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Vosse regelt het voor u!
Bel: 023-5286802

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Catsman Auto’s

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

Aansluiting van de Chemieweg
op de Hollandse Dijk
Uithoorn - Het gaat nu hard met
de aansluitingen en aanpassing van
wegen op en rond de nieuwe N201.
Zo ook de herinrichting van wegen
en het maken van aansluitingen
voor het bestemmingsverkeer en
doorgaand verkeer in het Industriegebied Noord. Dit keer is de Chemieweg aan de beurt. Van maandag

4 tot en met woensdag 6 november
worden werkzaamheden uitgevoerd
om het nu nog doodlopende deel
van de Chemieweg aan te sluiten
op de Hollandse dijk. De Chemieweg in het Industriegebied Noord
was daartoe eerder al verlengd. De
weg wordt in genoemd tijdsbestek
aangesloten op de Hollandse Dijk,

ongeveer ter hoogte van het nieuwe gemaal dat daar is gebouwd. De
Chemieweg is na de werkzaamheden en oplevering de nieuwe verbinding voor het verkeer naar het
Industriegebied Noord e.v. tussen
de Amsteldijk en de Amsterdamseweg en de aansluiting op de N201
vice versa.

WINTERBANDEN
UITVERKOOP

GEBRUIKTE
BANDEN* TEGEN
BODEMPRIJZEN
6 & 7 NOVEMBER 9.00 - 21.00 UUR

Sterk in elk merk
RENAULT NIEUWENDIJK
BOLLENSTREEK
ARNOUDSTRAAT 4, HILLEGOM
Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

zie onze
advertentie
elders in
deze krant.
Multimate Uithoorn

Wiegerbruinlaan 4A • 1422 CB UITHOORN
Tel. 0297-564100

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 3

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

*Banden voor alle automerken. OP=OP. Cash & Carry.

Ambtelijke samenwerking
Diemen, Uithoorn,
Ouder-Amstel en De Ronde Venen
verder voorbereid
Rein Kroon en Nico de Dood in tractor op toeriit Irenebrug.

CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over Irenebrug:

”Het lijkt wel de tijd
van De Koude Oorlog”
Amstelhoek/Uithoorn - Binnen
enkele maanden wordt de woonkern Amstelhoek, die in de gemeente De Ronde Venen ligt, volledig afgesneden van het NoordHollandse Uithoorn. Nu vervult de
Irenebrug over de Amstel nog een
belangrijke verbindingsfunctie. Dat
betekent dat inwoners van Amstelhoek, die in veel gevallen hun sociale leven in Uithoorn hebben liggen, binnenkort vele kilometers om
moeten rijden, om hun kinderen
naar school te brengen, om boodschappen te doen of om medische
voorzieningen en andere diensten

in Uithoorn te bezoeken. Afgelopen week sprak een delegatie van
het CDA met het wijkcomité Amstelhoek. Voorzitter Maaike Kersten
maakt zich grote zorgen, vooral omdat het bestuur van Uithoorn niet
over de plannen met de Irenebrug
wil praten. Het lijkt er op dat de gemeente Uithoorn zich met handen
en voeten heeft uitgeleverd aan een
projectontwikkelaar, die gaat bepalen wat er wel en niet kan. Het wijkcomité kon zelfs geen inzage krijgen in het programma van eisen dat
de gemeente Uithoorn opgesteld
zou hebben.

Nick Roosendaal gaat verder
als lijsttrekker van de VVD
Uithoorn - De leden van de lokale
VVD hebben Nick Roosendaal opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor
de
gemeenteraadsverkiezingen.
Roosendaal zit sinds 2002 in de gemeenteraad en is vanaf 2010 fractievoorzitter. Ook in de komende periode wil hij zich weer gaan inzetten
voor de gemeente Uithoorn waarbij
de focus vooral ligt op het in stand
houden van een prettige leefomgeving en het laag houden van de lokale lasten.
“Veilig en leuk opgroeien in Uithoorn en De Kwakel en prettig wo-

nen en werken, daar blijven we ons
in de gemeenteraad voor inzetten.
Goede en laagdrempelige voorzieningen, een veilige en schone leefomgeving en een kleine flexibele
gemeente die dicht bij haar inwoners staat maken ons dorp een aangename plek aan de zuidkant van
Amsterdam. Goede bereikbaarheid
en duidelijke regels die met gezond
verstand worden toegepast maken
dat het goed leven en ondernemen
is in onze gemeente. Wonen en werken staan dan ook de komende 4 jaren bij de VVD centraal.

“Voor het CDA in De Ronde Venen
is het duistere toekomstbeeld een
boze droom”, aldus de raadsleden
Jan Rouwenhorst en Rein Kroon.
“Het is de hoogste tijd dat er volledige openheid en duidelijk komt over
de situatie daar. Het is veel te lang
stil en dat voorspelt wellicht weinig
goeds. Als gemeenteraad horen we
niets en volgens mij hoort het college van B&W in De Ronde Venen al
lange tijd niets nieuws. Het is daarom goed dat het actiecomité van
Amstelhoek zo duidelijk van zich
laat horen.”
Vervolg elders in de krant.

Regio - De gemeenten Diemen,
Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen gaan de komende maanden gedeeltelijke ambtelijke samenwerking verder voorbereiden.
Dat hebben de colleges van B en
W van de vier gemeenten 22 oktober besloten. De vier gemeenten
blijven zelfstandig. Wel willen zij op
een aantal gebieden ambtelijk samenwerken om kosten te besparen, hun kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van het werk
te verhogen.
In het voorjaar hebben de vier colleges de eerste stappen gezet om
te onderzoeken in hoeverre ze elkaar kunnen versterken door deels
ambtelijk samen te werken. Versterking is gewenst omdat vanuit het
Rijk nieuwe eisen en taken op de
gemeenten afkomen terwijl er tegelijkertijd wordt bezuinigd. Door
de krachten op een aantal terreinen te bundelen, kan er goedkoper
worden gewerkt en zijn gemeenten minder kwetsbaar. De samenwerking richt zich onder andere op
ICT, staf, dienstverlening, vergunningverlening en het beheer van
de openbare ruimte. Ook wordt samenwerking onderzocht als gevolg

van de decentralisaties in het Sociaal Domein.
Veranderingen
De samenwerking brengt ambtelijk
flinke veranderingen met zich mee,
maar heeft voor inwoners minimale gevolgen. Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking is dat
de gemeenten autonoom blijven en
dat het beleid in de eigen gemeente wordt ontwikkeld en vastgesteld.
Ook vinden de colleges het belangrijk dat de gemeenten dicht bij de
inwoners blijven; dat het bestuur
goed bereikbaar is en de dienstverlening in de nabijheid van inwoners plaatsvindt. Alle vier gemeenten willen hun eigen karakter behouden en wijk- en kerngericht blijven werken. Tegelijkertijd denken
ze door gezamenlijk op te trekken
richting andere overheden sterker
te staan en dat inwoners en bedrijven daarvan uiteindelijk de vruchten
zullen plukken. De komende maanden wordt de samenwerking verder voorbereid en uitgewerkt in verschillende deelplannen. De planning is dat er voor 1 februari 2014
een ‘kaderbesluit’ aan de vier gemeenteraden wordt voorgelegd.

Zaterdag de tweede veiling
De Kwakel - De eerste Kwakelse
veilingavond is achter de rug!
Afgelopen maanden zijn bij bewoners en bedrijven in De Kwakel en
omgeving ruim 600 kavels opgehaald, die tijdens de twee veilingavonden onder de hamer gaan.
De opbrengst van de veiling is voor
het Kwakels verenigingsleven. De
eerste veilingavond is vorige week
zaterdag 26 oktober gehouden.
Aanstaande zaterdag 2 november is
de tweede en laatste veilingavond.
De veiling vindt plaats in de kantine van sv KDO aan de Vuurlijn. De
veiling begint om 20.00 uur met een

kinderveiling. Hier kunnen kinderen
onder begeleiding van een volwassene zelf bieden op een uurtje met
de ponywagen, een Barbiehuis of
een radiografisch bestuurbare Ferrari.
Ook voor de volwassenen zijn er
deze avond veel kavels te koop op
het gebied van koken en keuken,
tuin en gereedschap, sport en uitgaan. Vorig jaar was de opbrengst
56.089 euro. In de afgelopen 53 jaar
is voor ruim 2,1 miljoen in het dorp
De Kwakel opgehaald voor het eigen verenigingsleven, dat dan ook
een bloeiend bestaan leidt.
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
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Verplaatsing Rode Beuk
Stationsstraat
De rode beuk heeft een tijdelijk nieuwe plek gekregen. Op zaterdag 26
oktober is de boom verplaatst naar
het talud naast de busbaan. Deze
verplaatsing van deze waardevolle
boom was noodzakelijk vanwege de
aanleg van de hoofdontsluitingsroute

Oude Dorp. In het voorjaar van 2014
gaat de rode beuk naar zijn deﬁnitieve plek, naar het midden eiland van
de rotonde Amsterdamseweg/ Wiegerbruinlaan. Kijk voor meer foto’s op
www.ﬂickr.com/groups/fotoalbumgemeenteuithoorn

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. 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
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.

Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is
NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel
voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan
de overheid mensen in de directe omgeving
van een noodsituatie beter informeren. In het
bericht staat specifiek wat er aan de hand is
en wat je het beste kunt doen.

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

Deﬁnitief ontwerp voor inrichting
schoolomgeving Meerwijk
Na de volledige openstelling van
de nieuwe N201 gaat de bussluis
tussen de Polderweg en de Laan
van Meerwijk open voor alle verkeer. Eén van de voorwaarden
voor openstelling is dat de verkeersveiligheid rondom de school
gewaarborgd wordt. Het deﬁnitie-

N

ve ontwerp is op 8 oktober 2013
vastgesteld. De ontvangen inspraakreacties gaven aanleiding
om het ontwerp aan te passen.
Wilt u weten welke aanpassingen dit zijn? Kijk op onze website
www.uithoorn.nl voor uitgebreide
informatie.

Nieuwe bewegwijzering op
bedrijventerrein Uithoorn
Op het bedrijventerrein staan frames
met borden die verwijzen naar de wegen en daaraan gevestigde bedrijven. Nu de Amsterdamseweg op de
(omgelegde) N201 is aangesloten,
moesten de locaties van deze frames
aangepast worden. De hoofdroute

om naar het bedrijventerrein te komen is immers nu vanaf de N201. Het
bedrijf dat deze borden exploiteert,
heeft onlangs de frames vervangen.
Ook zijn de kleuren van de borden
veranderd: blauw voor de straatnamen en wit voor de bedrijfsnamen.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

poort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat,
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/
losverkeer van 07.00 – 12.00 uur;
- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat).
- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat
en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).
- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade,
Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein,
Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van
aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter
Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polderweg.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woensdag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M.
Blonk, 0297-513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M.
van de Lagemaat, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. Inzageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ontwik-

WWW.UITHOORN.NL

-

keling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzageperiode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van Steeg
(Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111.
Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297513111.
Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1”.
Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkelingen A. Stevens, 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Inzageperiode
25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan naast 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van
een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde.
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.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Himalayan Kitchen Nepalees en Indiaas Restaurant voor het exploiteren
van een horecabedrijf en een drank- en horecavergunning t/m 20 januari 2014.
Bezwaar t/m 2 december 2013.
OVERIGE BEKENMAKINGEN

RECTIFICATIE
Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en hogere waarde Wet geluidhinder
In de Nieuwe Meerbode van 23 oktober 2013 hebben Burgemeester en wethouders
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan
Vinckebuurt als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPvinckebuurt-VG01
en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld. Gelijktijdig heeft de raad
het vaststellingsbesluit van 26 september 2013 ingetrokken.
Abusievelijk is in de publicatie van 23 oktober 2013 niet aangegeven dat de publicatie een rectiﬁcatie betreft van de publicatie zoals deze op 9 oktober 2013 in de
Nieuwe Meerbode en de Staatscourant heeft gestaan. Rectiﬁcatie was nodig vanwege het feit dat in het vaststellingsbesluit van 26 september 2013 abusievelijk het
verkeerde planidentiﬁcatienummer stond vermeld. Als gevolg hiervan heeft de raad
op 17 oktober een nieuw vaststellingsbesluit genomen.
Uithoorn, 30 oktober 2013
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

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

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

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypersgrijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan: Jonge poes van vier maanden.
Doortje is cypers en heeft witte voetjes en een witte bef.
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Licht cyperse kater met witte bef
en witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met
rode penning met zijn chipnummer.
Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. Deze zeer tamme vogel heeft
een geel lijfje en oranje kopje.
- Amstelhoek, Schoolstraat: Zwarte kat met witte bef, voetjes en
witte punt aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Agapornis, groen-oranjekleurige
vogel.

Een deel van de Hollandse Dijk wordt omgevormd tot fietspad. De kruising
met de Amsterdamseweg wordt daarvoor opnieuw ingericht

N201 even dicht - deel van
Hollandse Dijk wordt fietspad
Uithoorn - Wie momenteel regelmatig gebruikmaakt van de nieuwe N201 en er bij de Amsterdamseweg op en af rijdt, zal dat tijdelijk
niet kunnen doen van woensdag 6
november 07.00 uur tot vrijdag 8 november 18.00 uur. Dan is de N201
in beide richtingen dicht vanaf de
kruising met de Amsterdamseweg
tot aan die met de Legmeerdijk. Er
staan werkzaamheden gepland op
de N201. Die bestaan uit het plaatsen van een (veiligheids)motorplank
in de geleiderails in de bochten. Dit
is een extra maatregel die niet eerder was voorzien. Er worden voorts
reflectorpaaltjes geplaatst. En ter
hoogte van het viaduct ter hoogte
van de Bovenkerkerweg zijn reparatiewerkzaamheden nodig.
Tevens wordt de kruising Hollandse
Dijk en de Amsterdamseweg geheel
opnieuw en nu definitief ingericht.
Hieraan ligt ten grondslag dat een
deel van de Hollandse Dijk, vanaf de

toegang naar de tennisvereniging
tot en met de aansluiting met de
Middenweg in de Bovenkerkerpolder, omgebouwd wordt tot fietspad.
Bewoners van de Europarei kunnen
dan niet meer gemotoriseerd vanaf
het parkeerterrein bij de flats via de
Hollandse Dijk naar de Amsterdamseweg en de N201 rijden. Die moeten dan ‘omrijden’ via de Wiegerbruinlaan, de Anton Philipsweg, Joh.
Enschedeweg en de Amsterdamseweg. Of volgend jaar richting Zijdelweg en dan gebruikmaken van de
nieuwe op- en afritten bij van de
N201 die eind maart in gebruik zullen worden genomen.
De werkzaamheden op de nieuwe
N201 en naaste omgeving zijn nu
ingepland omdat de weg nu nog relatief rustig is. Als de hele N201 medio december gereed en het aquaduct bij Amstelhoek begin 2014 in
gebruik is, zal het verkeer fors toenemen.

