eerste jaar en 
ruim over de 5.230 euro in het twee-
de jaar overtrof alle verwachtingen. 
Met als gevolg dat het organiserend 
comité ook dit jaar op herhaling 
gaat. Het afgelopen jaar is de spier-
ziekte ALS meerdere malen onder 
de aandacht geweest op. De posters 
en advertenties van mensen die aan 
ALS overleden zijn wijzen ons op de 
noodzaak om deze ziekte te bestrij-
den. Bij de ziekte ALS worden spie-
ren stuk voor stuk uitgeschakeld 
met een dodelijke afl oop als ge-
volg. Helaas zijn er nog onvoldoen-
de fi nanciële middelen om onder-
zoek mogelijk te maken. Een vriend 
van de organisatoren van het rum-
mikubtoernooi wordt al vier jaar ge-

confronteerd met deze ziekte. Daar-
om willen zij op deze manier een bij-
drage leveren aan zijn gevecht.
Evenals de vorig jaren belooft het 
weer een gezellige avond rummi-
kub te worden met tussendoor een 
loterij waarbij dankzij de vele loka-
le sponsors uit Uithoorn en De Kwa-
kel veel mooie prijzen te winnen zijn. 
De organisatoren hopen het bedrag 
van vorig jaar te kunnen evenaren.
Deze rummikubavond zal plaats-
vinden op vrijdag 6 januari 2011 
om 19.30 bij sv KDO aan de Vuur-
lijn in De Kwakel. Het inschrijfgeld 
bedraagt10 euro en komt in zijn ge-
heel te goede aan de ALS stichting. 
Uiteraard staat er een bakje koffi e 
voor de deelnemers klaar. Mensen 
die niet in de gelegenheid zijn naar 
het open ALS rummikub toernooi 
te komen maar de actie wel willen 
ondersteunen kunnen hun donatie 
overmaken via op www.alsvrienden.
nl en komen vervolgens via de but-
ton nieuwe acties uit bij Het-open-
ALS-rummikub-toernooi-2012.

Uithoorn - Komende zondag 15 ja-
nuari wordt er om 19.30 uur een Tai-
zéviering gehouden in de Thamer-
kerk. De broeders van Taizé, een 
dorpje in Frankrijk, hebben de ge-
lovigen uit verschillende kerken 
weer naar elkaar toegebracht. Op 
deze zondag van de eenheid is een 
Taizéviering dan ook zeer gepast. 

De liederen, symbolen en lezingen 
zijn bij het oecumenische thema 
gekozen. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Het Kwartet en 
diverse instrumenten. 
De Taizévieringen zijn laagdrem-
pelig en spreken veel mensen aan 
door de eenvoud. Iedereen is van 
harte welkom.
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Verjaardag met bloemen en gebak
‘Onze’ corrigeerkoningin 
Lia Maas 65 jaar!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was er koffi e met gebak bij de Nieu-
we Meerbode. De krant had iets te 
vieren. Lia Maas is zondag 8 januari 
65 jaar geworden en ondanks dat ze 
met pensioen mag, blijft ze twee da-
gen per week werken bij de Meer-
bode. Lia is ‘onze’ corrigeerkonin-
gin. Wekelijks leest ze heel veel ad-
vertenties en teksten door, op zoek 
naar fouten en daarin is ze (geluk-
kig) heel kritisch. 
“Lia, hoe kunnen we je danken”, 
luidde de speech op rijm van direc-
teur Luuc van der Ouw. “Eindelijk 
een plaatje nu van jou in de kranten. 
Voor alles wat je voor ons deed. Je 
bent te bescheiden voor al die aan-
dacht. Onze dank is groot, dat je dat 
nooit vergeet.” Lia kreeg een boe-
kenbon en een mooi boeket bloe-
men. En na deze lekkere en gezel-

lige pauze, ging iedereen weer aan 
de slag. Ook Lia, er lag al een groot 
aantal advertenties ter correctie op 
haar te wachten. 
Op 7 juli in 1993 kwam Lia Maas in 
dienst bij de Nieuwe Meerbode. Ne-
gentien jaar geleden is dit en nog 
geen dag heeft deze Aalsmeerse er 
aan gedacht om van beroep te wis-
selen. En dat terwijl ze in haar verle-
den heel veel baantjes heeft gehad. 
Allemaal een paar jaar, dan had Lia 
het wel weer gezien. Bij de Nieu-
we Meerbode niet. Ze stapte bin-
nen als zetster van teksten, groeide 
mee in het computertijdperk en de 
laatste jaren buigt zij zich wekelijks 
over advertenties en teksten ter cor-
rectie. De reden dat ze wel is blijven 
‘hangen’ bij de krant? “Het zal de 
gezelligheid en de vrijheid wel zijn”, 
aldus de nieuwe AOW-er.

Geslaagde actie Schoenmaatjes
Uithoorn - Ook dit jaar heeft Je-
naplanschool ‘t Startnest, op initia-
tief van enkele enthousiaste ouders, 
meegedaan aan de Schoenmaatjes-
actie van Edukans. Jaarlijks zet Edu-
kans zich in om kinderen in kans-
arme landen de kans te bieden op 
goed onderwijs. Ze vragen kinde-
ren in westerse landen een schoe-
nendoos te vullen met kleine spul-
len, zoals kleurpotloden, schrift-
jes, speelgoed maar ook zaken als 
zeep, tandpasta en een tandenbor-
stel voor kinderen in ontwikkelings-
landen. De kinderen versieren de 
schoenendoos, zodat het een echt 
cadeau wordt voor de kinderen ver 
weg. 
Dit jaar is de actie zeker geslaagd! 
Een op de vier gezinnen van ‘t 
Startnest heeft zich ingezet en een 
mooie schoenendoos ingeleverd! 
Een prachtig resultaat! Vol trots re-

den de leerlingen van ‘t Startnest 
dan ook eind december naar Ze-
venhuizen (ZH) om de 56 dozen aan 
Edukans te overhandigen. Daar arri-
veerden ze in een grote loods waar 
al allerlei containers met schoenen-
dozen stonden, klaar om verstuurd 
te worden. Vrijwilligers waren druk 
bezig om alles in goede banen te 
leiden. De loods was nog niet tot de 
nok gevuld, dus volgend jaar gaan 
ze voor de... 100 dozen!! 

De schoolleiding van ’t Startnest wil 
via de Nieuwe Meerbode nogmaals 
alle kinderen en ouders die heb-
ben meegedaan hartelijk danken 
voor hun deelname aan deze actie! 
Ze hopen ook volgend jaar weer op 
hun enthousiasme te kunnen reke-
nen. Ook veel dank aan Erik, die hen 
vanuit ’t Startnest op vele fronten 
heeft geholpen.

Taizéviering in de Thamerkerk

Toeval uit afval
Uithoorn - Van 15 januari tot en 
met 19 februari kunt u bij Galerie 
Fort aan de Drecht zien dat er veel 
creatiefs te halen valt uit verpak-
kingsmaterialen zoals dozen, plas-
tic bakjes, doppen, afvalhout, kauw-
gomstrips, etc, etc. Soms ontstaat 
er bij toeval een prachtig werkstuk, 
soms is hiervoor meer sturing nodig. 
In ieder geval hebben zo’n 200 leer-
lingen van het basisonderwijs vlijtig 
gespaard om uit hun meegebrachte 
zak afval iets moois te maken. Veel 
van deze werkstukken worden ten-
toongesteld in Galerie Fort aan de 
Drecht onder de titel ‘Toeval uit af-
val’.
Kinderen van de JAP (Jeugd Acti-
viteiten Paspoort) groep, maar ook 
leerlingen uit diverse groepen van 
basisschool De Regenboog en De 
Kajuit en twee groepen van de NSO 
De Blokkendoos zijn druk in de 
weer geweest met hun materialen.
Het resultaat is te zien in deze bij-

zondere expositie bij Galerie Fort 
aan de Drecht. 
Verder zullen werken van een drietal 
kunstenaars, te weten Syts Sytsema, 
Gerda de Vries en Paul Tas het ge-
heel completeren.
Kortom: een uniek samenwerkings-
project tussen Galerie Fort aan de 
Drecht, basisscholen, Naschoolse 
opvang, De Hint en de deelnemen-
de kunstenaars.

De opening zal zijn aanstaande 
zondag 15 januari om 15.00 uur en 
wordt verzorgd door mevrouw Ria 
Zijlstra, wethouder Milieu, Jeugd en 
Onderwijs. De Hint verzorgt de mu-
zikale omlijsting met een heus afval-
orkest.

