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Wij wisten
het al even
maar
u mag het nu ook weten!
Vorig jaar bestonden wij 125 jaar en zijn wij bij
NU VERKRIJGBAAR
Koninklijke Beschikking Hofleverancier
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DEZE WEEK:

Daar zijn wij trots op!

Welzijnswerk
Subsidie voor Waterlijn

KORT NIEUWS:
aan u, als klant te danken!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

Werknemers geschrokken en aangeslagen: “We hadden het al zien aankomen”

Koppers Nederlands B.V. in Uithoorn
per 1 juli volgend jaar dicht

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305

Uithoorn - Vorige week ontvangen
de werknemers van Koppers Nederlands B.V. een brief waarin hun
werd medegedeeld dat het bedrijf
per 1 juli 2014 wordt gesloten. In
deze brief stond o.a.: “Op maandag
18 november jl. is bekendgemaakt
dat het bestuur van Koppers Nederlandseen adviesaanvraag heeft
ingediend bij de Ondernemingsraad. Het betreft het voornemen om
de productie van steenkoolteer- en
aardolieproducten bij de fabriek in
Uithoorn, per 1 juli 2014 stop te zetten. Uit respect voor het adviesrecht
van de Ondernemingsraad meenden wij op dat moment dat het niet
gepast was om de reden van dit
voorgenomen besluit met het personeel te delen terwijl de Ondernemingsraad nog bezig is met het bestuderen van de details. In de da-

Catsman Auto’s

Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

gen na de aankondiging is ons duidelijk geworden dat onze goede bedoeling niet als zodanig overgekomen is. Aan de ene kant zijn wij nog
steeds van mening dat het belangrijk is het adviesproces in de juiste volgorde te doorlopen en dat het
de taak van de Ondernemingsraad
is zich te verdiepen in de achtergrondinformatie die zij ontvangen
hebben om tot een gedegen advies te komen. Aan de andere kant
hebben we de afgelopen week naar
jullie geluisterd en leggen wij jullie
graag uit hoe wij tot dit voorgenomen besluit zijn gekomen. De afgelopen twee jaar is de winstgevendheid van Koppers European Operations enorm afgenomen. De aluminium industrie in Europa en Amerika, ons belangrijkste afzetgebied
voor pek, heeft te kampen met wei-

nig vraag en lage prijzen. Dit drukt
automatisch op de vraag naar en de
prijs van onze eigen producten. Dit
geldt met name voor Europa, onze grootste afzetmarkt. De huidige winstgevendheid in combinatie met de onwaarschijnlijkheid dat
de markt binnenkort weer opleeft,
rechtvaardigt het niet om kapitaalinvesteringen te doen in al onze fabrieken. Er kan geen winst behaald
worden door middel van de marktprijzen. De winst kan alleen weer op
peil gebracht worden door het sluiten van een van onze fabrieken en
de productie te concentreren of te
beperken tot de overige twee fabrieken. Hierdoor dalen de bedrijfskosten en worden toekomstige kapitaaluitgaven aan één fabriek voorkomen.”, zo staat in de brief te lezen
Vervolg elders in deze krant

BEZORGER/STER
voor een krantenwijk van 220 kranten,
omgeving Zijdelwaardplein.

Heeft u/heb jij op woensdagmiddag tijd en wilt u/wil jij wat
extra’s verdienen, bel tijdens kantooruren naar Rogier of Marco:
0251-67 44 33.

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Is uw ketel
herfstklaar?

Geef ‘m een ‘apk’!

OOK

tapas

VOOR THUIS

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

WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

magaZiJn

HARTELUST B.V.

verkoop

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2
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VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
www.vanhilten.eu
www.vanhiltendirect.nl

Ook voor ergonomisch advies en al uw kantoor- en projectinrichting.

Uithoorn - Op zondag 24 november is tussen half één en
half drie in de nacht een snorfiets gestolen nabij de Churchillflat. Het betreft een Piaggio
C25 met kenteken D-114-ZG.