Mijmeringen

HALLOWEEN
Ik zou natuurlijk een heel stuk kunnen
schrijven over het hele gedoe rondom
Zwarte Piet. Maar er is al genoeg over
geschreven, velen hebben hun mening
geuit zowel voor als tegen en wat valt er
dan nog toe te voegen? Het enige wat
ik kan zeggen is dat naar mijn idee een
schitterend kinderfeest totaal uit zijn verband wordt gerukt. Waarom
doen mensen dit? Negatieve argumenten koppelen aan een mooie,
puur Hollandse kindertraditie? Ik vind het heel triest als mensen zo’n
immense negativiteit verspreiden. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel en dus zie je een tegenbeweging van mensen die juist het positieve willen benadrukken. Alles wat ik zeg is: het is nog oktober en
dus ben ik met hele andere feestjes bezig.

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

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

Herfst
We zitten midden in de herfst en hebben net onze eerste najaarsstorm mogen beleven. Heerlijk vind ik het als de wind zo hard waait
en de bladeren rondwaaien. Gooi er dan nog mooie pompoenen, bolchrysanten en gezellige kaarsjes tegenaan en mijn herfst kan niet
meer stuk. In de herfst hebben we trouwens ook mooie feestjes voor
de mensen die daar van houden. Wat dacht u van Halloween, of het
meer (Noord)Hollandse Sint Maarten?
Oorsprong Halloween
Dit feest is pas de laatste jaren in opkomst in Nederland, maar het is
al zeer oud. De naam Halloween is afgeleid van All Hallows Eve (allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen op 1 november. In de
Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was hun oudjaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed
voor het volgende jaar lag klaar en dus was er tijd voor een vrije dag,
het Keltische nieuwjaar ook wel Samhain genoemd. Samhain was
bijzonder, omdat de Kelten geloofden dat op die dag de geesten van
alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.
Nog iets
In de negende eeuw was er een Europees christelijk gebruik. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde Christenen in de
dorpen rond en bedelden voor zielencake (brood met krenten). Met
Allerzielen worden de overledenen herdacht, werd de mis opgedragen en werden er bloemen geplaatst op het graf. Een soortgelijk ritueel wordt in Mexico gevierd op 1 en 2 november ‘het Fiesta de los
Muertos’ oftewel het dodenfeest. De deuren van de huizen staan die
dag wagenwijd open voor de doden.
Feest
Veel feesten hebben vaak dezelfde oorsprong, of er zijn verschillende verhalen die toch best wel op elkaar lijken. Het ene geloof ‘leent’
iets van het andere, er wordt wat toegevoegd. De intentie is altijd, de
mensen willen naar goed gebruik een mooi feest vieren. Je kunt zeggen dat Halloween een commercieel en Amerikaans feest is, maar
aan de andere kant kun je je ook verdiepen in de achtergrond van
het Halloweenfeest (wat hierboven staat is een zeer povere samenvatting) en op die wijze erachter komen dat er zeer veel traditie in zit.
De rode draad van het Halloween vind ik heel mooi, het eren van de
doden, en tegelijkertijd dus ook het vieren van het leven. Waarbij er
een duidelijke plek is voor het verlies van onze dierbaren. Ik steek op
31 oktober een kaarsje aan voor mijn dierbaren die er niet meer zijn
en 2 november vier ik een mooi Halloweenfeestje.

Expositie Pieter
Schunselaar in AMC
Regio - ‘Onderweg in twee Werelden’ en ‘StadsSpiegels’ zijn de
thema’s van de twee meest recente exposities van de Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar. De expositie ‘Onderweg in
twee Werelden’ heeft hij samengesteld op verzoek van de kunstcommissie van de Hogeschool
van Amsterdam. In deze expositie
toonde hij mensen die onderweg
zijn, in India en Amsterdam, naast
elkaar. Dit leverde een spannende confrontatie van beelden op.
In november, december en januari exposeert Pieter Schunselaar
in de Medische Bibliotheek van
het AMC. Ditmaal met het thema ‘Handen’, dat hem al 20 jaar
na aan het hart ligt en waarmee
hij voor het eerst in 2001 geëxposeerd heeft. Inmiddels heeft hij
vele reizen gemaakt waaronder
13 keer naar India en 4 keer naar
Birma, maar ook naar China, Jemen en Libië. Tijdens zijn reizen
heeft hij tal van nieuwe onderwerpen gefotografeerd, maar is
hij ook zijn thema ‘Handen’ trouw
gebleven, waardoor de serie uitgebreider en veelzijdiger geworden is.
Vanaf 1 november laat hij dit zien
in de Medische Bibliotheek van

het AMC. Is er een mooiere plek
te bedenken voor deze intieme
foto’s van handen dan het AMC
in Amsterdam? Pieter Schunselaar over zijn werk: “Alle foto’s
zijn van dichtbij gemaakt, soms
op nog geen afstand van 20 cm.
Nooit vraag ik mensen om te poseren. De fysieke sensatie van
de nabijheid van mensen trekt
mij aan. In een omgeving waarin ik het dagelijkse leven niet ken,
zoek ik het wezenlijke in hen.
Bij het dwalen over markten en
festivals, bezoeken aan de ghats
langs de heilige rivieren en bij de
confrontatie met de rabari nomaden op de zoutvlaktes van Kutch
zet ik de tijd stil. De beelden zijn
eeuwen oud. Dezelfde foto’s zouden ook honderden jaren geleden gemaakt kunnen zijn.”
De expositie is te bezichtigen op
maandag t/m donderdag van 8.30
tot 20.30 uur, op vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur in de Medische Bibliotheek, AMC, Meibergdreef
9, 1100 DD Amsterdam. Locatie
KO-216.
Vanaf de hoofdingang rechtdoor
lopen en het binnenplein oversteken. De Medische Bibliotheek is
aan het eind van de gang.

Herfstkleuren in de sloot
Geniet u ook zo van de herfstkleuren? Wist u dat op veel
sloten ook herfstkleuren zijn
te zien? Momenteel verkleuren de geschubde blaadjes van
de kroosvarens van blauwachtig groen naar indrukwekkend
steenrood, de kleur van gravel.
Kroosvarens zijn geen kroos. De
kleine ronde blaadjes op de foto zijn een van de soorten eendenkroos die ons land rijk is.
Kroos kan bloeien, met onooglijke bloempjes, maar vermeerdert zich vooral vegetatief. Dat
wil zeggen dat uit elk bladschijfje kroos zich weer een nieuw
schijfje vormt. Kroosvarens zijn
echte varens. Net zoals alle varens vermeerderen ze zich met
sporen die zich aan de onderkant van het blad bevinden. In de
winter sterven de plantjes af. Pas
in de zomer komen ze terug. In
de herfst breiden ze zich zo sterk
uit dat ze hele sloten kunnen bedekken.
Oorspronkelijk kwamen kroosvarens al in onze streken voor.
Maar tijdens de voorlaatste IJstijd, zo’n 150.000 jaar geleden,
zijn ze uit ons land verdwenen.
Aan het einde van de 19e eeuw
heeft men in botanische tuinen twee soorten kroosvaren uit
Amerika ingevoerd. Die verwilderden al snel. Een daarvan is de
grote kroosvaren die ooit tot de
Europese flora behoorde en nu
dus als ‘exoot’ is teruggekeerd.
Groot kroosvaren komt voor-

al voor in voedselrijk water in
West-Nederland. De plant leeft
in symbiose met een blauwwier
dat stikstof uit de lucht kan binden. De kroosvaren gebruikt deze stikstof voor zijn eigen ontwikkeling. Als de kroosvarens
in de winter afsterven, wordt zo
nog eens extra stikstof aan het
water toegevoegd. Kroosvarens
zorgen dus voor het nog voedselrijker worden van sloten!
Daarnaast groeien ze bij warm
weer zo hard, dat de laag kroosvaren wel een decimeter dik kan
worden. Dat levert problemen op
voor het zuurstofgehalte van het
water: vissen en andere waterdieren sterven daardoor. Waterschappen zullen dan ook proberen om de dikke laag te verwijderen, maar dat lukt niet overal. Er wordt momenteel onderzoek gedaan of kroosvarens biologisch te bestrijden zijn met
een bepaald soort snuitkever
uit Noord-Amerika. Omdat deze snuitkever alleen op kroosvarens zit, zou het een goede manier zijn om deze plantjes te bestrijden. Persoonlijk vind ik het
een beetje griezelig: een exoot
bestrijden met een exoot.
Exoot of niet: geniet gewoon van
de mooie herfstkleuren in de
sloot. En laat u niet verleiden om
eroverheen te lopen: het is geen
tennisbaan!
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Muzikale middag met partyshift
bij dans- en partycentrum Colijn
Uithoorn - Zondagmiddag 3 november is de aftrap van de eerste
editie van Colijn’s Afternoon Live!
Een initiatief van Axel en Heleen om
een gezellige middag te organiseren
voor iedereen die van live muziek
houdt uit Uithoorn en omstreken.
Het Dans- en Partycentrum staat
bekend om de danslessen maar
Axel en Heleen verzorgen al zo’n
twintig jaar ook hele leuk feesten
en partijen met alles erop en eraan.
Voor iedere portemonnee! Met de
Afternoon Live middagen stellen
zij hun bedrijf gratis open voor iedereen die van gezelligheid, kletsen
en borrelen met vrienden en swingen houdt. Zeker niet alleen stijldansen! Bijna iedere Uithoornaar
heeft in het verleden wel eens dans-

lessen gehad bij de dansschool en
heeft daar leuke herinneringen aan.
Zeker ook voor deze mensen staat
de deur wijd open! Daarnaast is deze middag natuurlijk een prima gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de mooie zalen.
De eerste editie van Colijn’s Afternoon Live is met de Uithoornse
band Partyshift! Een vlotte band die
een leuk repertoire heeft van groovy
dansclassics tot hedendaagse popsongs! Het wordt dus een vrolijke en
sfeervolle middag aan de Industrieweg 20 in Uithoorn ! De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00
uur, de entree is gratis! Meer informatie vindt u op www.dansenpartycentrumcolijn.nl.
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CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over Irenebrug:

“Het lijkt wel de tijd van De Koude Oorlog”
niet meer van deze tijd. Maar het
lijkt alsof Uithoorn blind en doof is
als het gaat om de belangen van de
kern Amstelhoek. We zijn nota bene
buurgemeentes en vanuit De Ronde
Venen heeft het college vorige week
weer voorgesteld om 50.000 euro
uit te gaan geven om verdere samenwerking met onder andere Uithoorn te onderzoeken. Nou, van samenwerking op dit vlak is tot op heden niet gebleken dat er van beide
kanten prijs wordt gesteld op echte
samenwerking, waar ook de inwoners echt beter van worden. Hoe leg
je dat dan uit aan de mensen? We
hebben behoefte aan echte duidelijkheid op korte termijn.”

Vervolg van de voorpagina.
Er zijn volgens het CDA vier problemen, die dringend om een duidelijke oplossing vragen. Rouwenhorst:
“In drie gevallen gaat het direct over
de Irenebrug en het wegtracé door
de dorpskern van Uithoorn. Kunnen
onze agrariërs met hun landbouwvoertuigen nog wel van de brug gebruik blijven maken? Die komen
echt klem te zitten, want door de
tunnelbak mogen ze niet. Als de
Irenebrug niet gebruikt mag worden, betekent het voor agrariërs enkele tientallen kilometers omrijden.
Dat is niet reëel. En over het toestaan van autoverkeer van en naar
de Amstelhoek over de Irenebrug
is niets bekend. Voor veel inwoners
van Amstelhoek is die brug heel belangrijk. Het derde punt is natuurlijk
de vraag of er wel een doorgaande fietsroute blijft bestaan langs de
huidige weg en over de brug.“
Tenslotte schetst Rouwenhorst een
heel andere problematiek. “Het gaat
dan om het effect van de eventuele
afsluiting van de brug. Betekent die

keuze van Uithoorn dat Amstelhoek
een veredelde plek voor lang parkeren gaat worden? Dat moet op voorhand worden uitgesloten. Het kan
niet zo zijn dat door de opstelling
van Uithoorn mensen hun auto laten staan in Amstelhoek om vervolgens de brug over te lopen en dan
in het winkelcentrum hun boodschappen gaan doen. Dat risico is
echt aanwezig als het betaald parkeren wordt in die parkeergarage in
Uithoorn.”
Wie maakt de dienst uit?
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn is door een totaal gebrek
aan openheid verantwoordelijk voor
voortdurende onzekerheid over de
toekomstige functie en gebruiksmogelijkheden van de Irenebrug
over de Amstel. Ook zwijgt het college van Uithoorn in alle talen over de
vaak genoemde ‘knip’ van de provinciale weg N201 aan de westzijde van de Amstel. Heeft het college van Uithoorn wel een eigen visie
of wordt de dienst daar uitgemaakt

door twee commerciële partijen, namelijk de eigenaar van het Amstelplein en de projectontwikkelaar?
Begin februari 2010 besloot de gemeente Uithoorn te kiezen voor de
zogeheten garagevariant en deze op
te nemen in het Masterplan Dorpscentrum. Met die garagevariant
kunnen na opening van het nieuwe
tracé, de huidige weg en de Prinses
Irenebrug alleen gebruikt worden
voor het bereiken van een nieuw te
bouwen parkeergarage onder het
centrum van Uithoorn. Op dat moment is er dus geen doorgaand verkeer via de oude N201 meer mogelijk.
Ook CDA’er Rein volgt de ontwikkelingen kritisch. “De openstelling van
de nieuwe N201 is een stimulans
voor de regionale infrastructuur.
Ik hoop dat die nieuwe infrastructuur een betere doorstroming garandeert en er geen nieuwe problemen binnen onze gemeentegrenzen gaan ontstaan. Nu is de N201
een van de drukste provinciale wegen in Nederland en die loopt dwars
door diverse dorpskernen. Dat is

Gesloten oester
Rouwenhorst: “Het lijkt wel op de
tijd van Dse Koude Oorlog. Ik vraag
me af of er wel echte open communicatie is vanuit het college in Uithoorn. Ik heb begrepen dat de raad
daar al lange tijd niets meer in openheid van het college gehoord of gezien heeft aan uitwerkingen. Wat mij
betreft is de wereld veranderd. Als
ik het goed heb, dateren de meest
recente onderzoeken op het gebied
van inspraak van vele jaren terug.
Hoe realistisch is die ‘gesloten oester’ mentaliteit in deze tijd?
“Er is door beide gemeenten een
praatgroep
‘Amsteloevers’
gevormd. Wat wordt daar eigenlijk besproken over de Irenebrug in relatie tot Amstelhoek? Of zit het college van Uithoorn soms in problemen met de realisatie van het zogenoemde Masterplan voor de dorpskern van Uithoorn en de omgeving
van het Amstelplein? In hoeverre
passen daar de problemen rond de
rooms-katholieke kerk in? En welke rol spelen de projectontwikkelaar
en de eigenaar van het Amstelplein
als het gaat om de afsluiting van de
huidige weg in een parkeergarage?
Het college van Uithoorn houdt de
kaarten wel heel lang dicht tegen
de borst. Geen wonder dat mensen
dan wantrouwend worden. Ze zijn
bang geen gelegenheid tot inspraak
te hebben en zo geconfronteerd te
worden met beslissingen die in het
diepste geheim zijn gemaakt en die
in marmer gebeiteld zijn en waarbij
het grote geld weer wint.”