Toeval uit Afval is te zien op donder-
dag/vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag/zondag van 12.00 tot 
17.00 uur in Galerie Fort a/d Drecht, 
aan Grevelingen 50. in Uithoorn.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergade-
ringen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kun-
nen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Woningcorporatie Eigen 
Haard vergeet afspraken! 

Uithoorn - Binnen een jaar 
na de fusie komt Eigen Haard 
met het voorstel om de maxi-
male huren per woning - met 
name in de gemeenten Uit-
hoorn, Amstelveen, Aals-
meer, Ouder-Amstel en Land-
smeer - te verhogen naar 100% 
van het maximaal toegesta-
ne. Ter vergelijking: de Woon-
groep Holland (laatste fusie-
partner van Eigen Haard) ge-
bruikte in 2010, in Amstelveen 
en Uithoorn, slechts 75,2 % van 
de toegestane maximale huur-
prijs. Dat is dus een verhoging 
van bijna 25%. Deze verhoging 
van de huur gebeurt telkens als 
er een woning leegkomt zoals 
na verhuizing en wordt ook wel 
huurharmonisatie genoemd. 
Huurdersvereniging Onder 
Dak in Uithoorn heeft in 2010 
samen met collega huurders-
organisaties van de voorma-
lig Woongroep Holland onder-
handeld over de voorwaarden 
om akkoord te kunnen gaan 
met de fusie tussen Woon-
groep Holland en Eigen Haard. 
Een belangrijke afspraak die 
is opgenomen in het door Ei-
gen Haard ondertekende Fusie 
Convenant Woongroep Holland 
en Eigen Haard, was dat Eigen 
Haard tot 2016 een gematigd 
huurbeleid zou hanteren. Die 
afspraak zijn ze dus nu al ver-
geten! Het is waar dat het aan-
tal woningwaarderingspunten 
in deze regio met 15 of 25 pun-
ten (afhankelijk van de WOZ 
waarde) verhoogd MAG wor-
den door maatregelen van mi-
nister Donner. Echter, de wo-
ningcorporaties zoals Eigen 
Haard zijn dit niet verplicht! Ze 
hebben dus een keus. 
Die keus wordt echter bemoei-
lijkt doordat de woningcor-
poraties vanaf 2014 elk jaar 
een heffi ng van ZEVENHON-
DERDMILJOEN euro moe-
ten betalen o.a. als bijdrage 
in de kosten van de huurtoe-
slag. Waar haalt Eigen Haard 
het geld vandaan? Juist, uit 
onze huren. Zo worden Eigen 
Haard en de huurders gebruikt 
als pinautomaat van de over-
heid en betalen we onze huur-
toeslag.
Huurdersfederatie ALERT heeft 
namens de aangesloten huur-
dersverenigingen, waaronder 

Onder Dak, negatief advies uit-
gebracht over het voorstel om 
de maximumhuren te verhogen 
naar 100% van de maximaal 
toegestane huren.

Voor de voormalige woningen 
van Woongroep Holland bete-
kent dat zelfs een stijging van 
75,2% naar 100%. Een verho-
ging dus van bijna 25%. 

Er is een groot aantal 
redenen om de 
huurverhoging af te wijzen: 
Een fl ink aantal woningen 
wordt onttrokken aan de soci-
ale verhuur en komt in de vrije 
sector terecht; dit zijn vooral de 
kwalitatief goede woningen in 
Uithoorn, Amstelveen en ande-
re gemeentes buiten Amster-
dam. 
We vinden het onverstandig 
om de huurtoeslag te gebrui-
ken om de huurverhoging op te 
vangen, mede omdat de huur-
toeslag door bezuinigingen on-
der druk staat; bovendien ko-
men veel woningen door de ex-
tra punten ook al buiten bereik 
van huurtoeslag. Door de in-
komensgrens voor sociale wo-
ningbouw van 33.614 euro is 
de doorstroming al drastisch 
verminderd.
De doorstroming die nu al heel 
slecht is, komt met extra huur-
verhoging naar 100% maxima-
le huur absoluut op slot te zit-
ten: niemand wil nog verhui-
zen door die gigantische huur-
sprong. De verhoging naar 
30% van het inkomen die huur-
ders moeten betalen aan huur 
is een te forse stijging verge-
leken met het gemiddelde in 
2009 van 23%. De bedoeling 
is meer inkomsten voor Eigen 
Haard; echter doordat niemand 
meer wil verhuizen werkt deze 
huurverhoging averechts. 
Het is onrechtvaardig dat huur-
ders in hun ‘eentje’ de woning-
marktproblematiek moeten op-
lossen terwijl de regering de 
kopers blijft ontzien. 
Huurders die meer informatie 
wensen of willen meedenken 
met het bestuur kunnen con-
tact opnemen met de voorzit-
ter van Onder Dak, tevens se-
cretaris van ALERT, Joke Mor-
ren, via e-mail onder-dak@live.
nl of per telefoon 0297-524720. 

Open ALS rummikubtoernooi

Nachtgeluiden
De nachten zijn lang, de da-
gen zijn kort. Met kerst zon-
gen we over de Stille Nacht. 
Maar is die nacht wel zo stil. 
Luister eens goed en je hoort 
van alles. Gakkende, Grauwe 
Ganzen vliegen over. Kluk, 
kluk roepen de Kolganzen, die 
vanuit het koude Noorden hier 
overwinteren. De Brandgan-
zen laten een soort blaffen 
horen. De vele Smienten in de 
polder fl uiten. Zo heb je toch 
al een nachtelijk concert. In 
januari komt daar een geluid 
bij: de Bosuil. Het mannetje 
gaat dan, als het weer een 
beetje meezit, op vrijersvoe-
ten. De roep klinkt ongeveer 
zo: ‘hoe hoehoe hoe’; veel ge-
bruikt in griezelfi lms vanwege 
het sinistere en verdragende 
geluid. Het vrouwtje Bosuil 
antwoordt met een schril en 
luid ‘kuwiet kuwiet’. Bosuilen 
hebben soms al in februari 
eieren. Als je denkt, leuk zo’n 
Bosuil maar die komt echt 
niet in onze polders voor, dan 
heb je het mis. Er komen hier 
wel degelijk Bosuilen voor. Ik 
heb Bosuilen meerdere ma-
len op verschillende plaat-

sen gehoord. Bosuilen eten 
knaagdieren, vogels, kikkers 
en insecten; in onze omge-
ving prima voorhanden. Het 
liefst broeden ze in een oude 
holle boom. Bij gebrek aan 
zo’n boom mag het ook een 
verlaten gebouw, oud roofvo-
gelnest of nestkast zijn. Een 
Bosuil is niet zo kieskeurig. 
Naast Bosuilen hebben we in 
onze polders ook Ransuilen. 
Bij het Libellenbos in Uithoorn 
zitten er soms wel 14 bij el-
kaar. Steenuilen vind je bij 
boerderijen met fruitbomen, 
zoals aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Kerkuilen broeden 
bij de zorgboerderij aan de 
Amstelkade. Aan de kleur 
ogen van uilen kun je zien 
wanneer de uilen jagen. De 
Bosuilen en Kerkuilen met hun 
zwartbruine ogen ’s nachts. De 
Ransuilen met oranje ogen al 
in de schemering. De Steenuil 
met gele ogen ook overdag.
“Piep, piep, piep”, wat hoor ik 
nou... een muis! Hoezo, stille 
nacht, hoezo, muisstil...

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813
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Kerstlessen Tai-Otoshi vol sfeer
Uithoorn - Op 19 en 21 december 2011 waren weer de traditionele kerstlessen bij judovereniging Tai-Otoshi.
Gekleed in een prachtig mooi kerst-judopak, compleet met kerstmuts, werden in een prachtig mooi versierde 
judozaal de speciale kerstlessen verzorgd door judoleraar Dennis Bakker (5e dan). De lessen werden zoals vanouds 
drukbezocht en onder begeleiding van sfeervolle kerstmuziek werd het jaar gezellig afgesloten.

PK Sport blijft 
hoofdsponsor Bosdijkloop
Regio - PK Sport en Toer Trimclub 
De Merel hebben op dinsdag 3 ja-
nuari 2012 hun samenwerking met 
een termijn van drie jaar verlengd 
(2012-2014). In het kader van de 
nieuwe overeenkomst is PK Sport 
wederom de hoofdsponsor van de 
Bosdijkloop. Het winterse hardloop-
evenement in Vinkeveen op de 3e 
zondag van februari heeft een lange 
traditie. De 34ste editie is op zondag 
19 februari 2012. 