VVD-bestuurders
Op provinciaal niveau zijn de Gedeputeerden Remco van Lunteren (Utrecht) en Elizabeth Post (N.H.) verantwoordelijk voor de politieke afwikkelingen. Zij gaan over mobiliteit, verkeer en wegen. De problematiek heeft officieel betrekking
op het grondgebied van de provincie Noord-Holland betrekking. Over
de betrokkenheid van de Provinciale Staten van Noord-Holland is Rouwenhorst kort: “Ik heb daar navraag
gedaan en ik begrijp dat het laatste
officiële besluit van de Provinciale
volksvertegenwoordiging in NoordHolland over de toekomst van de
Irenebrug uit 2004 stamt. Het gaat
om een onderdeel van het besluit
over de Realisatieovereenkomst
N201. In dat akkoord staat dat de
‘oude’ N201 wordt overgedragen
aan de gemeente Uithoorn als het
nieuwe tracé klaar is en de nieuwe
N201 een gesloten verklaring heeft
gekregen voor (brom)fietsers en
landbouwverkeer.”
Overleg
“Als CDA in De Ronde Venen willen
we snel weten hoe het nu staat met
de besluitvorming. Ik heb begrepen
dat de Gedeputeerden Van Lunteren en Post (allebei VVD) en onze wethouder Kees Schouten (CUSGP) met zijn collega’s Levenbach
(PvdA) en Verheijen (VVD) van Uithoorn op 12 december met elkaar
om de tafel zullen zitten om over de
problematiek te praten. We hopen
dat er een bevredigende oplossing
uit komt voor de inwoners van Amstelhoek en de agrariërs.
Het is verstandig dat onze wethouder Kees Schouten zijn college Pieter Palm (VVD) meeneemt naar die
bespreking. Palm zal niet dansen
naar de pijpen van de twee VVDGedeputeerden, maar de belangen
van de eigen inwoners vooropstellen. Want zo kennen we wethouder Palm gelukkig. We gaan er van
uit dat Amstelhoek vanaf de kruising met de nieuwe N201 net zo
goed bereikbaar blijft als in de oude situatie. Het komt de veiligheid
van de kern Amstelhoek ten goede
als de weg wordt ingericht als een
gebiedsontsluitingsweg met beper-

Jongerenkoor Debuut
start kerstproject
Uithoorn - Wist u dat 600.000 Nederlanders meer dan een uur per
week zingen? Zingen is de meest
beoefende hobby in Nederland. De
leden van jongerenkoor Debuut weten hoe leuk het is om samen met
een combo in een koor muziek te
maken.
Zij willen dit plezier graag met u delen. Zij zingen namelijk op 24 december om 23.00 uur in de R.-K.
kerk De Burght in de nachtmis. Hier-

voor willen zij zoveel mogelijk mensen uitnodigen om mee te zingen.
Zangervaring is niet nodig en alle
leeftijden zijn welkom. Hun repertoire is heel afwisselend, ze zingen
verschillende stijlen in allerlei talen,
een- en meerstemmig. Spreekt dit u
aan? Kom dan vrijdagavond 8 november van 19.15 tot 21.00 uur met
hen meezingen. Ze repeteren in de
R.-K. kerk De Burght aan het Potgieterplein.

Vierdaagse sollicitatiecursus
voor werkzoekenden

Volle zalen voor ´Allo Allo´ bij Maskerade
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade speelde 24, 25 en 26 oktober
drie uitverkochte voorstellingen van
de theaterversie ‘Allo Allo’. Dit komische theaterstuk is gebaseerd op de
bekende Engelse televisieserie, geschreven door David Croft en Jeremy Lloyd. Kroegbaas René Artois probeert zich, van alle mogelijke walletjes etend, door de Tweede Wereldoorlog heen te slaan. Als
spion voor zowel het Franse Verzet
als voor de Duitsers raakt hij tussen
twee vuren met als belangrijkste rode draad de absurde zoektocht naar
het portret van de Gevallen Madonna met de Grote Memmen. Als uiteindelijk Hitler in hoogsteigen persoon poolshoogte komt nemen in
de kroeg van René is de ellende niet
meer te overzien en dreigt de situatie volledig uit de hand te lopen.
Bij aankomst worden de bezoe-

kers verrast met twee prachtige auto’s die de sfeer en tijd van de voorstelling extra benadrukken. Bij aanvang wordt het publiek direct teruggeworpen in de tijd. Een Duitse soldaat flankeert de heer Flick van de
Gestapo. Men wordt gewaarschuwd
dat de telefoons uit moeten, dat er
geen foto’s mogen worden gemaakt
en dat het knisperen met snoeppapiertjes ook niet in dank wordt afgenomen. Na de erg grappige en duidelijk satirische waarschuwing om
hiervoor te worden ‘abgeknalt’ begint het verhaal. Vanaf het begin is
de strakke regie duidelijk te volgen.
De acteurs spelen allemaal vol verve met een accent, hetzij Frans, hetzij Duits. Tijdens de voorstelling is
duidelijk te merken dat alle spelers
ontzettend veel plezier hebben in
hun rol. Er worden prachtige scènes
neergezet en er wordt maar liefst

vijf keer spontaan geapplaudisseerd
(zogenaamde ‘open doekjes’). Hoewel het verhaal niet veel diepgang
heeft, gaat de avond als een trein.
Goede timing en perfect geponeerde grappen voeren de boventoon.
Dat ‘Allo Allo’ driemaal een uitverkochte zaal opleverde is misschien
te danken aan de naamsbekendheid van het stuk, maar na het bijwonen van deze voorstelling, kan
men niet ontkennen dat de manier waarop Toneelgroep Maskerade haar stukken voorbereidt zeker
bijdraagt aan de populariteit van de
groep. Wederom van hoog niveau!
Kort en krachtig, dit stuk was een
topkomedie die dankzij de spelers,
het fantastische decor en de kleding (tot in de puntjes verzorgd) en
de strakke regie een cadeautje was
om naar te kijken!

Nationale Kunstweek
Uithoorn - Aanstaande zaterdag
2 november zal Atelier de Penseelstreek aan de Potgieterlaan 16 van
15.00 tot 17.00 uur haar deuren openen voor belangstellenden. Dit ge-

beurt in het kader van de Nationale
Kunstweek 2013.
Er zullen allerlei schildersactiviteiten plaatsvinden in het atelier, iede-

re bezoeker krijgt een set met twee
kunstkaarten en het is mogelijk om
je op te geven voor een workshop.
Voor info: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.

Regio - Wie momenteel geen
werk heeft of dreigt zijn of haar
baan te verliezen kan in 4 dagen
leren solliciteren tijdens de sollicitatie 4daagse van Rooskleurig Coaching. De arbeidsmarkt
en manier van solliciteren zijn
de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoe solliciteert u anno 2013
en kunt u zich als werkzoekende onderscheiden en profileren
om hiermee op te vallen bij toekomstige werkgevers? Rooskleurig Coaching geeft hiervoor in de
2e week van november 2013 een
praktische en bondige sollicitatiecursus. Na afloop van de 4daagse cursus kent u de manieren om
werk te vinden en te solliciteren
op de baan en bij de werkgever
die bij u past! Door mee te doen
aan de sollicitatie 4daagse krijgt u
meer inzicht in wie u bent en wat
u wilt en kunt u gerichter solliciteren. U leert waar en hoe u het
best passende vacatures vindt
o.a. door gebruik van Social Media. U leert vervolgens hoe u
daarvoor een overtuigende sollicitatiebrief kunt maken inclusief
een werkgericht CV.
Presentatie
Ook wordt er gewerkt aan het
verbeteren van uw persoonlijke
presentatie en gaat u het sollicitatiegesprek oefenen. De sollicitatiebrief, CV en het sollicitatiegesprek zijn gebaseerd op vacatu-

res die u zelf heeft gekozen. In de
feedback krijgt u waardevolle tips
en verbeterpunten aangereikt.
Alle onderwerpen staan helder
beschreven in een handig werkboek boordevol oefeningen en
adviezen. De cursus is praktisch
en interactief en wordt in groepsverband gegeven. Hierdoor kunt u
nog meer uit de cursus halen. Iedere deelnemer kan feedback geven en ontvangen en ervaringen
en kennis delen. Sollicitatietrainer
is Rose-Marie Lucas, NOLOC erkend loopbaanadviseur van Rooskleurig Coaching. Rose-Marie
geeft regelmatig sollicitatietrainingen. Deze worden door deelnemers als professioneel, persoonlijk en praktisch beoordeeld.
De sollicitatie 4daagse is van
maandag 11 november t/m donderdag 14 november aanstaande
van 09.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J.
van der Haarlaan 8 in Mijdrecht.
Prijs per deelnemer 125,00 euro incl. BTW én werkboek. U kunt
zich aanmelden door te bellen
naar 06.53.13.50.15 of een e-mail
te sturen naar info@rooskleurigcoaching.nl.
Kent u mensen die op zoek zijn
naar een baan? Tip ze dan over
deze cursus solliciteren. Informatie vindt u op de website www.
rooskleurigcoaching.nl of in de
advertentie elders in deze krant.

kingen voor de maximumsnelheid.
En Uithoorn moet voor de mensen
in Amstelhoek via die weg en over
de Irenebrug gewoon en goed bereikbaar blijven. Het mag geen fuik
worden.”

Agenda
Wijksteunpunt
Vita
Bilderdijkhof 1, Uithoorn,
tel. 0297 567 209
www.vitawelzijnenadvies.nl
Hip-mode: verkoop
winterkleding
Dinsdag 5 november,
aanvang 14.00 uur
Sjoelen
Vrijdag 8 november,
aanvang 13.30 uur
Vaste activiteiten, per
week door vrijwilligers
babbel- en breiclub
Elke maandag van
10.00–12.00 uur
Creatieve middag
Elke maandag: 13.30–15.30 uur
Kaarten maken
Elke dinsdag: 10.00–12.00 uur
Voor bovengenoemde activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Spelletjesmiddag
Iedere dinsdagmiddag, behalve
de 2e dinsdag, 13.30–15.30 uur
Steunpunt Legmeerplein
Legmeerplein 26
Kom koffiedrinken en een
praatje maken met Willy. Samen ideeën uitwisselen over
activiteiten die u graag zou willen doen. Gezellig met anderen.
De volgende bijeenkomsten zijn
op: maandag 4 en 18 november
van 14.00–16.30 uur.

COLOFON
sinds 1888

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
126e jaargang
oplagE: 14.400
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 toestemming van de
uitgever!
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Nieuwe showroom onderstreept ambities Carpentier keukens & wonen
Aalsmeer - Volop lachende gezichten bij Carpentier keukens & wonen. Ondanks de tegenzittende eco-

nomie bloeit het Aalsmeerse bedrijf
als nooit tevoren. En dan is komend
weekeinde ook nog eens de fees-

telijke opening van de gloednieuwe showroom. Tijd voor een bezoek.
Het is deze dinsdag een drukte van

belang in de showroom van Carpentier keukens & wonen aan de
Oosteinderweg 91 in Aalsmeer.
En dat komt niet alleen door de
klanten. Ook de medewerkers roeren zich. Ze zijn opgetogen. “Iedereen is vol verwachting over komend
weekeinde”, vertelt Jeffrey Sauerbreij. “Zaterdag en zondag presenteren we onze nieuwe showroom.
Het is spannend, we hebben er hard
aan gewerkt en zijn erg trots op het
resultaat.”
Uitgebreid aanbod
De vernieuwing zit hem zeker niet
alleen in het uiterlijk. Ook het aanbod heeft een flinke impuls gekregen. Sauerbreij: “De mensen kennen Carpentier van de keukens en
de houten vloeren. In die segmenten hebben we een rijke historie van
ruim 50 jaar. Maar nu kan iedereen
ook bij ons terecht voor tegelvloeren, gietvloeren, deuren, meubels

Kaalslag op het Thamerlint
Uithoorn - Vooruitlopend op de
herinrichting van de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan (ook
wel het ‘Thamerlint’ genoemd), zullen de bewoners het voorlopig moeten stellen zonder het klassieke
groen dat zo kenmerkend was voor
dit historische deel van Uithoorn. De
meeste bomen langs de middensloot zijn gekapt en ook de struiken zijn al goeddeels gerooid. Reden is dat beide lanen worden heringericht in het kader van de ‘hoofdontsluiting Oude Dorp’. Dit wordt de
toegangsweg met een 30 km regime
vice versa vanuit het centrum van
Uithoorn via de Amsterdamseweg
naar de omgelegde N201. Het hele
tracé ligt of gaat nog op de schop.
Voor het Thamerlint geldt het laatste. De komende weken zal er hard
gewerkt moeten worden om beide lanen een ander aanzien te geven. Daarbij zal tevens nieuw groen
worden geplant. Of dit gedurende

dit najaar of de komende winter zal
gebeuren ligt nog niet vast, Niet alle groen kan op elk willekeurig tijdstip worden geplant. Dat het oude
groen eruit moet, was voor de bewoners wel duidelijk. Over de plannen en de werkzaamheden is uit ten
treuren door de gemeente gecommuniceerd en ook in deze krant is
er veelvuldig over geschreven. Maar
nu gaat het de komende weken dan
toch eindelijk gebeuren. Onder het
viaduct bij de busbaan is al heel veel
grond weggegraven om onderdoorgang van het (bestemmings)verkeer mogelijk te maken. Op donderdag 19 september hebben belangstellende inwoners in de voormalige
burgemeesterswoning op de hoek
van de Raadhuisstraat kennis kunnen nemen van de plannen en de
tijdvakken waarin de werkzaamheden zich afspelen. Vanaf 28 oktober
is men begonnen met een deel van
de Bernhardlaan/Thamerlaan.