Voorzitter van TTC De Merel, En-
no Steenhuis Geertsema, zei daar-
bij het volgende: ”Wij zijn erg tevre-
den met de verlenging van de sa-
menwerking met PK Sport, sinds 
2009 de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop. Mede door hun sponsoring 
kunnen wij aan lopers en publiek op 
veel fronten kwaliteit bieden: van 
verzorging tot elektronische tijdre-
gistratie, een laag inschrijfgeld en 
een gezellige ambiance in en nabij 
De Boei in Vinkeveen”.

Directeur PK Sport, Peter Kinkel: 
“Wij zijn er uiteraard bijzonder trots 
op dat we ook de komende jaren 
weer de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop zijn.
Wij tonen hiermee onze  betrokken-
heid bij een van de belangrijkste 

sportevenementen in Vinkeveen”. 
Meer informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop op zondag 19 febru-
ari 2012 bij Peter Meijer, telefoon 
06-48013782, e-mail: bosdijkloop@
gmail.com, website: www.ttcdeme-
rel.nl of volg ons op Twitter @Bos-
dijkloop.

Nadere informatie over PK Sport 
vindt u op www.pksport.nl.

Voor een rondleiding en een infor-
matiepakket kunt u contact opne-
men met PK Sport, Voorbancken 26, 
Vinkeveen, telefoon 0297-264666 of 
e-mail naar info@pksport.nl.

Ondertekening sponsorovereenkomst bij PK Sport in Vinkeveen met links op 
de foto Peter Kinkel en rechts Enno Steenhuis Geertsema

Viertal klaverjastoernooien bij 
buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag 
14 januari vindt weer de eerste kla-
verjasavond van dit nieuwe kalen-
derjaar plaats bij Buurtvereniging 
Amstelhoek.
Er wordt gekaart om leuke prijzen 

en er bestaat de mogelijkheid om 
lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf half acht.
Entree 2,50. Komt u wel op tijd?
De vorige avond was met 60 bezoe-

kers zeer geslaagd. Voor een gezel-
lige kaartavond….? 
Tot zaterdag de veertiende bij de 
buurtvereniging aan de Engellaan 
3a.
Tevens vinden er op 3 februari en 2 
maart de traditionele viertal klaver-
jastoernooien plaats. Hierbij geeft u 
zich op per team (kosten 10,-), maar 
speelt u individueel. Vooraf opge-
ven is hierbij noodzakelijk en kan bij 
mevr. C. Felix, tel. 0297-568802.

Klaverjassen in het 
dorpshuis van De Kwakel
De Kwakel - Vrijdag 13, 20 en 27 
januari is de Open kampioenschap 
De Kwakel klaverjas en pandoer in 

het dorpshuis van De Kwakel. Deel-
name kost 10 euro (9 euro bij voor-
inschrijving). De zaal gaat open om 

19.00 uur en de wedstrijd begint om 
20.00 uur. Reglement: Men dient al-
le 3 de avonden aanwezig te zijn.

Indien men één avond niet kan 
dient men zelf voor een vervanger 
te zorgen. 
Dorpshuis ‘De Quakel’ kunt u vin-
den aan de Kerklaan 16, 

Nieuw jaar en ronde bij 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De aftrap voor 2012 was 
de eerste zitting van de tweede ron-
de paren competitie.
De gepromoveerden vol verwach-
ting en de gedegradeerden  met ge-
likte wonden en vastbesloten terug 
te keren.
In de A- lijn was plaats nummer één 
geen verrassing, Cees Bergkamp & 
Ruud Lesmeister scoorden hier als 
beste paar 61,46%. Ben ten Brink & 
Jan Bronkhorst begonnen ook uit-
stekend  als tweede met 60,07% en 
hetzelfde kan gezegd worden van 
Jan Egbers & Ben Remmers die als 
derde 58,68% binnen haalden. Toch 
wel opvallend was de vierde plaats 
voor Renske & Kees Visser met 
53,13% en Wouda Roos & Gijs de 
Ruiter als vijfde met 51,04%. Net be-
vorderd en gelijk al in de top van de 
lijn der sterken!

In de B- lijn een spetterend optre-
den van Marijke & Ger van Praag 
met een eerste plaats van maar-
liefst 63,89%. Sonja & Hans Selman 
maakten vervolgens een ieder goed 
duidelijk dat hun degradatie vlug 
vergeten dient te worden. Hun com-
pleterend optreden van deze avond 
mondde uit in een score van 61,81% 
en liet aan duidelijkheid dus niets te 
raden over.
Ook Tini Geling & Jo Wevers gaven 
hun visite kaartje af met 57,99% als 
derde en Lenie Pfeiffer & Tina Wa-
genaar volgden keurig als vierde 
met 55,56%. De vijfde plek was de-
ze maal voor An & Jan van Schaick 
met 50,69% en daarmee tevens het 
laatste paar van de in totaal veertien 
dat boven de 50% scoorde.
De C- lijn was het toneel van een 
verbluffend optreden van Debora 

Biljartvereniging De Hoef
Dit weekend open koppel-
driebandentoernooi
De Hoef - Op vrijdag 13 en zater-
dag 14 januari 2012 zal de biljart-
vereniging “De Hoef” weer het open 
koppeldriebanden toernooi organi-
seren, die met koppels gespeeld zal 
worden.
De kampioenen 2009 Jhon v Dam/
Do v Doorn en 2010 Bert Loogman/

Paul Schuurman en nog 13koppels 
van grote klasse zullen de aanval in-
zetten om de wisselbeker die Theo 
Bartels en Bart de Bruyn vorig jaar 
2011 hadden gewonnen en zij zullen 
hem met hand en tand verdedigen .
De voorrondes beginnen op vrijdag 
13 januari vanaf 19.30 uur en zater-

van Zantwijk, die met behulp van 
ster- invalster Hetty Houtman op 
een huizenhoog totaal van 68,75% 
uitkwam.
Ook Heleen van der Roest verdient 
een compliment, door partner Mees 
naar een tweede plaats met 62,50% 
op te stuwen. Atie de Jong & Evert 
Wevers haalden  precies 55% en 
bleven daarmee als derde de con-
currentie voor promotie nipt voor.
Deze achtervolgers, Anneke Hout-
kamp & Marianne Jonkers en Eli-
sabeth van den Berg  & Maarten 
Breggeman, deelden met 54,58% 
de plaatsen vier en vijf.
De volgende avond staat weer in 
het teken van het viertallen en ver-
eist dus een aangepaste tactiek.
Wilt u zich deze ook eigen maken, 
kom dan kaarten bij Bridgevereni-
ging De Legmeer.
Elke woensdagavond in de barzaal 
van sporthal De Scheg, aanvang 
19.15 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e-mail  gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.

dag 14 januari vanaf 12.00 uur. De 
kruis finales tussen de winnaars van 
de vrijdag en de zaterdag zullen om 
ongeveer 16.00 uur plaats gaan vin-
den. Het driebanden koppeltoernooi 
houdt in dat twee biljart spelers sa-
men een aantal caramboles moet 
halen, welke gerelateerd is aan hun 
eigen gemiddelde.
Om de wedstrijden niet te lang te la-
ten duren is gekozen voor verkorte 
partijen. Het minimum aan caram-
boles is 4 + 4 = 8 caramboles en het 
maximum is 10 + 10 = 20 caram-
boles, voor jou en je maat samen. 
Graag tot 13 januari.

Weinig vuurwerk bij BVK
De Kwakel - Op de eerste speel-
avond in het kersverse nieuwe ka-
lenderjaar bleek er weinig spette-
rend vuurwerk overgebleven te zijn 
van Oud en Nieuw. Hier en daar een 
uitschieter, maar door de bank ge-
nomen veel middenscores, want 
ook het bridgeleven moet na de 
feestdagen weer rustig op gang ko-
men. 

Voor er werd gestart wensten de 
meeste leden elkaar alle goeds voor 
het komende jaar en slechts een en-
keling onttrok zich aan deze tradi-
tie, wellicht onder het motto ‘ik wens 
iederaan altijd het beste, dus waar-
om moet ik dat nu speciaal vandaag 
zeggen?’ of gewoon om krachten te 
sparen voor het bridgen, want 80 
handen schudden gaat je nu een-
maal niet in de koude kleren zitten. 
Hoe dan ook, in de A lijn trok-
ken Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef voor de zoveelste keer aan het 
bekende langste eind, want met 
65,28% zorgden zij voor een van de 
weinige lichtpunten op deze avond 
en daarmee bleven zij runners up 
Jaap en Geke Ludwig 11,4% voor.