Geen reconstructie rotonde
Oorspronkelijk was voorzien dat ook
de rotonde bij de Pr. Christinalaan/
Pr.Irenelaan zou worden gereconstrueerd. Maar dat is volgens aannemer Dura Vermeer voorlopig van
de baan. Eerder werd de geplande
rotonde bij de busbaan – kruising
Stationsstraat – ook al afgeblazen
omdat er te weinig ruimte voor was
en de hoekwoningen er dan te dicht
op kwamen te staan. Nu wordt ook
de genoemde rotonde niet volgens
plan heringericht. Volgens de omwonenden ziet de gemeente hiervan
af omdat het weggegooid geld zou
zijn. Immers de gemeente wil het
centrum van het Oude Dorp drastisch veranderen en dan krijgt de rotonde waarschijnlijk wéér een ander
aanzien (of verdwijnt misschien wel,
wie zal het zeggen). Een logische
gedachtegang. Anderzijds vraagt
men zich af waarom er dan toch een
dure ontwerptekening is gemaakt

en woonaccessoires. Eigenlijk alles
wat nodig is om je woning helemaal
af te maken.”
Persoonlijk
Keukens blijven het paradepaardje van Carpentier keukens & wonen. Sauerbreij: “We hebben een inspirerende showroom met 3D-studio en steken veel tijd in het in kaart
brengen van wensen. Zo doen we
meerdere ontwerprondes en gaan
we dikwijls bij de klant thuis op bezoek. Daarnaast onderscheiden we
ons met persoonlijke oplevering
door de adviseur. Die betrokkenheid
gaan we ook in ons nieuwe aanbod
aan de dag leggen.”
Nieuwe slogan
En bij een nieuw aanbod, daar hoort
ook een nieuw uiterlijk bij, meende
Sauerbreij. Resultaat: een fris nieuw
logo en een gloednieuwe website,
beide ontwikkeld door Merktuig uit

Amsterdam. Sauerbreij: “We hebben ook een nieuwe slogan: ‘Dan
weet je het zeker’. Zo benadrukken
we dat je op ons kunt vertrouwen.”
Sauerbreij belooft zelfs een ‘100%
slagingsgarantie’. “Ik durf te zeggen: wij kunnen iedereen geweldig
helpen voor een zeer scherpe prijs.
Vandaar die belofte – het is beslist
geen loze kreet.”
Dit weekeinde feest
Zaterdag en zondag volgt de vuurdoop voor Carpentier keukens &
wonen. Een feestelijk openingsweekeinde met kookdemonstraties, een wijnproeverij, lekkere hapjes en koude prosecco. Klanten maken kans op een half uur gratis advies door een interieurontwerper en
ook aan de kinderen is gedacht. “En
voor iedereen ligt er een cadeautje
klaar”, verklapt Sauerbreij. Dat u het
maar weet. U bent van harte uitgenodigd.

voor de reconstructie van deze rotonde. De gemeente is al jaren bezig met dit project en weet zo langzamerhand toch ook wat men wil
gaan doen met het centrum?
Dat wordt geregeld met woord en
beeld uitgedragen. Het niet doorgaan wordt door de bewoners gezien als wederom een minpunt. En
hoelang blijft de rotonde er dan zo
amateuristisch bijliggen? Natuurlijk
is het fijn te weten dat men (veel)
geld bespaart door de rotonde niet
te verbouwen. Het zou echter van
goed bestuur getuigen als er eens
meer ‘vooruit’ werd gekeken, dan
kan je het in één keer goed doen.
Maar daar schort het vaak aan. Of
kan het afstel als een bijdrage worden gezien om met het bespaarde
bedrag de gemeentelijke financien weer op orde te brengen? Is ook
een optie!
Wij vroegen de gemeente om een
reactie, maar die kon daar niet tijdig op antwoorden. Volgende keer
beter.

Unieke rode beuk in de
Stationsstraat is verhuisd

Sieradendief in
kraag gevat
Diefstal motor
en rollators
Uithoorn - Tussen dinsdag 22 en
donderdag 24 oktober is vanaf een
terrein bij de Gaspariflat een motor gestolen. Het betreft een Honda, type Fes52 met kenteken MDHZ-17. Op dinsdag 22 oktober zijn
verder bij de ouderenflat in de Admiraal de Ruyterlaan twee rollators gestolen. Vanaf het busstation aan het Lindenplantsoen zijn op
woensdag 23 oktober twee fietsen
meegenomen.

Bromfietsster
ten val
Uithoorn - Op zaterdag 26 oktober rond zes uur in de avond heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden net na de brug naast de
N196. Een 17 jarige Mijdrechtse was in de bocht ten val gekomen. Waarschijnlijk is de bromfiets
gaan slippen op natte bladeren. De
ongelukkige bromfietsster is ter
plaatse behandeld door medewerkers van de GGD. Opname in een
ziekenhuis was niet noodzakelijk.

Uithoorn - Op dinsdag 22 oktober
is een 23 jarige man uit Uithoorn
aangehouden wegens insluiping
en heling. Voor de tweede keer
was ingebroken in een woning in
de Johan de Wittlaan. De bewoners misten ook dit keer sieraden
en besloten contact op te nemen
met de plaatselijke juwelier. Deze
bleek net van de Uithoornaar sieraden aangeboden te hebben gekregen. De man kon thuis in de
kraag gevat worden en is op last
van justitie in bewaring gezet.

Airbags uit
auto’s gestolen
Uithoorn - In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 oktober is
ingebroken in vier in Thamerdal
geparkeerde auto’s. Uit alle vier de
volkswagens zijn de airbags, navigatiesystemen en autoradio’s gestolen. Vermoedelijk is gebruikgemaakt van valse sleutels. De politie denkt te maken te hebben met
een landelijk opererende autobende. Dezelfde nacht is verder ook
ingebroken in een auto in Zilverschoon. Het raam van de Peugeot
is ingeslagen.

Mobieltje weg

Inbraak school

Uithoorn - Op donderdag 24 oktober rond negen uur in de ochtend is de mobiele telefoon van
een medewerker van een winkel
op het Amstelplein gestolen.
De eigenaresse had haar IPhone op de balie neergelegd. Na het
bezoek van een 56 jarige man uit
Heerhugowaard, die reclamemateriaal kwam brengen, was het
mobieltje opeens weg. Met camerabeelden is terug gekeken en
hierop was duidelijk te zien dat de
man de telefoon in zijn zak stak.
Hij had nog laten weten naar het
filiaal in Diemen te moeten. Hier is
de 56 jarige opgevangen en aangehouden door de politie.

Uithoorn - In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 oktober is
ingebroken in een school aan het
Herman Gorterhof. Met een baksteen is een ruit aan de achterzijde van het gebouw ingegooid. In
de school zijn alle lokalen bezocht
en diverse kasten open gemaakt.
Vooralsnog wordt niets vermist.

Witwasser uit
bus geplukt
Uithoorn - De nationale recherche heeft vorige week in Uithoorn
een 26 jarige man met een Duitse
nationaliteit en woonachtig in Libië aangehouden. De man zat in
de bus en al langer had de dienst
een oog op deze man, die verdacht werd van witwaspraktijken.
De verdenking bleek juist. De 26
jarige man zat in de bus met in een
plastic tas een bedrag van liefst
470.000 euro.

Onder invloed
tegen boom
Uithoorn - Op vrijdag 25 oktober om kwart voor twaalf in de
avond heeft een eenzijdig ongeval
plaatsgevonden op de N196. Een
getuige zag een auto tegen een
boom tot stilstand komen en besloot hulp te verlenen. De bestuurder, een 51 jarige man uit Haarlem, gaf in grove woorden aan
geen hulp te willen. Inmiddels was
de politie gealarmeerd. Er werd alcohol geroken en de man moest
blazen. In het politiebureau in Amstelveen stokte het ademanalyseapparaat uiteindelijk bij liefst 615
Ugl. Het rijbewijs van de Haarlemmer is ingenomen. Tijdens de aanhouding pleegde de man ook veel
verzet. Hij is ingesloten en de volgende middag pas weer heen gezonden. Hij zal zich voor justitie
moeten verantwoorden.

Uithoorn - De unieke rode beuk
in de Stationsstraat vlakbij de onderdoorgang van de busbaan, blijkt
vlak voor het afgelopen weekend
al te zijn verplaatst. Eerder had de
gemeente een persbericht het licht
doen zien dat dit op maandag 28
oktober zou gebeuren. Zelfs zou het
al op de 23e hebben plaatsgevonden, maar toen gooide een KPNkabel roet in het eten. Waarschijnlijk met het oog op de westerstorm
die maandag jl. over ons land trok,
heeft de uitvoerder de klus vroeger
geklaard. Daarover hebben wij helaas geen bericht ontvangen. Om
die reden kunnen wij u dan ook
geen spectaculaire foto aanbieden.
Wel een dat de unieke boom al op
zijn tijdelijke plaats naast de busbaan op het talud nabij het viaduct
is ingegraven. In het voorjaar van
2014 wordt de boom wederom van
zijn plek gehaald, nu om naar zijn
definitieve standplaats gebracht te
worden, namelijk naar het middeneiland van de rotonde Amsterdamseweg/Wiegerbruinlaan. Het verplanten van de boom is/wordt uitgevoerd door BSI Bomenservice in
Baarn en kost rond de 60.000 euro.
Maanden geleden is de grond rond-

om de boom al ‘voorgestoken’ om
verplanting mogelijk te maken. De
verplaatsing van de boom is noodzakelijk vanwege de aanleg van de
‘hoofdontsluiting Oude Dorp’ waarbij de onderdoorgang (het viaduct)
bij de busbaan wordt uitgegraven
om een verkeersontsluiting met de
Amsterdamseweg te realiseren. Het
viaduct is jaren geleden aangelegd
en werd tot nu toe uitsluitend benut
door fietsers en voetgangers. Bewoners van de Prins Bernhardlaan en
Thamerlaan vonden het zonde dat
de boom daarvoor werd prijs gegeven en hadden de gemeente gevraagd of hij niet naar een andere
plek in de buurt verplaatst kon worden. Bovendien staat de rode beuk
op de lijst van waardevolle bomen
en het college van B&W was het ermee eens dat de boom behouden
moest blijven. Daaraan is dus gehoor gegeven. Dit tot groot genoegen van de omwonenden. Zo te zien
is de ‘operatie boom’ prima verlopen.
Nu maar hopen dat hij de herfst en
winter overleeft en door mogelijke
rukwinden niet omwaait. De boom
heeft in elk geval de zware storm
van maandag doorstaan.

Ladies Event in Emergohal
Regio – Aanstaande zondag , 3 november, vindt er weer een Amstelveens Ladies Event plaats in de
Emergohal. Het evenement biedt
alles voor de vrouw met ruim 100
beursstands, demonstraties, modeshows, dans & muziek, workshops
en fotomomenten. En de toegang
is gratis! Het Amstelveens Ladies
Event is open van 12.00 tot 17.00 uur
voor iedereen; man, vrouw, jong en
oud. Natuurlijk vind je er make-up,
huidverzorging, kleding en sieraden,
maar het aanbod is veel groter. Zo is

er een Mama, Baby & Kind Lounge,
ruimte voor een spiritueel advies en
een Bruids Boulevard voor de aanstaande bruidsparen. Ook voor de
vrijetijdsbesteding en het interieur ben je op het goede adres. Met
recht een evenement om te shoppen, te beleven en te genieten.
Kijk op www.amstelveensaladiesevent.nl voor de complete lijst met
exposanten, het programma en de
beursplattegrond. Beleef een gezellige middag uit op het Amstelveens
Ladies Event.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk 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 vergaderingen, 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 kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Zijn de wethouders alleen tegen onze
buren onvriendelijk?
In de Nieuwe Meerbode van vorige week werd uitgebreid onderbouwd
dat de afsluiting van de Irenebrug ten opzichte van Amstelhoek en Den
Hoef niet erg buurvriendelijk is. Het lijkt ons echter meer een kwestie van
gedeelde smart, want uiteraard zijn er ook inwoners van Uithoorn die bij
een knip in de N196 vele kilometers moeten gaan omrijden. Dit betekent
concreet voor de talloze forensen richting Mijdrecht een extra kostenpost
van enkele honderden euro’s per jaar en volgens de gemeente ‘slechts
zeven minuten extra rijtijd per keer!’
Het plaatje dat wethouder Levenbach een week eerder in dezelfde krant
trots publiceerde gaf al aan dat in ieder geval pendelaars vanuit de
Meerwijk het meest getroffen zullen worden. Hoofdstuk 4.2 in het UVVP
uit 2008 is nog duidelijker: Veruit het grootste deel van de mogelijke gebruikers van de Prinses Irenebrug moet in Uithoorn zijn, of komt daar
vandaan. Maar dat wordt afgedaan als ‘doorgaand verkeer’ en zo wordt
een grote groep kiezers weggezet als irrelevant. In 2008 is besloten dat
het dorpscentrum één autovrij winkelgebied zal worden. Eventuele hoop
dat resterend autoverkeer dan bijvoorbeeld ongelijkvloers toch mogelijk
zou zijn werd in deze krant door de wethouder opnieuw de grond in geboord toen hij de optie om de ondergrondse garage daarvoor te gebruiken wegwuifde. Een kans op een gunstiger oplossing voor zowel het winkelend publiek en lokale ondernemers alsook de Uithoornse automobilisten (en hun buren) wordt daarmee bewust genegeerd. Studies naar de
economische effecten van een gesloten Irenebrug hebben zich voornamelijk gericht op het verschijnsel of de buren nog bij de winkels konden
komen. Mede omdat ondertussen meer bekend is over wegprojecten in
onze regio (zoals de knip in de N196 in Aalsmeer) zijn de verkeersge-

gevens sinds 2008 behoorlijk gewijzigd, om van het gekelderde enthousiasme nieuwe winkels te openen maar niet te spreken! De projectontwikkelaar uit 2008 is niet voor niets ondertussen failliet... Het zou de gemeente sieren als zij de vertraging rond het nieuwe dorpscentrum gebruikt om met recente gegevens te onderzoeken hoe álle inwoners van
Uithoorn blij gemaakt kunnen worden. Er staan tenslotte verkiezingen
voor de deur! Uit verkenningen bij buurt- en bewonerscontacten in de
regio blijkt overduidelijk dat men een rustiger verkeersbeeld in en door
Uithoorn wil hebben. Tegelijkertijd wil men geen kostbare investeringen
zien die zeer aanzienlijke meerkosten van en beperkingen in de bereikbaarheid meebrengen. Als de publieke discussie zich telkens weer concentreert op allerlei mogelijke bouwtechnische uitvoeringsvormen, ontstaat onnodig onbegrip. De communicatie moet zich dus op de hoofdeisen, de uitgangspunten blijven richten!
ir. G.K. Troost, Marktplein 65, Uithoorn
In de toekomst zullen ook de bewoners uit de Meerwijk zo’n 4 km extra
moeten rijden (schets van de gemeente Uithoorn)

Verdeling Uithoorns verkeer (blauw) en regionaal verkeer (geel) zonder
afsluiting Irenebrug (Fig. 4.2 uit het UVVP)

Geslaagde opa&omaweek bij Baloe
Uithoorn - Vorige week was er
weer opa&omaweek op kinderdagverblijf Baloe. Elke middag mochten de opa’s en oma’s van de kinderen een kijkje komen nemen op het
dagverblijf om te komen spelen met
hun kleinkind. In deze week stond
ook het thema ‘wonen’ centraal en

mochten de kinderen met hun opa
en oma een schilderij beschilderen.
Deze mochten ze ook mee naar huis
nemen om het thuis op een mooi
plekje te hangen. De kinderen vonden het erg leuk dat ze ‘bezoek’ kregen en de opa’s en oma’s genoten
volop. Het was weer heel geslaagd!

IVN-lezing over de das
in de Woudreus
Regio - Op dinsdag 5 november organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een lezing over een tot de
verbeelding sprekend zoogdier: de
das. De lezing vindt plaats in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing
begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. De spreker is Ton Meijer van Stichting Dassenwerkgroep
Utrecht & ’t Gooi. Hij is een expert
op het gebied van dassenbescherming. Dassen komen niet in onze
natte polders voor, maar wel in aangrenzende hoger gelegen gebieden
zoals de Utrechtse Heuvelrug en ’t
Gooi. Daar zijn hun sporen vaker te
zien dan de dieren zelf. Onder andere hierdoor spreekt de das tot de
verbeelding. Maar hoe komt het eigenlijk dat we ze zo moeilijk kun-

nen spotten? Na een periode dat
het slecht ging met de das nemen
ze sinds de jaren ‘90 langzaam aan
weer in aantal toe. Het zou dus juist
makkelijker moeten worden er eentje tegen te komen tijdens een wandeling… Ton Meijer van Stichting
Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi
gaat ons meer vertellen en vooral laten zien met foto’s en filmpjes over
deze geheimzinnige diersoort. De
bestuursleden van de stichting hebben zich al vele jaren op persoonlijke titel ingezet voor het behoud van
de das in een mooi, soortenrijk dassenlandschap. Sinds twee jaar doen
ze dit werk vanuit hun stichting.
Voor meer informatie over de lezing
kunt u bellen naar 0297-534562. Zie
ook
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Groene golf op N196
spoedig van de baan

Rode kreeft
Naar aanleiding van de foto in de column Goed geschoten, een reactie
gevonden op het internet. (zie bron vermelding) De rode Amerikaanse rivierkreeft is vrijwel onmiskenbaar door de dieprode lichaamskleur.
De soort komt, zoals de naam al zegt, oorspronkelijk in Noord-Amerika voor. De dieren werden vanaf 1970 voor consumptiedoeleinden in
natuurlijke wateren in Spanje uitgezet en later ook in andere Europese landen (waaronder Nederland). De eerste waarneming in Nederland
stamt uit 1985 en sinds die tijd zijn er steeds meer vindplaatsen bekend
geworden. In de afgelopen 10 jaar is de soort explosief uitgebreid in de
Randstad en enkele gebieden daarbuiten, met name in de veengebieden tussen Amsterdam en Utrecht. De soort prefereert warm, ondiep

water en leeft met name in de zomermaanden vaak dicht onder het wateroppervlak. In de nazomer (augustus-september) hebben de dieren
de neiging het land op te gaan waar honden, wandelaars en fietsers
de schrik aanjagen. In Zuid-Europa wordt steeds duidelijker dat de rode Amerikaanse rivierkreeft lokaal grote invloed heeft op zoetwaterecosystemen: watervegetatie kan vrijwel volledig verdwijnen het water kan
vertroebelen. Het is nog onduidelijk welke invloed deze soort in onze
streken heeft. Daarnaast zijn diverse soorten exotische zoetwaterkreeften drager van de kreeftenpest, de belangrijkste factor in het verdwijnen van de Europese rivierkreeft in West-Europa. (auteur B. Kroese)
Ruud Overdorp, Uithoorn

Op goed gewicht en weer fit met Lifestyle cursus
Uithoorn - De behoefte om af te
vallen of zich fitter te voelen staat
waarschijnlijk met stip op nummer één op de wenslijst van velen.
Door het volgen van de cursus lifestyle blijkt dat deze wens op een vrij
eenvoudige wijze in vervulling kan
gaan.
De initiatiefnemers van deze cursus:
Vickie van Zijverden-Bartlett, Marina van der Veldt en Gerrit Oude-

naren zeggen hierover het volgende: “Wat wij onze cursisten leren is
zich op een ontspannen manier leren bewegen en dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dat hoeft niet
per definitie heel fanatiek te zijn, wij
passen de oefeningen aan naar vermogen. Eigenlijk zijn wij het voorportaal van de sportschool.” De thema avonden gaan over voeding en
lifestyle. Want niet alleen bewe-

gen is goed, ook het nuttigen van
de juiste voeding blijkt een probaat
middel om uiteindelijk te komen op
een goed gewicht en je weer fit te
voelen. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten: persoonlijke
coaching, gewicht meten, informatie
gezondheid en voeding; leren bewegen op eigen niveau. De kosten
bedragen 62,50 euro inclusief consumpties. Start dinsdag 5 november.

Het adres is: Schumanflat 87, 1422
EZ Uithoorn. Inloop 19.15 uur, start
19.30 uur. Trek vooral makkelijk zittende kleding aan!
Voor meer informatie of reservering: Vickie info@seemenow.nl of
0611465419, Marina marinavanderveldt@gmail.com of 0647228007,
Gerrit
info@mens-balans.nl
of
0655371951.

Een prachtig boek vol emotie, kracht en koude rillingen:

Uithoornse auteur schrijft: Dagboek
van een ‘geesteszieke’ jeugd
Uithoorn - De in Uithoorn woonachtige mevrouw B.A. Vork heeft
een werkelijk prachtig boek geschreven. Een boek van 480 pagina’s, dat je ademloos in één keer
uitleest. Onze redactie kreeg een
berichtje dat een inwoonster van
Uithoorn een mooi boek had geschreven en of wij dat bekend wilden maken in onze krant. Willen we
wel, maar dan willen we het graag
lezen, om zelf te kunnen bepalen of
het een mooi boek is, hoewel smaken natuurlijk verschillen. We ontvingen het boek en begonnen er direct aan. Het kostte een nacht, maar
ik heb het in één adem uitgelezen.
Mijn reactie: een prachtig geschreven boek. Je weet dat het waar gebeurd is en dat geeft nu en dan koude rillingen en boosheid tegenover
volwassenen. Het is werkelijk een
aanrader.

Schaamte voorbij
Mevrouw Vork: “Ik ben geboren in
1942, begon gevoelsmatig mijn leven rond mijn twintigste levensjaar.
Ik heb jaren in de dienstverlenende
sector gewerkt en volgde in die tijd
diverse cursussen van uiteenlopende aard. Daarna heb ik drie jaar 16
uur per dag, zeven dagen per week
een zelfstandig horecabedrijf gerund en in die tijd een huisje gekocht in Spanje. De laatste 14 jaar
heb ik gewerkt als chef-bedrijfsrestaurant bij de omroep. Wat er gebeurt wanneer we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken is voor
iedereen anders. Het gemis van het
arbeidsethos geeft een leegte waardoor in mijn geval mijn jeugd ging
opspelen, te vergelijken met het bekende ‘kampsyndroom’. Na het vinden van mijn allervroegste dagboeken en schrijven op losse bladen,
besloot ik mijn jeugd te beschrijven,

wat heeft geresulteerd in dit boek.
Vier en een half jaar ben ik bezig
geweest, waarin ik glashelder mijn
jeugd herleefde en heb beschreven. Ik heb mezelf gedwongen de
‘schaamte’ voorbij te zijn en het opgestuurd naar een uitgeverij die het
wilde uitgeven.
Het boek
In het boek gaat het over Debbie
Verlaan. Geboren uit een gedwongen huwelijk, ontmanteld door de
nog heftige geloofsstrijd op het
platteland, vinden de ouders van
Debbie Verlaan onderhuur in Badhoevedorp. Nadat haar vader tijdens
de oorlog op transport naar Duitsland wordt gezet, springt hij bij de
Moerdijkbrug uit die trein en komt
na vele omzwervingen weer thuis.
De epileptische aanvallen die zich
daarna bij hem manifesteren teisteren het gezin.

Op bijna zevenjarige leeftijd wordt
Debbie tijdens een logeerpartij bij
haar geliefde grootmoeder, verkracht door een oom, waarna ze
in het ziekenhuis terechtkomt. De
doodsbedreigingen dwingen haar
te zwijgen, evenals de artsen in het
O.L. Vrouwe Gasthuis, die onder
druk van het Roomse regime hun
constatering verzwijgen. Het huwelijk van haar ouders wordt een hel.
De vele ‘ooms’ die haar ouderlijk
huis bevolken met hun handtastelijkheden doen een haat ontwikkelen tegen de volwassen wereld en
bovenal tegen mannen. Wanneer zij
in de puberteit ontdekt dat ze lesbische gevoelens koestert, wordt ze
ook veel te jong meegesleurd in de
liefde.
Het boek heeft 480 pagina’s en is
bij elke boekhandel te bestellen.
ISBN 978-90-8759-391-1. De prijs
is 22,50.

Regio - Wie bijvoorbeeld vanuit
De Ronde Venen, Nieuwveen, Kudelstaart, maar ook uit Aalsmeer
graag over de N196 naar en van zijn
werk wil blijven rijden in Aalsmeer
of verder richting Schiphol-Rijk vice
versa, zal straks hinder ondervinden
van de (extra) genomen verkeersmaatregelen. Nu nog is de N196 in
Aalsmeer een 70 km weg met een
‘groene golf’ waardoor men bij de
juiste snelheid in korte tijd langs allerlei (groene) verkeerslichten wordt
geleid. Dat schiet/schoot altijd lekker op. Maar dat gaat veranderen.
De gemeente Aalsmeer wil net zoals Uithoorn dat het doorgaande verkeer wordt geweerd en gebruik gaat maken van de omgelegde N201. De bestaande N196 (Burgemeester Kasteleinweg) wordt gewoon een gebiedsontsluitingsweg
met een 50 km regime. Dat is dus
vanaf de kruising met de Legmeerdijk tot aan de brug bij de Ringvaart.
De groene golf verdwijnt ook, dus
staat u voor elk verkeerslicht wel
even stil. En dat zijn er nogal wat in
Aalsmeer. Pas voorbij de brug over
de Ringvaart (dus rijdend in de richting van Schiphol-Rijk) kan men
weer opschieten. Op de terugweg
ervaart men hetzelfde.
De Provincie heeft samen met de

gemeente Aalsmeer onderzoek gedaan om de verkeersveiligheid op
de N196 te verbeteren. Dit mede
naar aanleiding van het ongeluk op
de kruising van de (toen nog) N201/
Ophelialaan in juli dit jaar. Ondertussen zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals roodlicht controles door de politie en het snoeien van het groen in de bermen voor
een beter zicht. Tevens wordt het
vrachtverkeer gewezen op de mogelijkheid die de nieuwe N201 biedt
in een snelle verbinding met de A4
en de A9. Tevens is het de bedoeling
extra flitspalen te plaatsen.
Desgevraagd laat een woordvoerder
van de gemeente Aalsmeer weten
dat de ‘groene golf’ al binnen een
paar weken kan worden uitgezet.
“De 50 km maatregel zou pas in januari 2014 kunnen volgen omdat er
eerst een verkeersbesluit moet worden genomen waarop ook nog bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Dat kost weer de nodige
tijd. Feitelijk heeft de Provincie hier
het laatste woord omdat het gaat
om een provinciale weg,” aldus de
woordvoerder. Hoe dan ook, u heeft
als weggebruiker nu een antwoord
op de vraag wanneer de verkeersmaatregelen ter plaatse worden ingevoerd.
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Purper Ladies:
puur cabaret in
het Crown Theater
Aalsmeer - “De officiële première is op 9 november in Den Haag,
de repetities en try-outs zijn in volle gang en als de Purper Ladies op
vrijdag 15 november naar Aalsmeer
komen staat de show als een huis!”
Aan het woord is Frans Mulder. De
in Aalsmeer woonachtige acteur
en jarenlang drijvende kracht achter de bekende cabaretgroep Purper vertelt over hoe dit vernieuwende idee om er een vrouwenvariant
van te maken zo gekomen is: “Anderhalf jaar geleden is Purper gestopt. Ik wilde weer eens wat anders
doen en ben me bezig gaan houden
met musicals.
Vorig seizoen stond ik met Little
Mermaid op de planken, nu speel
ik al tijden met veel plezier een rol
in Sister Act. Omdat Purper een ontzettend succesvolle formule was,
heb ik altijd gedacht om daar nog
eens iets mee te gaan doen. Een
jaar geleden werd ik gebeld door
Maarten Voogel, producent van
OpusOne. Hij kwam met het idee
om Purper Ladies te maken. Ik vond
het een geweldig idee! We zijn direct op zoek gegaan naar geschikte
vrouwen. Diva’s van het eerste uur.
Er moest er in ieder geval een bij zitten die op piano kon begeleiden. Dit
is Mylou Frencken geworden. Zij is
singer-songwriter en een geweldige
cabaretière. Muziek is heel belangrijk in de voorstelling. Vervolgens
hebben wij gekozen voor Gerrie van
der Klei. Gerrie is al meer dan veertig jaar een goede vriendin. Zij heeft
enorm veel ervaring en, niet geheel onbelangrijk, ze heeft de lach
aan haar kont hangen. Een gewel-

dig optimistisch mens met een dijk
van een Jazz-stem. Daarnaast hadden we nog een jonge generatie nodig. Céline Purcell kwam ons ter ore.
Zij wilde iets met kleinkunst doen
en is erg goed met publiek. En de
vierde diva werd Anouk van Nes. Ik
heb jaren geleden met haar gewerkt
en heb haar naam altijd onthouden.
Ze heeft een geweldige zangstem
en is, naast dat ze heel erg mooi
is, ook zeer geestig.” In drie maanden tijd werd het script geschreven
door Frans Mulder en de vier vrouwen deden zelf de eindredactie met
persoonlijke teksten. De voorstelling
is zeer herkenbaar voor vrouwen.
Er valt heel veel te lachen. Mannen
worden echter ook uitgenodigd om
te komen kijken. Het is volgens de
Purpervoorman echt een must om
naar toe te gaan: “Er worden zinnige
dingen in besproken, de lengte van
de voorstelling is precies goed. Ja, ik
vind het erg goed gelukt!”
Anouk van Nes
Vervolgens wordt Anouk van Nes,
een van de leading ladies, geïnterviewd. Frans Mulder heeft een
prangende vraag aan haar: “Anouk,
het is ruim vijftien jaar geleden dat
wij samen speelden in de musical
‘Heerlijk duurt het langst’. Ik weet
nog dat jij door een blindedarmontsteking even uit de running was,
maar na een week stond je al weer
in het ensemble. Ik heb daarom altijd onthouden wat een bikkel je
bent. Waar haalde je toch de kracht
vandaan?” Anouk voelt zich vereerd
en begint te lachen: “Dat was pure wilskracht Frans! Ik wilde zó ontzettend graag op dat toneel staan.
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Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,
Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de
in Uithoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Ondernemersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet
aangesloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners
van Uithoorn en De Kwakel.
Het stroomt gewoon door mijn aderen. Ik werd onrustig van de week
thuiszitten. Daarnaast moet ik zeggen dat het ook wel een heel bijzonder hechte groep mensen was.
Ik had er gewoon weer zin in. Werken met Frans was ook heel fijn. Lief
trouwens dat je weer aan me gedacht hebt. Ik geloof wel in ‘meant
to be’.” Anouk is jarenlang danseres
geweest. Zij sloot haar danscarrière
tien jaar geleden af in ‘Cats’. Daarna
kreeg zij een van de hoofdrollen in
de musical Mamma Mia. Ook deed
ze twee komedies met Jon van Eerd,
speelde ze ongeveer een jaar een
kreng in Goede Tijden Slechte Tijden en is ze de muze van modeontwerpster Sheila de Vries.
Ze vertelt over de nieuwe uitdaging
die ze is aangegaan toen ze gevraagd werd voor de Purper Ladies:
“Het is een prachtig concept. Een
frisse voorstelling met sketches en
close-harmony. We geven met onze
teksten een blik op de werkelijkheid.
Natuurlijk met een serieuze ondertoon, maar vaak met een kwinkslag.
Het is voor ons alle vier eigenlijk een
prachtige zoektocht en we zijn nog
bezig om te sleutelen aan het eindproduct, maar onze stemmen kleuren ontzettend mooi bij elkaar. We
maken heel veel leuke dingen mee
en krijgen toch een potje energie op

dat podium! Met ons verschil in generatie zitten we ook absoluut niet
in elkaars vaarwater. We maken het
met heel veel liefde. Dat zal ongetwijfeld merkbaar zijn in de zaal.
Voor mij persoonlijk gaat er een wereld open. De wereld van cabaret.
Fantastisch!” Ook Anouk zegt met
klem dat de voorstelling absoluut
niet alleen voor vrouwen is. Iedereen kan iets vinden in de vier sterke
theaterpersoonlijkheden die staan
te stralen in Purper Ladies.
Krijgt u ook zin om dit feestje van
topkwaliteit bij te wonen? Op vrijdag 15 november wordt de voorstelling gespeeld in het Crown Theater. Kaartjes zijn nu te koop tegen
SPRINTprijzen à 21,50 euro (hierbij geldt wel: op=op). De reguliere
prijs is 25,50 euro. Ook zijn er theaterarrangementen te verkrijgen. Een
kaartje in combinatie met een tweeof driegangenmenu in theaterrestaurant Downtown Diner, voor respectievelijk 35,00 euro en 42,50 euro
per persoon. Dit geldt overigens niet
alleen voor de Purper Ladies voorstelling, maar ook voor Grant & Forsyth (6-11), PowerVrouwen (28-11),
Willeke Alberti (1-12) en Opera Familia (29-12). Bezoek de vernieuwde website voor actuele prijsinformatie www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel: 0900-1353 (45 cpm).
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk 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 vergaderingen, 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 kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

“Knip in de Irenebrug vergroot
leefbaarheid in Uithoorn”
Naar aanleiding van het artikel van wijkcomité Amstelhoek en dorpscomité De Hoef over de afsluiting van de Irenebrug van vorige week, stuurde een medewerker van de gemeente Uithoorn de volgende reactie:
“Om u van dienst te zijn bij het zorgvuldig weergeven van de feiten stuur
ik u hierbij een reactie.
Met de omlegging van de N201 krijgt Uithoorn de kans om de leefbaarheid te vergroten en de twee dorpshelften aaneen te smeden. De grote stroom doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit het dorp. Onderzoek
heeft aangetoond dat Uithoorn dan wel maatregelen moet nemen om te
voorkomen dat doorgaand verkeer gebruik blijft maken van de Prinses
Irenebrug. Om die reden heeft de gemeente Uithoorn in 2008 besloten
doorgaand verkeer door het dorpscentrum onmogelijk te maken.