Op het ereschavot was nog plaats 
voor een 2e Verhoef, want Jaap en 
partner Anneke Karlas eisten met 
53,47% de 3e plaats op.
Addie en Hetty hadden wat start-
problemen maar scoorden deson-
danks toch nog meer dan 43%, wat 
hen echter niet van de 14e plaats in 
deze lijn van 14 paren af hield.

B lijn
In de B lijn scoorden Hans Wagen-
voort en Nel Bakker hun beste re-
sultaat in deze laddercyclus tot nu 
toe door met 59,38% de 1e plaats 
in te nemen. Het leverde een flin-
ke sprong op in de totaalstand van 
22 naar 8. Hennie en Jan van der 
Knaap werden 2e met 56,6% en van 
schrik vergat Hennie om uw nede-
rige correspondent te vragen de-
ze keer toch vooral een verslag te 
maken. Gelegenheidspaar Agnes 
de Kuijer-Jan Heijlman deed prima 
mee met 55,56% en dat was goed 
voor de 3e plaats. 
Irene en Annie zagen hun fraaie se-
rie van de laatste weken wreed on-
derbroken worden door een score 
die ik hier niet zal vermelden, maar 

die wel zorgde voor een vrije val op 
de ladder van sport 19 na 4 avonden 
naar sport 40 na 5 avonden. Het kan 
niet altijd feest zijn dames!
 
C lijn
In de C lijn 2 60+ers: Riet en Wim 
Beijer stonden aan het eind van de 
avond pontificaal op de 1e plaats 
met 63,54% . Zij rukten in het klas-
sement op van sport 36 naar sport 
17. Verrassend hoog eindigden Loes 
Schijf en Ria Broers met 60,42% en 
nu nam Ria de honneurs waar van 
Hennie van hierboven door bijna te 
smeken om een verslag. Riet Does-
wijk en Joop den Blanken bliezen 
ook stevig hun partijtje mee en zij 
werden keurig 3e met  bijna 57%.
In de totaalstand staan Wim en Ri-
ta Ritzen, ondanks de nog steeds 
doorgaande maar langzaam min-
der steil wordende neerwaartse glij-
vlucht op de 1e plaat met een nog 
altijd indrukwekkend gemiddelde 
van 62,29%, maar met bijna 60% 
gemiddeld blijven Andre en Dick 
nog enigszins in het spoor. De rest 
volgt op eerbiedige afstand. 

Nog 1 avond ‘ladderen’ en dan gaan 
we weer verder met de reguliere pa-
rencompetitie.

KDO handbal B1 draait 
goed in nieuw sponsortenue
De Kwakel - De dames van KDO 
handbal B1 hebben afgelopen zon-
dag hun positie bovenin de compe-
titie verstevigd door een gelijkspel 
tegen We Have. De dames spelen 
sinds half december in een nieuw 
tenue en vlammen sindsdien voor 
hun sponsor Bertoen Boomkwekerij 
B.V. KDO B1 draait al het hele zaal-
seizoen goed in de 2e klasse BB. De 

wedstrijd van afgelopen zondag in 
de KDO-hal tegen WeHave, was er 
één tussen de nummer 1 en 2 van 
de competitie. Winst voor KDO zou 
de koppositie betekenen. 
Het werd een zeer spannende wed-
strijd. WeHave heeft een goeddraai-
ende ploeg die goed profiteerde van 
de zwakke momentjes van KDO, dat 
deze wedstrijd bij vlagen heel goed 

en bij vlagen wat minder speelde. 
Hierdoor ging de stand gelijk op. 
KDO ging de rust in met een voor-
sprong (6-5), maar kan in de slotfa-
se niet het verschil maken (13-13).

De B1-meiden zijn heel blij met hun 
nieuwe tenue en KDO met haar 
nieuwe sponsor Bertoen Boomkwe-
kerij B.V.

KDO handbal B1 in nieuw tenue Bertoen Boomkwekerij B.V. V.l.n.r. staand Sjaak Vork (coach), Jessica Omtzigt, Inge 
Bertoen, Kyara Esteva, Kim Westerbos, Chantall Henneke, Margareth Henneke (coach), Ed Bertoen (sponsor). V.l.n.r. 
zittend Tessa Leijgraaff, Maxime Vlasman, Daisy Vork, Maayke Adema.
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Legmeervogels Dames 1 
winnen van Aalsmeer
Uithoorn - De hervatting van de 
competitie bracht het jonge dames-
team van Legmeervogels naar De 
Bloemhof waar tegen concurrent 
Aalsmeer gespeeld moest worden.  
De thuiswedstrijd was met slechts 1 
punt verschil gewonnen dus het zou 
geen gemakkelijke opgave gaan 
worden. Zeker gezien het feit dat 
er nogal wat speelsters niet konden 
spelen.  Maar met 2 wissels (waar-
van 4 speelsters die er al een wed-
strijd op hadden zitten) speelde het 
team van The Pool Shack een goe-
de wedstrijd.  Al direct werd er een 
kleine voorsprong genomen door 
te profiteren van het feit dat de te-
genstander nog geen echte keep-
ster had.  Daarna kwam er wel een 
keepster, maar dat weerhield de 
gasten er niet van door te gaan met 
scoren.  Goede schoten, snelle aan-
vallen en mooie doorbraken zorgde 
ervoor dat de score opliep naar een 
verschil van drie punten.  Aalsmeer 
had eerst wat moeite met de felle 
dekking van Legmeervogels, maar 
ook zij wisten daarna het doel re-
gelmatig te vinden met verrassende 
schoten.  Toch bleef het verschil ge-
handhaafd op drie punten, de rust-
stand was dan ook 7-10 in het voor-
deel van de gasten.

Mooier
Het meeste publiek was van Leg-
meervogels en zij gingen er nog 
eens goed voor zitten in de 2e helft. 
Het team ging steeds beter draaien 
en ook de doelpunten werden als-
maar mooier. Prima aanvallen zorg-
de voor een tussenstand van 11-16. 
Toch was de buit nog niet binnen, 
het spel werd in deze fase wat slor-
dig en de thuisploeg kon profite-
ren.  Zij scoorden een aantal doel-
punten achter elkaar en het werd 
weer een wedstrijd. Maar op het 
juiste moment schakelde Legmeer-
vogels even bij en werd het verschil 
weer uitgebouwd. Nu vooral op 
snelheid terwijl achterin niets meer 
werd weggegeven. Een goede ver-
dediging en prima keepsters hiel-
den het dicht en aanvallend kwa-
men de mooiste doelpunten voorbij. 
De eindstand van 14-20 was zeker 
niet geflatteerd en zorgt ervoor dat 
wat meer afstand genomen wordt 
van de onderste plaatsen.

Aanstaande zondag om 10.15 uur 
speelt het team in sporthal De 
Scheg tegen Vriendschap/TOB, 
hiervan werd uit verloren dus de 
dames kunnen wel wat steun ge-
bruiken.

KDO bedankt haar 55+ 
vrijwilligers met brunch
De Kwakel - Woensdag organi-
seerde sportvereniging  KDO weer 
haar traditionele 55+ brunch. Vanaf 
10.30 uur waren alle vrijwilligers van 
55 jaar en ouder uitgenodigd om te 
genieten van een brunch aangebo-
den door KDO. Om hun te bedan-
ken voor de vele uurtjes welke ze in 
de sportvereniging steekt organi-
seert KDO elk jaar een kaderavond 
voor de jongere vrijwilligers en een 
brunch voor de wat oudere vrijwil-
ligers. Ook dit jaar was de brunch 
weer druk bezocht wat aangeeft dat 

het zeer gewaardeerd wordt. Vele 
oude bekenden, maar ook een flink 
aantal nieuwe gezichten mochten 
we begroeten tijdens de brunch. Om 
10.30 uur stond de koffie klaar en al 
snel werden de eerste borreltjes in-
geschonken.
Na een kort dankwoord van voor-
zitter Peter Oudshoorn die nog even 
terugkeek op 2011 en vooruit keek 
naar 2012 was het om 12 uur tijd 
voor de lunch.  KDO kijkt met veel 
plezier terug op deze gezellige mid-
dag!

Honk- en softbalsters van 
Thamen gaan weer beginnen
Uithoorn - Ook zo genoten van het 
Nederlands honkbalteam dat we-
reldkampioen is geworden.. of van 
de dames softbalsters die Europees 
Kampioen zijn geworden dan is nu 
je kans om een 4-tal trainingen vrij-
blijvend mee te doen en te kijken of 
honkbal dan wel softbal iets voor 
jou is! 
Vanaf komende week gaan de 23 
teams van Honk- en Softbalvereni-
ging Thamen weer beginnen aan de 
voorbereiding voor het seizoen 2012. 
Voor de allerjongste jeugd, vanaf 4 
jaar, is er een eenvoudige versie van 
honkbal/softbal en die heet Beeball. 
Een aantal lagere scholen heeft hier 
afgelopen winter al kennis mee ge-
maakt. Het leuke van  Beeball is dat 
de kinderen veel balcontact hebben, 
zowel  in het veld als aan slag, maar 
ook gezellig en sportief bezig zijn.
 Vanaf ongeveer 9 jaar gaan de kin-
deren dan echt honkballen (jon-
gens) of softballen (meisjes), maar 
natuurlijk niet op zo’n enorm speel-

veld. Ook voor oudere jeugd en vol-
wassenen hebben wij voldoende 
mogelijkheden om met deze leuke 
sport kennis te maken. 
Als je interesse hebt om mee te trai-
nen en of een keer te kijken, neem 
dan contact op met de Technische 
Commissie via het e-mailadres: in-
fo@thamen.info  
Geef in je e-mail wel even je leeftijd 
aan, want dan nodigen zij je uit voor 
de training van jouw mogelijk toe-
komstige team. 
2012 is trouwens een heel bijzon-
der seizoen, want het is het jaar dat 
de vereniging  50 jaar bestaat, maar 
ook het seizoen dat wij op beide vel-
den voor het eerst gebruik kunnen 
maken van sportveld verlichting.  
Er staan een heleboel leuke acti-
viteiten in het kader van het 50-ja-
rig bestaan gepland, ben je vroeger 
lid geweest van onze vereniging en 
heb je interesse om hier aan deel  te 
nemen stuur dan een e-mail naar: 
thamen50jaar@thamen.info .

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Nadat er eerst op het 
nieuwe jaar getoost werd, en ie-
dereen elkaar de allerbeste wen-
sen voor het nieuwe jaar gewenst 
had, werd er op dinsdag 3 januari 
weer na een korte vakantie gestart, 
met de eerste zitting van de derde 
parencompetitie . De kaarten wer-
den geschud en vierentwintig spel-
len gespeeld. De uitslag is als volgt: 
In de A lijn werd nummer één met 
de geweldige score van 66,32%,  El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
proficiat!! de tweede plaats is voor 
Kitty van Beem & Agnes de Kuijer 
met 57,99%, zij worden met een mi-
nimaal verschil gevolgd door Kok-
kie van den Kerkhoven & Corry 
Smit die scoorden 57,64%, gevolgd 
door Geke Ludwig en Margo Zui-
dema met weer een minimaal ver-

schil,  zij scoorden 57,29%!  de vijf-
de plaats was voor Renske Visser & 
Francis Terra met 53,47%. Dan de 
B lijn: met kop en schouder aan de 
top, het combipaar Froukje Kraaij & 
Annet Roosendaal met 63,89%, top 
dames!! Op de tweede plaats Bibeth 
Koch & Tina Wagenaar met 59,38%, 
de derde en vierde plaats wordt ge-
deeld door de paren Ans Pickers & 
Loes Wijland en Wil Blansert & Ria 
van Geelkerken, beide paren scoor-
den 58,33%, de vijfde plaats werd 
opgeeist door Trudy Fernhout & Cis-
ka Goudsmit met 56,60%. Volgen-
de week spelen we de tweede zit-
ting van de derde parencompetitie. 
Voor inlichtingen over Hartenvrouw 
kunt u terecht bij het secretariaat: 
Mieneke Jongsma tel: 0297-565756 
of wjongsma1@hotmail.com.

Inschrijving geopend voor 
PK Sport Bosdijkloop
Vinkeveen - Zondag 19 februari 
klinkt op de Kerklaan in Vinkeveen 
het startschot voor de jaarlijkse PK 
Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De 
Merel organiseert dit hardloopeve-
nement voor de 34ste keer. Iedereen 
is van harte welkom bij deze gezelli-
ge loop in de winterperiode.

Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestadig toe. Het suc-
ces is mede te danken aan de ge-
zellige ambiance in en om sport-
hal De Boei in Vinkeveen en aan het 
mooie parcours. Daarbij spelen voor 
de lange afstanden de prachtige na-
tuur van enerzijds de Vinkeveense 
Plassen en anderzijds het recreatie-
terrein Bosdijk een grote rol. De al-
tijd variërende weersomstandighe-
den bepalen doorgaans het karak-
ter van deze klassieker.

De lopers kunnen kiezen uit een 
halve marathon (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
de door het fraaie buitengebied van 
Vinkeveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Deze 
afstanden zijn zowel geschikt voor 
wedstrijdlopers als voor recreanten. 
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is 
er een loop van 1,7 kilometer, even-
eens door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal 
De Boei in Vinkeveen (Kerklaan 32). 
Deze sporthal is een fraaie en ruime 
accommodatie, voorzien van kleed-
ruimten, douches en een foyer met 
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook 
is er een masseur om de benen voor 
en na de loop te laten masseren. 

Doe ook mee!
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Hierdoor hoef 
je op de dag van de loop geen in-
schrijfformulier in te vullen. Het in-
schrijfgeld betaal je op 19 februari, 
de dag van de loop, contant in De 
Boei bij het afhalen van het start-
nummer en de veterchip. Bij voorin-
schrijving bedraagt het inschrijfgeld 
voor de halve marathon en de 10-ki-
lometerloop 6 euro en voor de 5-ki-
lometerloop 4 euro. Deelname aan 
de jeugdloop is gratis!

Het inschrijfgeld is inclusief het 
startnummer en het gebruik van de 
(huur)chip. Per groep voorinschrij-
ven is ook mogelijk, aanmelden via 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com. Voorinschrijven is mogelijk tot 
en met 16 februari. Let op: de voor-
inschrijving is 1 euro goedkoper dan 
de inschrijving op de dag van de 
loop zelf. Inschrijven in De Boei kan 
op 19 februari vanaf 10.30 uur tot ui-
terlijk een kwartier voor de start.  

Tijdwaarneming, starttijden, 
parcours en waterposten
We maken gebruik van elektroni-
sche tijdwaarneming, via een chip 
aan de schoen. Je krijgt de chip bij 
het afhalen van het startnummer. 
Na de finish nemen vrijwilligers de 
chip weer in. De start van de halve 
marathon is om 12.00 uur, de 10 ki-
lometer om 12.05 uur, de 5 kilome-
ter om 12.10 uur en de 1,7 kilometer 
jeugdloop om 12.12 uur.
Het parcours is vlak en over ver-
harde wegen. Vele vrijwilligers zor-
gen voor een veilige route. De kilo-
meterpunten worden bij alle afstan-
den met grote kilometerborden aan 
de zijkant van de weg aangegeven, 
per afstand een andere kleur, en 
één bord per kilometer. Wil je alvast 
de route zien? Ga naar www.ttcde-
merel.nl, per afstand staat daar een 
plattegrond met een routebeschrij-
ving. De kleur van de route corres-
pondeert met de kleur van het start-
nummer.

Op verzoek van de lopers op de hal-
ve marathon zijn er meer waterpos-
ten, namelijk drie (na 4½, 11 en 18 
kilometer). Op de 10 kilometer is 
er één waterpost (na 7 kilometer). 
Alle posten zijn voorzien van water, 
sportdrank (Isostar Lemon) en si-
naasappels. Na de finish zijn er fles-
jes water. 

Informatie
Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg ons op Twitter (@Bosdijk-
loop).