Winkels
Er is op dit moment een partij geïnteresseerd in de bouw van winkels en
woningen op het oude tracé van de N201.
De gemeente heeft aan deze belegger het kader van de hierboven geschetste garagevariant meegegeven. De verwachting is dat eind van dit
jaar meer bekend is over de verdere invulling.
Het is ons niet duidelijk waar het beeld vandaan komt dat gemeenten
niet kunnen samenwerken. Er is regelmatig overleg, sterker nog, er bestaat een stuurgroep Amsteloevers waarin bestuurlijk overleg plaatsvindt over de situatie in zowel Uithoorn als Amstelhoek.
Uiteraard is de invulling van de garagevariant onderwerp van gesprek.
Hubert Bedford
Senior Communicatie Adviseur
Cluster BJC, afdeling Ondersteuning
Gemeente Uithoorn

Bereikbaar
Vervolgens is in 2010 besloten om op het tracé van de oude N201 het
winkelcentrum Amstelplein uit te breiden en op deze manier doorgaand
verkeer te weren. Tevens is besloten het dorpscentrum wel bereikbaar
te houden vanuit de richting Amstelhoek door de Prinses Irenebrug uit
te laten komen in een parkeergarage bij het winkelcentrum, de zogeheten garagevariant. Deze oplossing is destijds in nauw overleg met onder meer het wijkcomité Amstelhoek tot stand gekomen. De garage kan
wel aan de andere zijde worden verlaten, maar dat is zeer onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer. En uiteraard zorgt Uithoorn voor een goede
doorgaande fiets- en voetgangersverbinding.

Samengaan IKU en OVU:
Zoals in mijn vorige column reeds aangekondigd, zullen
OVU en IKU, de beide ondernemersverenigingen, definitief samengaan onder de naam OVU. De naam OVU is bewust gekozen, omdat deze het beste het kenmerk van de
vereniging weergeeft: Ondernemers Vereniging Uithoorn.
Per 1 januari 2014 zal dit officieel gebeuren, maar afgelopen maand zijn de eerste gezamenlijke bijeenkomsten
van beide verenigingen geweest, een informele borrel en
een lunch bij het Rechthuis. Deze gezamenlijke bijeenkomsten kenden een zeer goede opkomst, ook de sfeer
waarin deze werden gehouden, voelde goed aan. Er was
een natuurlijke mix onder de bezoekers en vele contacten
zijn gelegd. In deze OVU nieuwe stijl werd ook iets nieuws
geïntroduceerd. Vier ondernemers kregen de kans om in
een korte pitch te vertellen wie zij zijn en wat de strekking van hun bedrijven is. Een leuk nieuw onderdeel dat
door eenieder aanwezig op waarde werd geschat. Dat ondernemend Uithoorn en De Kwakel de nieuwe combinatie
een warm hart toedraagt, bleek wel uit het feit dat er inmiddels door het samengaan, wel zo’n 10 nieuwe ondernemers zich hebben aangemeld. Ondernemers die eerst
twijfelden bij wie zij zich zouden aansluiten, maar door dit
samengaan hun keuze er alleen maar eenvoudiger op zagen worden. Dat de SUB een belangrijke bindende factor
is geweest bij het samengaan van beide ondernemersverenigingen, daarover zijn alle betrokken partijen het wel
eens. In de samenwerking binnen de SUB heeft men geleerd samen te werken, elkaar te vertrouwen en te respecteren. Het resultaat is een nieuwe ondernemersvereniging
onder de naam OVU, waarvan de naam alles zegt: Ondernemers Vereniging Uithoorn, een platform waar alle ondernemers deel van uit zouden moeten maken! Ik spreek
hierbij dan ook de hoop en het vertrouwen uit, dat deze
samenwerking alleen maar een positief effect zal hebben
op het totale ondernemen binnen onze gemeente. Uiteindelijk moet hier de kracht liggen: een beter contact tussen
de ondernemers onderling, maar ook de relatie tussen ondernemers en de gemeente zo optimaal mogelijk benutten. In het oktobernummer van het blad Ondernemers Belang, zullen beide voorzitters, Maurice Sterk van de IKU en
ikzelf als voorzitter OVU, samen met SUB-bestuurslid Chris
van Zantwijk, een verslag doen van de inleidende beschietingen tot een daadwerkelijk samengaan en de uiteindelijke beslissing dit ook officieel te maken.
Ondernemersfonds:
Inmiddels is ook het Ondernemersfonds actief in ons dorp.
De clusterindeling is gemaakt en de eerste gelden zijn
door de gemeente naar de rekening van het OF gestort.
Nu is het van belang dat alle ondernemers, die via hun
OZB hebben bijgedragen aan dit fonds, ook de weg zullen weten te vinden hoe zij voor specifieke projecten een
bijdrage uit dit fonds aan kunnen vragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SUB: www.
subuithoorn.nl, onder het kopje werkgroepen vindt u de
informatie over het Ondernemersfonds. Ook kunt u hier
de aanvraagformulieren downloaden en de clusterindeling bekijken.
Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak gebruik
van alle kennis, netwerken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- en Winkeliersverenigingen is. Gebruik deze kennis en gebruik ook het netwerk van alle
aangesloten ondernemers, het is er niet voor niets!

Iets langer
Voor de bereikbaarheid van locaties in Uithoorn buiten het centrum van
Uithoorn is het inderdaad juist dat de route met auto langer is.
Dat geldt niet alleen voor bewoners van Amstelhoek en De Hoef, maar
ook voor bijvoorbeeld bewoners van Meerwijk die naar Mijdrecht of
Hoofddorp moeten voor werk. Dat brengt de omlegging om Uithoorn nu
eenmaal met zich mee. Daar staat een aanzienlijke verbetering van de
leefbaarheid van Uithoorn en Amstelhoek tegenover.

Wilt u reageren op deze column:
michel.harmsen@subuithoorn.nl
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Vuurlijn: Hand op de knip
De Kwakel - De (tijdelijke?) auto-afsluiting van
de Vuurlijn is een verademing! Zowel voor bewoners langs de Vuurlijn als de vele wandelaars, trimmers, kinderen en fietsers. Door veel
te hard rijdende auto’s werden ze voor de afsluiting nog vaak de weg af gereden. Deze smalle, toeristische Vuurlijn langs het historische natuurgebied kent nauwelijks bestemmingsverkeer en is volstrekt ongeschikt als
doorgaande autoweg.
Als de Boterdijk auto-werend wordt zal het
haastige autoverkeer nog toenemen. De gemeente heeft aangegeven aan de veiligheid
voor dit langzaam verkeer geen geld uit te geven en negeert zo ook de wettelijke vereisten . Wanneer de Vuurlijn over een aantal jaren voor groot onderhoud aan de beurt is maken we misschien kans op enige maatregelen

Na een onderbreking van een paar maanden gaan we
weer over tot de orde van de dag. Helaas zullen we er weer
aan moeten wennen dat we regen en wind moeten trotseren, de kalender zegt nu eenmaal ‘herfst’. Gelukkig komt
op economisch gebied een waterig zonnetje door en is
het verre van herfst, laten we hopen dat deze prille economische lente ook zal doorzetten!

tegen snelheidsmaniakken.
Het zou prima in de besparingen passen om het
groot onderhoud aan de Vuurlijn te beperken
en de huidige auto-Knip te handhaven of na
een raadsbesluit in ere te herstellen. Het langzaam verkeer behoeft echt geen strak aangelegde asfaltweg maar een veilige, idyllische toeristische route. Schoolvoorbeeld van een veiligheidsverhogende besparing.
“Hand op de Knip” dus!
Als de auto-knip eerdaags weer wordt opgeheven moet het langzaam verkeer heel goed op
haar hoede zijn. De vele genieters van dit mooie
Vuurlijn-gebied kunnen de situatie dan als gevaarlijk aanmelden op de gemeente-site en de
knip terugeisen.
Familie Rietveld

Dank voor
uw hulp
Afgelopen dinsdag 22 oktober is mijn
vader gevallen op de Wiegerbruinlaan. Hij is op straat geholpen door
geweldige mensen, die hem ook naar
de huisartsenpost hebben gebracht.
Omdat we de namen van deze mensen niet weten, wil mijn vader ze
graag via deze route heel erg bedanken! Wat heerlijk dat er zulke behulpzame mensen rondlopen.
Eline Pomstra

Spreuk van de maand:
‘Er is geen karwei zo simpel, dat het niet ingewikkeld kan
worden uitgevoerd!’

18 Nieuwe Meerbode
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Legmeervogels F3 speelt goed toernooi bij Ajax

Uithoorn - Woensdag 23 oktober
heeft de F3 van Legmeervogels, bestaande uit Stijn, Mirza, Kevin, Kimi,
Irfaan, Wasim, Nahom, Bo en Puck,
mogen deelnemen aan het ‘HETT
toernooi voor F spelers uit 2006’. Een
drukbezet toernooi met 32 deelnemende verenigingen uit de regio,
waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt
op een kleiner veld. De reden dat
hiervoor gekozen is, om spelen in
de kleine ruimte te bevorderen.
Enigszins zenuwachtig vertrok de
F3, voorzien van veel publiek, naar
sportpark de Toekomst om daar hun
kunsten te laten zien.

Na een goede warming-up en
teambuilding was het tijd om de
eerste wedstrijd te spelen in de opblaashal tegen Swift. Dat is wel anders dan buiten. Nog onder de indruk van alles begonnen ze wat
twijfelend. Door wat gerommel voor
het doel bij Legmeervogels kwam
Swift op 1-0 voorsprong. De mannen herpakten zich goed en scoorden 2 keer achter elkaar waardoor
het 1-2 voor Legmeervogels werd.
Er werden goede kansen gecreëerd
door beide ploegen. Vlak voor het
einde van de wedstrijd schoot Swift
een mooie hoge bal op doel waar de

keeper van Legmeervogels echt niet
bij kon. Hierdoor was de eindstand
3-2 in het voordeel van Swift.
Na een korte nabespreking, iets
te eten en te drinken was DWS
de volgende tegenstander. Gelukkig mocht er weer buiten gespeeld
worden. De F3 begon sterk en was
steeds bij het doel van DWS te vinden. Echter een snelle uitbraak van
DWS zette de stand op 0-1. Opnieuw keken de Legmeervogels F3
tegen een achterstand aan. Vechtend voor alles wat ze waard waren,
gingen ze op jacht naar de gelijkmaker. Deze viel al heel snel uit een

mooie en loeiharde uittrap. Dit gaf
de F3 extra kracht. Als team spelend
volgden nog hele mooie aanvallen.
Er werd goed gekeken naar elkaar
en goed en snel overgespeeld. Hierdoor wist de F3 nog tweemaal te
scoren waardoor de eindstand 3-1
was in het voordeel van Legmeervogels. Gesterkt door de overwinning,
werd begonnen aan de derde en
laatste poulewedstrijd tegen Pancratius. Deze ploeg had nog geen
wedstrijd gewonnen en was zeer
gemotiveerd om te winnen. Beide
ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd. Het spel was zeer boeiend
en mooi om te zien. Wederom besliste een mooie en keiharde uittrap
de wedstrijd. Gelukkig in het voordeel van Legmeervogels.
Door twee keer winst werd de F3
tweede in de poule en mochten ze
in de kruisfinale aantreden tegen de
Koninklijke HFC. Dit beloofde een
zware wedstrijd te worden. De jongens van de F3 wilden heel graag
nog een wedstrijd spelen en gaven
alles wat ze in huis hadden om er
een overwinning uit te slepen. Helaas bleek de tegenstander te sterk
en werd er verloren met 1-0. Geen
schande aangezien HFC op een
haar na de finale tegen Ajax niet
haalde. Al met al een geslaagd toernooi en een hele belevenis voor de
jongens van Legmeervogels F3.

Nieuwe bridgekaarten vegen
schoon bij BC De Legmeer

Klaar voor de start?
Zondag de Rabo Kinderloop!
Mijdrecht - Op zondag 3 november kun je meedoen met een echte hardloopwedstrijd.
De Atletiekvereniging de Veenlopers uit Mijdrecht organiseert dan
de Zilveren Turfloop. Voor sportieve kinderen is de Rabo Kinderloop.
Het veilige parcours van 1 km loopt
door het sportpark en de start en finish zijn bij de Hoofdweg. Je kunt
je inschrijven in sporthal de Phoenix

of een mailtje sturen naar: kinderloop@zilverenturfloop.nl. De start is
om 10.15 uur. Er wordt gelopen in
zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar,
meisjes 7 t/m 9 jaar, meisjes 10 jaar
en ouder, jongens t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en jongens 10 jaar
en ouder. Als je het nog spannend
vindt, om alleen te lopen, mag een
van je ouders natuurlijk gezellig met
je meelopen.