Lopers AKU doen het 
goed in Egmond en Leiden
Regio - Traditioneel is het eerste 
weekend van januari weer een druk 
weekend voor de AKU-lopers. De 3e 
wedstrijd in het Zorg en Zekerheids-
circuit wordt weer gelijk gehouden 
met de uitdagende wedstrijd in Eg-
mond.  In Egmond wordt een hal-
ve marathon gelopen, die deels over 
het strand en door de duinen gaat. 
Een uitdagend parcours dat na de 
afgelasting van vorig jaar een groot 
aantal lopers van AKU trok. To-
taal deden er 11 leden mee. John 
van Dijk presteerde uitstekend met 
een prima tijd van 1 uur en 15 mi-
nuten over het zware parcours. Ook 
de andere lopers namens AKU, zo-
als Mario Willemse, Karin Versteeg 
en Mandy Plasmeijer leverden een 
prima prestatie. 
Door deze forse deelname in Eg-
mond was helaas de deelname aan 
de 3e loop in het Zorg en Zeker-
heidscircuit in Leiden namens AKU 
wat beperkter dan normaal. In een 
prima weertje, lekker zonnetje, een 
graad of 9 en weinig wind ging de 
grootste groep lopers om 11 uur van 
start voor een loop die hen in de 
richting van het noorden van Leiden 
bracht. De 15 kilometer lopers gin-
gen om de golfbaan heen en liepen 
een extra ronde door een waterrijk 
gebied. De 10 kilometer lopers gin-
gen direct terug richting Leiden voor 
een ronde door het bos. Dat bij som-
migen van de lopers de oliebollen 
en glühwein nog in de buik zaten 
bleek uit de tijd bij de finish. Maar 
Paul Hoogers handhaafde zijn uit-

stekende positie met een 13e plaats 
overall en een eerste plaats in zijn 
categorie. Hierdoor staat hij na drie 
wedstrijd stevig op de eerste plaats 
in de categorie heren 55 plus op de 
lange afstand. Ook Irma van Bal-
ken (met trainer Jaap als haas) rea-
liseerde een uitstekende 34e plaats 
met een geweldige tijd van 49 minu-
ten 13 seconden. Na haar voetbles-
sure de snelste tijd op de 10 kilome-
ter. John Celie snelde op de 5 kilo-
meter naar een snelle 21.35 op de 
5 kilometer, hetgeen op dit bochti-
ge circuit een prima tijd is. Bram van 
Schagen blijft zich verbeteren op de 
lange afstand. Met een tijd van 1 uur 
2 minuten nadert hij de magische 
grens bij de 15 kilometer.
Volgende loop in het circuit is de ei-
gen loop in Uithoorn. Op 29 januari 
a.s. vindt op een volledig nieuw par-
cours in Uithoorn een loop plaats 
over  1km, 5 km, 10 en 10 Engelse 
Mijlen. Op een nieuw en uitdagend 
parcours, dat deels via het terrein 
van de bloemenveiling Flora Holland 
zal gaan, zal opnieuw een slag gele-
verd worden voor de eer en de prij-
zen. Kijk voor informatie op de inter-
net site www.10EMvanuithoorn.nl. 
Voor elke deelnemer ligt een leuke 
herinnering klaar. Kom dus allemaal 
naar Sportpark de Randhoorn voor 
een sportieve uitdaging. Mocht u in-
teresse hebben om ons een handje 
te helpen, dan hebben wij zeker be-
hoefte aan vrijwilligers. Neem hier-
voor even contact op met iemand 
van AKU.

Viertal wedstrijden in het 
eerste weekend voor AKU
Regio - Zaterdag 7 januari – In het 
eerste weekend van het nieuwe jaar 
werd een viertal wedstrijden ge-
lopen waaraan de atleten van het 
SteenbokRunningTeam en AKU aan 
meededen. De weersomstandighe-
den waren zacht, maar er stond een 
pittig windje. 
Indoorwedstrijd Apeldoorn
Op zaterdag 7 januari werd in Apel-
doorn de indoorwedstrijden gelo-
pen waar SRT atleet Erwin Koopstra 
op de 1500 meter als eerste aan de 
start verscheen. Erwin kampte aan 
het begin van de week met een vi-
rus, waardoor hij afgelopen week 
maar één training heeft kunnen af-
werken. Hij finishte in 4.16,43, waar-
mee hij eindigde op de 8e plaats in 
zijn categorie!
Tinka Offereins was de tweede SRT 
atleet die in actie te zien was. Op de 
800 meter veroverde ze de 2e plaats 
met een tijd van 2.22,67, wat voor de 
opening van haar indoorseizoen ze-
ker een mooie tijd is! Jon Schouwe-
naar stond aan de start bij twee on-
derdelen. Eerst liep hij de 60 me-
ter in een tijd van 7.56, waarbij hij 
net boven zijn persoonlijke record 
uitkwam. Later op de dag liep hij 
de 400 meter in 52.06 waarmee hij 
overall op de 5e plaats eindigde, 
beide zeer goede prestaties!
Crosscompetitie Bussum
In Bussum werd op zaterdag 7 janu-
ari de 2e crosscompetitie georgani-

seerd waar SRT- en AKU atlete Kim 
Hittinger aan mee deed. Kim is weer 
hartstikke goed op weg en eindigde 
als 2e in haar categorie.
Runnersworld Bosloop,Leiden
Op zondag 8 januari stond SRT at-
leet Marcel Pool aan de start bij de 
Runnersworld Bosloop van het Zorg 
en Zekerheidscircuit. Het 15 kilo-
meter lange parcours werd af en 
toe lastig gevonden mede door de 
harde wind. Desondanks wist Mar-
cel de overwinning te behalen bij 
de senioren in een tijd van 53.48,0. 
Overall gezien veroverde Marcel de 
3e plaats. 
Egmond Halve Marathon 
Ook werd op zondag 8 januari de 
40ste PWN Halve marathon van Eg-
mond gelopen. Dit was een prach-
tige editie met snelle tijden dankzij 
het harde strand en de noordwes-
ten wind, die de atleten een extra 
zetje in de rug gaf. AKU atleet Freek 
Koersvelt legde de 21,1 kilometer af 
in 1.25,55. Ondanks het zware par-
cours door de duinen vond Freek 
dat hij lekker gelopen heeft.
Ook Mandy Plasmeijer liep een uit-
stekende race en finishte in 1.42,40 
en eindigde als 25e in haar catego-
rie. Danja Donkervoort kwam re-
delijk onvoorbereid aan de start en 
kwam na 2.12,50 over de finish. Tot 
slot kwam Kees Verkerk aan de start 
op de kwart marathon en kwam 
over de streep na 1.07,43.ll

Handbal
C3-team Legmeervogels 
speelt eerste wedstrijd
Uithoorn - In het nieuwe jaar is 
Legmeervogels Handbal van start 
gegaan met een nieuw C-team.
Het team bestaat voor de ene helft 
uit speelsters die al een seizoen 
hebben gespeeld, en de andere helft 
zijn speelsters die net met handbal 
begonnen zijn. Op zaterdag 7 janu-
ari was de eerste handbalwedstrijd 
van het team. Zij speelden in Alme-
re tegen Havas C3. Helaas was het 
Legmeervogels team nog niet ge-
heel compleet. We moesten het de-
ze eerste wedstrijd nog zonder Lau-
ra  en Edna doen. Gelukkig wilden 
Britney en Erna invallen en zo kon-
den we op zaterdagochtend toch 
vol verwachting en met voldoende 
speelsters naar Almere vertrekken. 
De meisjes van Legmeervogels von-
den het van te voren best spannend 
maar eenmaal in het veld gingen ze 
er helemaal voor. Ondanks dat het 
de eerste wedstrijd met elkaar was 
werd er al heel goed samen- en 
overgespeeld. Helaas was de tegen-
partij best sterk, waardoorwe toch 
vrij snel achter kwamen te staan. De 
meiden lieten dit niet op zich zitten 
en onder enthousiaste aanmoedi-
ging en begeleiding van de coaches 
lukte het ze om vlak voor rust een 
prachtig tegendoelpunt te maken. 
Hierdoor gingen zij de rust in met 5 
tegen 1. Na drinken en wat peptalk 
begonnen zij weer vol goede moed 
aan de tweede helft. Dit resulteer-
de er in dat het Erna voor de tweede 

keer lukte om een schitterend doel-
punt te scoren, waardoor het 5-2 
werd. Helaas liet Havas het er niet 
bij zitten en zette het tegenoffen-
sief in. De meiden van Legmeervo-
gels deden hun uiterste best om de 
verdediging goed dicht te houden 
maar desondanks lukte het Havas 
regelmatig om op doel te schieten. 
Kirsten, onze keepster, wist van de-
ze schoten nog een aantal prachtig 
te stoppen maar uiteindelijk moes-
ten we in Havas toch onze meerde-
re erkennen. Hier hoeven we echter 
helemaal niet om te treuren, want 
het was een hele leuke en sportieve 
eerste wedstrijd. De  meegekomen 
familie die het leuke handbalspel 
hadden bekeken waren dan ook 
heel trots!  Janna, Sanne, Erna, Eli-
sa, Michelle, Marcelle, Kirsten, Re-
nee en Britney jullie hebben het su-
pergoed gedaan!