Spanning stijgt bij BVK
De Kwakel - Met nog één speelavond voor de boeg is de spanning
in de diverse lijnen bij de Bridge
Vereniging De Kwakel te snijden.
Morgen, donderdag 31 oktober om
ca 23.00 uur, is bekend welke paren
in hallelujastemming huiswaarts keren na een al dan niet onverwachtse
promotie en bij welke paren de vlag
halfstok kan na een al dan niet onverwachtse stap terug naar een ‘lagere lijn’.
In de A-lijn grepen 2 in de degradatiezone staande paren de voorlaatste mogelijkheid om zich daaraan te
ontworstelen aan door deze week
eens een knappe score te behalen.
De hoogste van die 2 was paar Ineke Hilliard-Huib van Geffen, die met
60,76% niet alleen 1e werden, maar
daarmee ook de hoogste score van
de avond behaalden. Zij vijzelden
hun gemiddelde op tot 51,6% en behouden dat ook na volgende week,
nu rocker Huib aan een avondje Bob
Dylan de voorkeur geeft boven zijn
bridgeavond (en laten we wel zijn,
er zijn weinig betere redenen voor
afmelding!). Hun handhaving in de
A lijn is daarmee wel een feit. Dat is
nog niet helemaal zeker voor Anneke Karlas en Jaap Verhoef, die deze avond met 58,68% 2e werden en
die daardoor een gat van bijna 2%
(gemiddeld) sloegen naar plaats 14
van de totaalstand, de hoogste degradatieplaats. Voor de paren die na
de 5e speelavond de plaatsen 15,
16 en 17 innemen lijkt ontsnapping
een utopie. De 3e plaats was deze
avond voor Huub van Beem met invaller Jan van Vliet met 57,64%. De
rij werd gesloten door Leny en Agnes. De totaalstand wordt aangevoerd door Nelly Vork en Andre Verhoef met 55,39% gemiddeld.
In de B-lijn eindelijk een al lang verwachte 1e plaats voor Cor Hendrix
en Jos Bader met 59,9%, waardoor
zij oprukten naar de 5e plaats in de
totaalstand. Promotie lijken zij niet
meer te kunnen ontlopen nu de huidige nummer 4 niet kan promoveren
door te veel afwezigheidsscores en
nummer 6 te ver achter ligt. De 2e

plaats was voor Truus en Piet Langelaan met 57,4% en die plek nemen
zij ook in de totaalstand in, achter
Jan en Hennie van der Knaap. Jose Moller en Yvonne Koestal werden 3e met 56,25%, maar zij zijn
te laat aan hun opmars begonnen
om in totaal nog in de top 4 te kunnen eindigen. Toos Boerlage en Annie Lauwers begonnen deze cyclus
sterk maar zijn ‘het’ de laatste weken een beetje kwijt, waardoor zij
nog serieus aan de bak moeten de
laatste avond. Zij staan nu ‘over all’
12e van de 16 en hun voorsprong op
de huidige nummer 13 is welgeteld
0,6%. Voor de 3 paren die nu de 3
onderste plaatsen innemen (14,15
en 16 dus) lijken hun dagen in deze lijn geteld.
In de C-lijn staan 4 paren te trappelen om de vrijkomende plaatsen
in de B lijn in te gaan nemen en van
die 4 staat (echt)paar Atie en Wan
Overwater er op dit moment het
best voor met een gemiddelde van
55,75%, mede dankzij hun 1e plaats
deze avond met 60,42%. Rie Bezuyen en kersvers clubmeester Gerbrand van Nigtevegt werden 2e met
59,52% en zij hebben daardoor ook
nog een theoretische kans op promotie. Vorige week werd al aangekondigd dat Vrony van Veen en Janny Snabel zich zouden gaan mengen in die strijd om promotie en zij
stelden niet teleur, want met 58,04%
werden zij 3e en in de totaalstand
staan zij nu 2e met een redelijk geruststellende voorsprong.
Niet alleen Gerbrand bleek genoeg meesterpunten (500) te hebben verzameld om zich clubmeester te mogen noemen, voorzitter Elly van Nieuwkoop kon ook Yvonne
Koestal de bij deze mijlpaal horende
versierselen opspelden. Tiny Kooyman blijkt inmiddels zelfs meer dan
2000 meesterpunten bij elkaar gekaart te hebben en zij stapt nu als
districtsmeester door De Kwakel en
wijde omgeving. Alle 3 kregen zij
een welgemeend applaus van de
andere leden. Volgende week de
ontknoping.

Uithoorn - De vervanging in één
keer van alle kaarten had als gevolg
dat ze slechts tweemaal geschud
waren en daarom wel erg veel bijzondere verdelingen lieten zien.
In de A-lijn beheersten André van
Herel & Cora de Vroom dit het beste en overwonnen met een prima 62,08% de rest van de topklasse. Ruud Lesmeister kan het eigenlijk niet echt goed zonder z’n vaste maat Cees Bergkamp. Die was er
gelukkig voor hem weer en ze liepen met 61,67% als tweede binnen.
Ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
zagen het licht en een derde plek
met 57,50% werd hun deel. Renske
& Kees Visser kwamen solide spelend met 42,08% knap op vier uit en
Joop van Delft & Frans Kaandorp
hadden als vijfde met 51,67% niet
te klagen, maar waren de laatste tijd
toch iets beter gewend.
In de B-lijn verrasten An & Jan van
Schaick met een percentage van
61,11 als eerste. Marianne & Huub
Kamp volgden uitstekend als tweede met 59,38%, net voor Heleen &
Mees van der Roest die bekwaam
met 59,03% derde werden. Cobie
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen vormden weer een vertrouwde eenheid en dat resulteerde met

55,90% in een vierde plaats. Anja
de Kruijf & Rob Bakker krijgen de
smaak steeds beter te pakken en de
bijlessen brachten hen met 54,17%
op nummer vijf.
In de C-lijn deze maal een glansrol
voor Ans Voogel & Ger Quelle, die
met 61,46% het voortouw namen.
Tini Lotgerink & Jeanette Vermeij deden het met maar weinig minder en haalden als tweede 61,11%
op. Map Kleingeld profiteerde van
de door Ria Wezenberg ingebrachte expertise en de dames scoorden
59,72% als derde. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers kwamen
met 55,56% op vier uit en Gerda van
Liemt & Els van Wijk bleven als vijfde met 55,21% goed bij de les en in
de race.
Volgende keer om half acht eerst de
jaarvergadering en daarna barst het
viertallen los onder de bekwame supervisie van Lijnie Timmer.
Vraagt u zich af wat er zo leuk is aan
het viertallen, steek uw licht dan
eens op bij het secretariaat, e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458. Bridge Club
De Legmeer speelt iedere woensdagavond in de barzaal van sporthal De Scheg.

Veldrit van Harderwijk
Uithoorn - Zaterdag 26 oktober
waren er zes UWTC leden naar Harderwijk gegaan voor de Nationale
veldrit. Bas de Bruin reed weer een
top-10 klassering en werd 7e bij de
amateurs, 32 Dennis Moolhuijsen
en 43 Henk de Jong. Bij de Masters:
26 Pieter Heidema, 43 Sjon vd Berg.
Lorena Wiebes doet het goed bij de
dames, als nieuweling meisje reed
ze keurig naar plaats 22. Er stonden 37 dames aan de start en Lorena moest achteraan starten.
Begon de dag nog nat op 27 oktober, de tweede wedstrijd van de
Amsterdamse Cross Competitie is
op een paar druppels na droog verreden. Bij de jeugd had Stijn Ruijter een goede start en mengde zich
in de strijd om de podiumplaatsen.
Helaas kreeg Stijn een lekke band
en moest de strijd staken. Ian reed
de wedstrijd in eigen tempo uit en
werd 12e. Bij de jongste jeugd gingen Maud Rijnbeek en Mark Groeneveld er samen vandoor. UWTC’s
Mees van Smoorenburg reed een

nette wedstrijd en reed onbedreigd
naar de derde plaats.
Bij de dames/nieuwelingen reed Lorena Wiebes naar plaats. Jaron Berends en Henk van Laar startten
beiden op de mountainbike en dat
was op deze wedstrijd geen slechte keuze. Uitslag 40-: 11 Jaron Berends, 13 Bart de Veer. Uitslag 40+:
13 Henk van Laar, 16 Sjon vd Berg,
20 Gerard de Veer, 26 Ben de Bruin,
30 Rene Wiebes. Voor het ploegenklassement leverde dit weer 59 punten op. Zondag 3 november is de
derde wedstrijd van de ACC dichtbij, vanaf 13.00 uur wordt er gestart
in Nes aan de Amstel.
Crosscompetitie
Vanaf zondag 3 november start de
clubcrosscompetitie van UWTC op
een parkoers rondom sportpark
Randhoorn. Inschrijven vanaf 09.30
uur. De wedstrijd start om 10.30
uur. Inschrijfgeld: jeugd 1 euro, vanaf nieuwelingen 2 euro. Basislicentie verplicht en deelname is op eigen risico.

Qui Vive Dames 1 doet
wat ze moet doen: winnen
Uithoorn - Op papier moest het
eerste team van Qui Vive de wedstrijd van afgelopen zondag winnen.
De tegenstander stond namelijk onderaan en had tot nu toe alle wedstrijden verloren. Ze moesten dat alleen nog wel even doen. En dat leek
vooraf gemakkelijker dan het uiteindelijk bleek te zijn. Qui Vive speelde solide en wist de wedstrijd met
een overtuigende 4-0 stand in haar
voordeel te beslissen. Qui Vive was
vanaf het begin de sterkere partij.
Toch wist Roomburg door fors druk
uit te oefenen bij het uitverdedigen,
de wedstrijd spannend te houden.
Twee strafcorners van Qui Vive en
een mooie aanval van Sophie Tijssen leidden niet tot het zo gewenste openingsdoelpunt. Het duurde tot
de 15 minuut van de wedstrijd dat
Maren Schaatsbergen Willemijn de
Bruin in de positie bracht dat ze het
eerste bevrijdende doelpunt kon
scoren. Het tweede doelpunt viel 12
minuten voor de rust: een Qui Vive-aanvalster werd door de keeper
onderuitgehaald. De scheidsrechter kende een strafcorner toe, terwijl dit eigenlijk een strafbal had

moeten zijn. Barbara Schmidt zorgde voor de gerechtigheid en sleepte
het tweede doelpunt binnen.
Aanval
Na de rust bleef Qui Vive de aanval zoeken, op jacht naar nog meer
doelpunten. Er waren vier strafcorners nodig voor er in de 15e minuut
van de tweede helft een doelpunt
viel door een mooie tip-in van Willemijn de Bruin. Zes minuten voor
het eind van de wedstrijd maakte Sophie Tijssen het vierde doelpunt, met een backhand-slag hoog
in de hoek. De achterhoede van Qui
Vive met Moon Zethoven als laatste vrouw, wisten de aanvallen van
Roomburg telkens vakkundig af te
weren, waardoor de 0 op het scorebord bleef staan. Door deze winst
is Qui Vive weer een plaatsje in de
poule gestegen en staat nu op een
gedeelde derde plaats. Volgende
week speelt zij thuis tegen Weesp.
Coach Sven Helwes feliciteerde na
de wedstrijd zijn team: ‘Het bleek
moeilijk om scherp te blijven, maar
we hebben het zeer verdienstelijk
gedaan.’

Aanstaande zondag 3 november:

23e Zilveren Turfloop
Regio - Aanstaande zondag 3 november organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit
Mijdrecht voor de 23e keer De Zilveren Turfloop. Ook dit jaar zal de
Zilveren Turfloop de eerste loop
zijn van het Zorg & Zekerheidcircuit 2013/2014. Aan dit circuit, dat
tot de grootste van het land behoort,
doen acht regionale lopen mee. Bij
elke loop krijgen de deelnemers het
aantal punten dat gelijk is aan hun
plaats op de ranglijst. De punten
worden bij elkaar opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg
en Zekerheid Circuit 2013/2014.
Kijk voor meer informatie op
www.zorgenzekerheidcircuit.nl. Nabij sporthal De Phoenix kan weer
op verschillende afstanden worden
gestart. Voor de jeugd is er de Rabo Kinderloop over een afstand van
1 km waarvan het parcours door
het sportpark voert. De deelname
hieraan is gratis. Andere afstanden
waaraan deelgenomen kan worden
zijn 5 km, 10 km en 16,1 km. Dit zijn
alle prestatielopen. Tenslotte is er
een Businessloop die kan worden
gelopen als 5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven
en instellingen. Men loopt in teamverband en de gezamenlijke tijd
telt voor het uiteindelijke resultaat.
Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop
enorm.
Parcours
Het parcours voert de deelnemers
zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en
langs de Kromme Mijdrecht. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route. Een deel van de
inkomsten van de startgelden van
de Zilveren Turfloop wordt ieder jaar

gedoneerd aan een goed doel. Dit
jaar is gekozen voor Stichting Duchenne Heroes. Deze stichting organiseert jaarlijks in september een
sponsorfietstocht van Luxemburg
naar Nijmegen. Duchenne Heroes
zet zich in voor de ziekte van Duchenne. Dit is een spierziekte, waarbij door een genfout de spieren
langzaam afbreken. De ziekte van
Duchenne heeft impact op álles.
Het komt vooral voor bij jongens.
Als peuter kunnen zij fysiek niet
meekomen. Ze vallen vaak, breken
veel. Rond hun twaalfde kunnen
ze vaak niet meer lopen. De spierkracht blijft afnemen tot de jongens
niet meer zelfstandig kunnen eten,
geen bladzijde meer kunnen omslaan, zich niet meer kunnen aankleden en ’s nachts tot wel acht keer
omgedraaid moeten worden. Uiteindelijk verzwakken ook de ademhalingsspieren en de hartspier. Dat
maakt de ziekte dodelijk: vaak worden de jongens niet ouder dan dertig jaar. De organisatie is opgericht
door ouders om het wetenschappelijk onderzoek naar een genezing of
behandeling te versnellen.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop
is vanaf 11.00 uur. De start van de
RABO Kinderloop is om 10.15 uur.
In de sporthal De Phoenix vindt ook
de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast
is er een tasseninname. Uiteraard
kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die
de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl
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Klimclinic bereikt hoogtepunt

Uithoorn - In de herfstvakantie
bouwde het sportteam van What’s
Up in Uithoorn – Sportservice Haarlemmermeer de gymzalen in de
Brede School om tot een uitdagende klimplek. Maar liefst 67 kinderen
deden mee aan deze clinic.
Door de vele aanmeldingen, is er
besloten om twee clinics te organiseren in plaats van één . Kinderen in
de leeftijd van 8-13 jaar konden op
woensdag 23 oktober kennismaken
met klimmen. De klimwand in de
Brede School was natuurlijk de basis. Daarnaast konden kinderen abseilen, kleurklimmen in de wandrekken en genieten van een uitgebreid
survivalparcours. Bij de vraag wat
de kinderen het leukst vonden van
de klimclinic, waren de meningen
verdeeld. Na twee uur lang lekker
te kunnen klimmen en klauteren,
stonden de klimwand en het survivalparcours op een gedeelde eerste
plek van favorieten. Maar over één
ding waren de meeste kinderen het
eens: ze hebben een leuke ochtend
of middag gehad en zien graag nog
een keer de klimclinic terugkomen
in een vakantie. Zonder de hulp van
twee kliminstructeurs, Mels en Esther, twee stagiaires, Max en Jazzley
en gymdocente Sanneke, was deze
clinic niet mogelijk geweest.

BMX WEST Competitie
Uithoorn - Afgelopen zondag
werd al weer de 9e wedstrijd verreden voor de BMX west competitie, dit is tevens de laatste wedstrijd van dit seizoen, dus de kans
om nog de nodige punten bijeen te sprokkelen om zo nog een
mooie klassering in het eindklassement te behalen. Eind van deze dag werden namelijk de bekers van het eindklassement uitgereikt. De weersvoorspellingen
waren zeer ongunstig maar tussen een paar flinke buien scheen
zo af en toe de zon en kon er dus
goed gefietst worden. De wedstrijd begon netjes op tijd met in
totaal 33 races in de eigen klasse. De open klasse werd later op
de dag verreden zodat de jury de
punten voor de einduitslag kon
berekenen. Bij de boys 8 jaar zat
het voor Jessy Soede niet mee, in
alle drie de manches kwam Jessy ten val maar Jessy is een doorzetter en liet het niet op zich zitten. Hij kreeg nog één kans in
de herkansingen om zich alsnog
te plaatsen voor de halve finale.
Daarin reed Jessy zeer sterk en
overtuigend naar de eerste plaats
en zo toch nog een halve finale plek voor hem. Super gedaan,
Jessy!
Thuisbaan
Voor veel UWTC’ers was de thuisbaan wel een voordeel zodat velen zich rechtstreeks plaatsten
voor de halve finale. Eerst waren
er nog 4 herkansingen waarin bij
de boys 12 jaar Jesse van Hattum
op een mooie 3e plaats eindigde.
Thomas v.d. Wijngaard reed bij de
boys 15 naar een mooie eerste
plaats en Lars Wiebes werd 4e.
Bij de boys 17 jaar en ouder reed
Michiel Jansen ook naar een eerste plaats en wist Rick Doornbos
toch nog naar een 4e plaats te rij-

den na eerder in de wedstrijd gevallen te zijn. Om 12.00 uur werd
er nog voor de allerkleinsten (2-5
jaar) een loopfiets training/wedstrijd verreden. Hierin konden de
kleine mannen en meisjes alvast
laten zien hoe goed zij al op de
BMX baan kunnen rijden. Dit tot
groot vermaak van de vele toeschouwers. Daarna kon de strijd
in de halve finales losbarsten,
12 races in totaal. Bij de boys 12
jaar waren Jimmy van Woerkom
en Flip van Walraven in een felle
strijd verwikkeld om de 4e plaats.
Hierbij lukte het Jimmy om net
voor Flip te eindigen en zo de finale te rijden.
Finale
Om 12.30 uur kon er begonnen
worden met de finales, 25 races
in totaal (A- en B-finales). Bij de
boys 8 jaar moest Rens Grömmel
voor Alec v.d. Mast eindigen om
zo zijn 2e positie in het eindklassement veilig te stellen. Dit was
nog een hele opgave want Alec
reed de hele dag zeer sterk. Na
een slechte start van Rens wist
hij zich toch terug te vechten naar
de derde plaats, één plek voor
Alec en zo zeker van zijn tweede plaats in de eindranking. Bij
de boys 10 jaar reed Max de Beij
zeer sterk naar de tweede plaats.
Izar van Vliet Garcia reed in zijn
finale bij de boys 11 zeer overtuigend naar de eerste plaats. Daarna werd de open klasse verreden.
Hierin moest ook nog flinke strijd
geleverd worden.
Uitslag finale:
Boys 10-11 jaar: Izar van Vliet
Garcia 2e, Boys 12-13: Bart van
Bemmelen 2e, Joey Nap 3e, Boys
14-15: Arjan van Bodegraven
1ste, Roberto Blom 2e, Old School
klasse; Michiel Jansen 2e, Gaby
Paans 3e.

Jelle schiet KDO in slotseconde naar overwinning
De Kwakel - Na de spraakmakende en schitterende bekerwedstrijd
van KDO tegen eersteklasser Magreb’90 van afgelopen donderdag,
die ternauwernood met 3-4 werd
verloren, speelde het eerste voor de
competitie tegen Geuzen/Middenmeer. De Amsterdamse ploeg, die
vorig seizoen kampioen werd in de
vijfde klasse, kende een wisselvallige start van de competitie. Na drie
opeenvolgende nederlagen wist
het elftal uit de Watergraafsmeer te
winnen van laagvlieger Muiderberg
en kampioenskandidaat Geinburgia.
Daarnaast werd er twee weken geleden gelijkgespeeld tegen RKAV.
KDO kon de wedstrijd met veel vertrouwen tegemoetzien en was er alles aangelegen om de koppositie
vast te houden.
Van meet af aan was het duidelijk
dat Geuzen/Middenmeer naar De
Kwakel was gekomen om één punt
veilig te stellen. Met veel spelers
achter de bal en een stevige wind
in de Kwakelse rug, had KDO moeite om in haar spel te komen. In de
eerste helft konden de Kwakelaars
spaarzaam tot een goede aanval komen. Bart van der Tol was tot twee
keer toe van afstand gevaarlijk en
vlak voor rust schoot Joeri Stange
net naast de paal.

Flashback
In de tweede helft kregen de toeschouwers regelmatig een flashback van de wedstrijd Ajax-RKC,
waarbij de thuisploeg weinig gevaar
kon stichten en de uitploeg zich met
man en macht ingroef.
Mathijs van Rijn was in de 55e minuut heel dichtbij de openingstreffer, maar zijn inzet één op één met
de Amsterdamse doelman, verdween op de buitenkant van de
paal. Trainer Raymond de Jong ging
naarmate de tweede helft vorderde, steeds meer geforceerd op zoek
naar de 1-0. Door het inbrengen van
Rick Kruit en Jelle de Jong ontspon
zich een waar alles-of-niets offensief, waarbij KDO met vijf man voorin trachtte het verlossende doelpunt
te maken. Het geduld bij de fanatieke Kwakelse aanhang werd flink
op de proef gesteld, maar werd in
de allerlaatste seconde van de wedstrijd op prachtige wijze beloond.
Na een prima individuele actie van
Joeri Stange aan de linkerkant van
het veld, wist Joeri de bal strak voor
het doel te brengen. Jelle de Jong
was als invaller zeer alert dichtbij het doel en kon met de binnenkant van zijn voet de allesbeslissende 1-0 binnenschieten. Na dit doelpunt floot de goedleidende scheidsrechter direct af.

Waar drinkt u koffie uit?
Waar drinkt u koffie uit?

Topprestatie van team Judo
Ryu Kensui in Alkmaar
Uithoorn - Afgelopen zondag 20
oktober werd de vertrouwde dojo
binnen Sport & Healthclub Amstelhof verlaten, want Judo Ryu Kensui
was te gast in Alkmaar voor de
tweede ronde van de WestFrieseJeugdJudoCompetitie. Het mixteam
van Judo Ryu Kensui en Judoschool
Ron van Raaphorst had er erg veel
zin in na de afgelopen competitiedag. De eerste ronde werden alle
3 de partijen gewonne, dus er was
wat extra spanning. De sfeer binnen
het team was meteen goed bij binnenkomst. Mooi om te zien was dat
de 9 judoka’s ingedeeld op gewicht
van -27 tot -60 kilogram streden
voor elk punt. De eerste partij tegen
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KDO JG1 verliest tegen
‘groots’ kHFC
De Kwakel - Eindelijk de eer- dit niet uit te drukken in doelpunten.
ste thuiswedstrijd van het seizoen. Het spel van hun ‘kleine mannen’ in
KDO JG1 wilde zijn publiek eens la- de voorhoede (Chris, Dylan en Stijn)
ten zien waar
ze dit
toe gevoel
in staat zijn.
Het was
uitstekend. Ze omspeelden de
Met
hebben
Alzheimerpatiënten
KDO JG1 team kende kHFC natuur- grote verdedigers van kHFC alskampen.
lijk van de dagelijks
toernooien te
maar
speelde of ze er niet stonden maar er moet
nog nooit een hele wedstrijd tegen getraind gaan worden op de afwerdit team. Joël kreeg de moeilijke op- king. De bal belandde wel 3x op de
dracht om de spelbepaler van kH- paal in plaats van in het doel.
FC te bewaken. Dat dit niet mee zou Mark, Harm en Omar waren druk
vallen was vooraf duidelijk maar Jo- bezig om de achterstand niet verder
el vuldeHelp
zijn rol
prima in. Deze
snel- op Dan
te laten
lopen. Echter, ze konAlzheimer
overwinnen.
hoeft
le en beweeglijke jongen van kHFC den niet voorkomen dat kHFC uitniemand
zichzelf
te
verliezen.
stond steeds aan de basis van al- liep naar 0-4. kHFC werd daarbij
le aanvallen. KDO kon niet voorko- een beetje geholpen door een onwww.alzheimer-nederland.nl
men dat bij rust kHFC met 0-2 voor gelukkig moment van keeper Beau.
stond.
Gelukkig wist Stijn (Pelle) de eer van
De coach was in de rust dik tevre- KDO nog te redden door 1x te scoden met het spel van KDO. De wed- ren. Eindstand KDO JG1–kHFC JG1
strijd kon eigenlijk vergeleken wor- 1-4. KDO bezet nu de derde plaats
den met een eredivisiewedstrijd. en staat 1 punt achter op de twee
KDO combineerde beter maar wist koplopers.

KDO 2 kan weer niet winnen
De Kwakel - Na de hoopgevende 4-3 gewonnen oefenwedstrijd
van vorige week tegen ’s Graveland,
speelde het tsede van KDO afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen
Ouderkerk 2. Gesteund door de terugkeer van een aantal geblesseerden (waaronder Bart Hoving en Rick
Kruit), was er goede hoop bij het elftal van Richard van Dijk om de eerste punten in de competitie te gaan
halen. Echter was de beginfase van
de Kwakelaars desastreus, waardoor KDO na twintig minuten spelen met 0-2 achterstond. Vervolgens
deed het tweede er alles aan om terug in de wedstrijd te komen. Vlak
voor rust was het Rick Kruit die KDO

op 1-2 wist te brengen, waardoor de
verwachting was dat de klus in de
tweede helft afgemaakt kon worden. In de tweede helft probeerden
de Kwakelaars van alles om de gelijkmaker te maken, maar diverse
mooie kansen werden om zeep geholpen.
De tijd begon steeds meer te dringen en het gevaar van KDO werd
steeds minder, waardoor KDO na
negentig minuten opnieuw met lege
handen kwam te staan, een enorme
domper voor de ploeg.
Aanstaande zondag speelt het
tweede om 11:00 uur in en tegen De
Bilt 2, de nummer drie van de ranglijst.

Asahi San won de Uithoornse judoschool overtuigend met 6 gewonnen en 3 verloren wedstrijden. Ook
de tweede partij tegen Judoschool
Hoebeke ging hen makkelijk af en
deze partij sloten ze af met 6 gewonnen en 3 verloren wedstrijden.
Bij de derde partij was de spanning
weg en werd er erg goed en stevig gejudood door alle judoka’s, tegen Judoschool Hikiwake werd dan
ook ruim gewonnen met 7 gewonnen en 2 verloren wedstrijden. Kortom: wederom een zeer succesvolle
dag voor het Uithoornse team! Na 2
competitiedagen staan ze nu stevig
bovenaan met 12 punten uit 6 wedstrijden!

Legmeervogels zondag
knokt zich terug in
de strijd
Uithoorn - Het heeft er lang niet
naar uitgezien dat Legmeervogels met een punt in de tas huiswaarts zou keren. Na ruim 60 minuten spelen kijkt Legmeervogels
nog tegen een 3-0 achterstand
aan. Na 60 minuten krijgt Legmeervogels de geest en sleept er
nog een gelijkspel uit, en achteraf
gezien had er misschien, met een
beetje geluk nog wel een overwinning in gezeten.
Legmeervogels begint het duel tegen Hillegom op de bekende manier, niet geconcentreerd
beginnen, en heeft dan het geluk dat een aanvaller van de
thuisclub als binnen de minuut
het niet net achter doelman Joey
v.d. Wal weet te vinden. Zijn inzet verdwijnt via het zijnet naast
het doel. Dan is Legmeervogels
wakker en begint langzaam maar
zeker grip te krijgen op het aanvallend voetbal van Hillegom. De
aanvallers gevoed door de lange
ballen van achter uit bezorgen de
achterhoede van Legmeervogels
handenvol werk. Maar in eerste
instantie zijn de verdedigers de
baas over de aanvallers. Eigenlijk
uit het niets kijkt Legmeervogels
tegen een 1-0 achterstand aan.
Er zijn dan 18 minuten gespeeld.
Legmeervogels heeft dan wel
veel balbezit maar doet er weinig
mee, het is net of de overtuiging
ontbreekt. Beide vleugelaanvallers Laurens v.d. Greft en Lulinho
Martins glippen vaak langs hun
directe tegenstander maar verder
levert die geen gevaar op. Hillegom komt nog wel een aantal keren in de buurt van het doel van
Legmeervogels maar weet uiteindelijk ook niet meer tot scoren te
komen. De rust wordt dan ook
gehaald met een 1-0 voorsprong
voor de gastheren.
Sterke wind
De tweede helft heeft Legmeervogels de sterke wind mee maar
toch is het Hillegom dat een paar
keer gevaarlijk doorkomt. Dan is
het in de 55ste en de 58ste minuut raak. De eerste keer is het
een afstandsschot van een me-

ter of 25 dat onverwachts in het
doel verdwijnt en 3 minuten later is Joey v.d. Wal kansloos op
een snel uitgevoerde tegenaanval
van Hillegom. Onnodig balverlies
op de rechterkant was de inleiding tot deze treffer. Bij een 3-0
achterstand zijn er nog maar weinig aanhangers van Legmeervogels die geloven in een goede afloop. Resultaat van hun club. In
de 62ste minuut mag Legmeervogels een vrije trap nemen. Het
is dan Sebastiaan van Dijke die
de bal in het strafschopgebeid
van Hillegom brengt. De doelman
komt nog uit zijn doel maar het is
Jordy de Groot die net even eerder bij de bal is dan de doelman
van Hillegom en brengt Legmeervogels op 3-1, Dan keert het geloof in een goed resultaat terug.
Legmeervogels krijgt steeds meer
en meer grip op het duel en zelden komen de gastheren nog in
de buurt van het doel van Legmeervogels. Dan in de 74ste minuut een fraaie actie van Laurens
v.d. Greft. Na een fraaie pass van
uit het middenveld van Legmeervogels, en de doelman van Hillegom moet voor de 2e keer de
bal uit het net halen, 3-2. Zou het
dan toch mogelijk zijn om minimaal een punt mee naar Uithoorn
te nemen? 4 minuten later staat
inderdaad de 3-3 op het scorebord. Het is Lulinho Martins die
de doelman met een bekeken
schuiver voor de derde keer in
dit duel het nakijken geeft. Daarna krijgt Legmeervogels nog de
mooiste kansen om dit duel winnend af te sluiten. Maar als zo
vaak dit seizoen zit het de ploeg
van Jack Honsbeek niet mee. 3-3
wordt dan ook de eindstand.
Legmeervogels 2 keert met drie
punten in de tas terug uit Almere. Na een ruststand van 0-0 wint
Legmeervogels het duel tegen
AS’80 met 0-7. Aanstaande zondag speelt Legmeervogels 1 en
Legmeervogels 2 een thuisduel.
Legmeervogels 2 speelt om 12.00
uur tegen Hillegom 2 en Legmeervogels 1 ontvangt om 14.00
uur Abcoude.