Vind jij handbal ook zo leuk?
Ben je tussen de 10 en 12 jaar oud, 
dan ben je van harte welkom om 
eens met dit team mee te komen 
trainen. De C-jeugd traint op woens-
dag van 17.00 tot 18.00 en donder-
dag van 18.00 tot 19.00 uur in Sport-
hal de Scheg. De overige jeugd-
teams van Legmeervogels Hand-
bal kunnen ook altijd nog aanvulling 
gebruiken (vanaf 5 jaar)! Voor meer 
informatie  kunt u een e-mail sturen 
naar legmeervogels@handbal.nl. Of 
u kunt bellen naar: 0297-532751.
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Regio - Ook dit jaar had Zwem- en 
polovereniging De Amstel uit Uit-
hoorn/De Ronde Venen zich weer 
ingeschreven voor de ‘6 uur van 
Nieuwkoop’. In de eerste week van 
het nieuwe jaar organiseert zwem-
vereniging De Plas samen met 
zwembad de Wel een nachtmara-
thon. Elke zwemmer in een team 
van acht zwemt elke twee uur een 
kwartier lang zoveel mogelijk (kilo)
meters. Aan het einde van de avond, 
dus om middernacht wordt de eind-
uitslag bekend gemaakt. Dit jaar 
deed de Amstel mee met maar liefst 
drie teams 
Amstel-1: Bart van der Zwaan, 
Nick Drenth, Stefan Oudshoorn, 
Thijs Böhm, Ineke Hond, Nick Sij-
mons, Coen van Haasteren en Rick 
Amstel-2: Elrik Maat, Iris van der 

Moolen, Mark Visser, Niké van Duij-
keren, Judith Reesink, Elmer Kok en 
Lois van Duijkeren 
Amstel-3: Vince Sijmons, Mouna 
Oudshoorn, Romy Verhagen, Vale-
rie Otten, Daniel van der Laan, Fleur 
van Diemen, Martijn Ottenhof en 
Bram Degens

Coach/trainers Rock en Ineke had-
den de afgelopen weken tijdens de 
trainingen al toegewerkt naar deze 
nachtmarathon door elke training af 
te sluiten met een kwartiertje ‘beu-
ken’. Al snel bleek zaterdag dat de-
ze aanpak z’n vruchten af ging wer-
pen; al na een uur had Amstel-1 z’n 
achtervolgers weten af te schudden 
en werd de voorsprong geduren-
de de daaropvolgende 5 uur alleen 
maar groter. 

Met een totale afstand van 26.650 
meter op de 6 uur eindigde Am-
stel-1 op afstand op de eerste 
plaats van de 18 teams, met Am-
stel-2 (23.500 meter) op een zes-
de en Amstel-3 (20.500 meter) op 
een keurige twaalfde plaats. En als 
snelste zwemmer van deze avond 
eindigde Amstel-lid Bart van der 
Zwaan met een totaal afgelegde af-
stand van maar liefst 3550 meter! 
Plan voor volgend jaar is om met 
de 3 Amstelteams op de 1e, 2e en 
3e plaats te eindigen en het abso-
lute record uit 1998 van De Gouwe 
uit Waddinxveen met 29.900 meter 
te verbeteren. Belofte maakt schuld!
Benieuwd waar die mensen van de 
Amstel allemaal nog meer mee be-
zig zijn? Kijk op hun website: www.
zpv-de-amstel.nl.

De Amstel eerste in de nacht-
marathon ‘6 uur van Nieuwkoop’

Finstral Rallyteam in Dakar Rally

Teun Stam en Johan Elfrink 
nog steeds in de race
Uithoorn - Afgelopen week is de 
Dakar Rally van start gegaan in Ar-
gentinië. De mannen van het Fin-
stral Rallyteam zijn inmiddels in Chi-
li aangekomen om daar de rally te 
vervolgen. Afgelopen zondag 8 ja-
nuari hadden de mannen een rust-
dag en maandag, dag 8, hebben zij 
van Copiapo naar Antofagasta ge-

reden. De dag bestond uit een ver-
bindingsroute van 245 kilometer en 
een special van maar liefst 477 ki-
lometer. 
In de rally zijn er al veel rijders uitge-
vallen. Teun Stam met zijn truck en 
Johan Elfrink samen met Enno Hor-
tulanus zitten echter nog steeds in 
de race! Zij hebben wel een aantal 

problemen gehad onderweg maar 
deze konden gelukkig snel opge-
lost worden.

De rest van de rally kan ook gevolgd 
worden op www.finstral-rally.com, 
en op RTL7 wordt elke avond een 
uur zendtijd besteed aan deze we-
reldwijd bekende rally.

Camping De Duindoorn 
in IJmuiden vernieuwt
Regio - Op camping De Duindoorn 
midden in de duinen van IJmui-
den aan Zee vindt een stukje ver-
nieuwing plaats, komende maan-
den worden de eerste nieuwe cara-
vans geplaatst. De camping had al 
een deel vernieuwd, maar heeft ook 
nog 120 kleinere plaatsen (8x8 me-
ter) met daarop veel caravans die 
steeds ouder worden, sommige zijn 
wel 25 tot 30 jaar oud en hiervoor 
moest een oplossing gezocht wor-
den om hier ook te kunnen vernieu-
wen.
Niet alles in één keer maar als ie-
mand stopt of wil vernieuwen dan 
komt hier een nieuwe caravan te 
staan. De huidige veluwetour ca-
ravans worden niet meer gemaakt 
daarom heeft de camping twee 
nieuwe varianten laten ontwikke-
len door de firma Stekelbos in de 
maat 7.5x3.1 meter, een stacaravan 
en een mini-chalet die beiden in al-
le luxe voorzien door o.a. een com-
plete badkamer, keuken, geiser voor 

warm water en kunststof kozijnen. 
Op de vaste plaats mogen de men-
sen zelf hun tuin aanleggen en een 
schuurtje plaatsen wat in de winter 
mag blijven staan, zo hoeft er mi-

Open huis op zondag 29 januari
Swingend het nieuwe jaar 
in met Build Ya Skillz
Mijdrecht - Hiphop Dance Cen-
tre Build Ya Skillz verhuist van loca-
tie naar Diamant 6 (Dansschool Jan 
Verburg). Voor de dansstijlen Hip-
hop, Breakdance, Popping & Loc-
king kan iedereen van 5 tot 55 jaar 
terecht. Daarom is er op zondag 29 
januari open huis van 13.30 tot 22.00 
uur, een dag om nooit meer te ver-
geten, dus zet hem in je agenda. 

De hele dag kan iedereen meedoen 
met de gratis workshops Hiphop, 
breakdance, Popping & Locking. 
Deze workshops worden gegeven 
door de hiphop/breakdance legen-
de, de docent van Build Ya Skil-
lz, Sylvain Veldkamp. Maar ook Ju-
vat Westendorp, bekend van (SYTY-
CD), Mr. Magic een van Nederlands 
beste Popping & Locking danser 

Zaalvoetbal

Utrecht wint eenvoudig tweede 
voorronde Quakeltoernooi
De Kwakel - Op de tweede ge-
speelde herenavond afgelopen za-
terdag 7 januari maar liefst 4 Kwa-
kelse teams: De Begonia’s, Stip rei-
zen, KDO onder de 18 en de Bol-
le Pouw. Verder deden Fico en een 
team uit Utrecht mee. 
Vooraf was het moeilijk inschat-
ten welke teams kans maakten op 
de bovenste plaatsen, maar de 1e 
speelronde maakte al snel duidelijk 
dat Fico en Utrecht de beste papie-
ren hadden op de eindoverwinning. 
In een spannend onderling duel 
werd het 2-2. Het eerste duel van 
KDO onder 18, een team van A-ju-
nioren, tegen Stip reizen ging gelijk 
op, maar uiteindelijk trok Stip reizen 
aan het langste eind en won met 
2-1. De Bolle Pouw tegen de Bego-
nia’s, een Kwakels veldvoetbalteam, 
eindigde in 1-1.
De 2e speelronde won Utrecht een-
voudig met 5-0 van Stip. Het was nu 
zaak voor Fico om niet achterop te 
raken en ook te winnen. In het duel 
tegen de Begonia’s kwamen ze, te-

gen de verhouding in, met 1-0 ach-
ter. In deze redelijk fysieke wedstrijd 
golfde het spel op en neer met aan 
beide kanten wat kansjes. In een-
man-meersituatie weet de Bego-
nia’s niet te profiteren en blijft dus 
steken op de 1-0 voorsprong. Ver-
volgens claimt Fico een penalty, dat 
het niet krijgt, en even later komen 
ze zelfs op een 2-0 achterstand. 
In de resterende tijd weten ze niet 
meer terug in de wedstrijd te komen 
en wordt het een 2-0 eindstand. 
Bolle Pouw en KDO onder 18 spe-
len gelijk met 2-2 waardoor na de 2e 
speelronde Utrecht 3 punten is uit-
gelopen op Fico. In de 3e speelron-
de treffen de Begonia’s en Utrecht 
elkaar.

Spannend
In een spannend duel komt Utrecht 
halverwege de wedstrijd op een 
1-0 voorsprong. Beide ploegen krij-
gen wat kleine kansjes, maar het 
blijft 1-0 tot de laatste minuut als 
Utrecht uit een vrije trap 2-0 maakt. 

Fico treft KDO onder 18 en weet niet 
echt te overtuigen, KDO krijgt zelfs 
een paar kansjes en Fico weet de 
geboden kansen niet te verzilveren. 
Daardoor eindigt het duel in een 
gelijkspel waardoor Fico de kans op 
de eindoverwinning zelf verspeelt. 
Utrecht wint ook de volgende wed-
strijd tegen Bolle Pouw met 4-1. De 
enige overgebleven concurrent Stip 
verliest in de 4e ronde met 4-0 van 
Fico waardoor ze op 6 punten blij-
ven steken. Hierdoor is Utrecht, met 
nog 1 speelronde te gaan, al zeker 
van de eindoverwinning. 
Achteraf bekeken was dit geen 
spannende voorronde avond, maar 
zeker wel een heel sportieve. De tri-
bunes waren de hele avond goed 
gevuld en na afloop werd er tot in 
de kleine uurtjes nog nagepraat in 
de kantine.

Zaterdag 14 januari de 2e dames 
voorronde met de volgende teams: 
Smallies, Voetbalvrouwen, Zamida, 
de Pietertjes en KDO 4.

Coureurs UWTC strijden 
op NK Veldrijden
Regio - Afgelopen weekend zijn in 
het Noord-Brabantse Huijbergen de
Nederlandse Kampioenschappen 
veldrijden gehouden. De UWTC was 
met een ruime afvaardiging van ne-
gen renners aanwezig, waarbij ook 
de door Sjon van den Berg gere-
gelde camper vlakbij de start bij-
droeg aan de perfecte verzorging 
die de renners kregen dit weekend. 
Naast deze camper waren er ook 
twee mechaniciens aanwezig om de 
fietsen tiptop te houden. Op zater-
dag mocht Bart de Veer bij de Nieu-
welingen het spits afbijten voor de 
UWTC, hij kwam in zijn eerste NK bij 
de nieuwelingen tot een 62e plaats. 
Vervolgens was het de beurt aan de 
mannen op leeftijd, eerst de Mas-
ters 50+ met daarin Ben de Bruin 
en Rene Wiebes, die respectievelijk 

35e en 36e werden, en vervolgens 
de Masters 40+, waarin Pieter Hei-
dema een snelle start moest beko-
pen en uiteindelijk op een 23e plek 
eindigde, met achter hem Sjon van 
den Berg op een 39e plek.

Amateurs
Ook in de laatste categorie van de 
dag, de amateurs, waren er UWTC-
ers te vinden. Dennis Moolhuijsen 
hield Henk de Jong lang in het vi-
zier, maar moest na kettingproble-
men een aantal man voorbij laten 
gaan. 
Henk had op zijn beurt zijn handen 
vol aan het technische rondje, waar 
steile beklimmingen en lastige afda-
lingen elkaar in hoog tempo opvolg-
den. Henk werd 35e en Dennis sloot 
zijn NK-debuut af met een 42e plek.

Elit e
Op zondag was het de beurt aan de 
Elite. Met tegenstanders als voor-
malig wereldkampioen Lars Boom 
wisten Joost Spring in ‘t Veld en Bas 
de Bruin van te voren al dat ze niet 
voor de overwinning meededen.

Het hele seizoen al doen deze man-
nen goed mee in het nationale cir-
cuit en de goede vorm werd ook nu 
getoond. Zowel Joost als Bas wist
in de top 20 van de nationale top te 
eindigen, met een 17e plek voor Bas 
en een 19e voor Joost.

Beide mannen waren zeer tevreden 
met deze uitslag, in de wetenschap 
dat het niet meer dan normaal is dat 
ze iets tekort komen tegen de full-
time professionals.

nimaal opgebouwd en afgebouwd 
te worden. Alle vaste plaatsen zijn 
voorzien van elektra- , water- en ri-
oleringsaansluiting, de camping 
is zoveel mogelijk autovrij wat een 
feest is voor de kinderen, op de 
camping zijn honden verboden. Er 
zijn nog een paar vaste plaatsen en 
caravans vrij welke u op afspraak 
kunt bezichtigen, zie de advertentie 
in deze krant.

en Hiphop Lady (bekend van Mo-
ve like M.J. & SYTYCD) zullen de-
ze dag een workshop komen geven. 
Ook de internationale B-boy crew 
‘Skill dealers’ geven een spectacu-
laire breakdanceshow. Tussendoor 
zal DJ Broky-B plaatjes draaien en 
zullen leerlingen de Electric slide 
en de Busstop dansen. Dit zijn hele 
populaire dansen uit Amerika waar 
iedereen bij kan aanschuiven. In-
schrijven kan op de open dag maar 
ook online. 
Schrijf je tijdig in en verzeker jezelf 
van een plekje in de les. Voor meer 
info zie de advertentie in deze krant 
of kijk op de website www.hiphop-
lessen.nl.
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Instuif met 350 kinderen meer dan geslaagd!

De Uithoornse 
combinatiefunctionarissen Marcella v.d. Broek,

Hester v.d. Putten, Sjoerd Verhallen & Ghieslaine Tijsterman
organiseerden op de laatste vrijdag in de kerstvakantie

een zeer geslaagde instuif. Maar liefst 350 kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar deden mee aan uitdagende activiteiten in de sporthallen

van de gastvrije sportvereniging KDO. Kinderen waren van
12.15 uur tot circa 15.00 uur van harte welkom om gezellig met

hun vriendjes en vriendinnetjes te komen spelen.
  Behoefte

Dat er behoefte is aan (sportieve) activiteiten is na deze geslaagde middag en grote opkomst 
wel duidelijk! ‘Om twaalf uur stond er al een rij met vijftig kinderen klaar’, vertelde een van de 

combinatiefunctionarissen enthousiast. Kinderen uit de wijk en de kinderen van verschillende 
buitenschoolse opvangplekken waren onder andere enthousiast aan het tekenen, dansen, 

springen en klauteren. Maar ook de pannakooi, de stormbaan van 21 meter en het acteren waren 
zéér geliefd. Tevens waren drie van de zes afdelingen, te weten volleybal, handbal en D.A.G. van 

sportvereniging KDO, fanatiek aanwezig. Bij hen konden de Uithoornse basisschoolkinderen slaan over het 
volleybalnet, mikken op een handbaldoel, lopen over de hoge balk en dansen voor de grote spiegels!

Na een glas limonade gedronken en een gesponsorde appel van Goudreinet (Zijdelwaardplein) gegeten te 
hebben gingen de 350 kinderen tevreden naar huis. Mede dankzij de twintig enthousiaste vrijwilligers van 

sportvereniging KDO en de goede hulp van de MAS- studenten was deze dag zeer geslaagd. 
In de meivakantie zal de brede school Legmeer, net als vorig jaar, omgetoverd worden 

tot een waar sport & speltempel. Komen jullie dan weer?! 
Word nu vrienden op de facebook account van de combinatiefunctionarissen van 

Uithoorn en blijf op de hoogte van deze en alle andere activiteiten.
Tevens zijn op deze website foto`s en � lmpjes terug te vinden van de instuif. 

Dus neem snel een kijkje!
Tevens zijn op deze website foto`s en � lmpjes terug te vinden van de instuif. 

Dus neem snel een kijkje!