Uithoorn

Voor meer info:
zie elders in
deze krant

Wilhelminakade 41 – 43 Uithoorn
T 0297 56 12 50 F 0297 54 06 77
E info@vanhilten.eu

Dit hebben we mede

Snorfiets
gestolen

3

Mijn man wil blauw
Wilhelminakade 41-43
Uithoorn
T 0297-56 12 50
F 0297-54 06 77

Dummie de Mummie

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.

27 november 2013

donderdag 28, vriJdag 29, Zaterdag 30 nov. en Zondag 1 dec.

De Vuurlijn is weer open
voor alle verkeer!
Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar
Uithoorn/De Kwakel - De Vuurlijn is weer opengesteld voor het
verkeer. Een deel van de inwoners
is blij, anderen klimmen in de gordijnen.
Omdat de Boterdijk de laatste weken wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten was voor alle verkeer, ook voor fietsers en brommers, konden die gebruikmaken
van de Vuurlijn. Om de veiligheid
van dit langzame verkeer te waarborgen had de gemeente deze weg
toen tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd (snel)verkeer. Dit tot groot
genoegen van de bewoners aan ’De
Stelling’ die het ’gerace’ van het gemotoriseerde verkeer over de Vuurlijn achter hun woning langs bepaald niet zien zitten. Niet dat zij
a priori tegen zijn, maar wel dat er
snelheidsremmende maatregelen

moeten komen. Vaak rijden er te
veel auto’s en dikwijls wordt er ook
nog te hard gereden. In elk geval
harder dan 30 km/uur, zo wordt gezegd. Metingen hebben uitgewezen
dat dit vaak ook zo is. Daarbij komt
de veiligheid van het langzame verkeer (fietsers) in het geding. De bewoners hebben daar wel een punt.
Zij beroepen zich op het Uithoorns
Verkeer en Vervoerplan (UVVP)
waarin staat aangegeven dat de
combinatie van auto- en fietsverkeer op de smalle Vuurlijn als ongewenst en gevaarlijk wordt ervaren.
De Vuurlijn is overeenkomstig het
bestemmingsplan als een 30 km zone ingesteld, maar de weg is niet als
zodanig ingericht. Dat zou best kunnen door bijvoorbeeld snelheidbeperkende maatregelen te treffen als
chicanes, bloembakken o.i.d. Maar
de gemeente zegt over onvoldoen-

de financiële middelen te beschikken om de weg als een 30 km tracé te kunnen inrichten. Bovendien
is men de mening toegedaan dat
er niet zoveel (bestemmings)verkeer overheen gaat en al helemaal
geen ‘sluipverkeer’ zodra de omgelegde N201 geheel in gebruik is genomen. De politie handhaaft er niet
omdat het hier een 30 km zone betreft. De vraag dringt zich in al deze
gevallen op hoeveel (ernstige) verkeersongelukken er de laatste jaren
dan wel geweest zijn op de Vuurlijn
waarbij een auto betrokken was?...
Daar is maar weinig over bekend. Je
kunt met het inrichten van de Vuurlijn overigens niet zoveel kanten op
omdat die onderdeel uitmaakt van
de Stelling van Amsterdam en opgenomen is in de Werelderfgoedlijst
van de Unesco.
Vervolg elders in de krant

g-star/only/pall mall/vero moda/cars/ltb/name it/petrol

trUien/Jeans/vesten
overHemden/Jassen

5,- 10,-15,15,- 25,-

9,95/12,95/14,95/19,95*

14,95/29,95/39,95/49,95*

29,95/39,95/49,95/59,95*

dames- Heren- en kinderJeans
Jeans

2 voor

bigl rUimt Het magaZiJn op voor de aankomende
nieUWe collecties. Heren/dames/kids op=op!!!
*voorbeeld priJZen. nog meer aanbod in de Winkel!

big l aalsmeer | Join fasHion | WWW.bigl.nl

ZiJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177
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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
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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Regio Amstelland-Meerlanden
wint Ambitie Award Provincie
Noord-Holland!
De regio Amstelland-Meerlanden
heeft 14 november de Ambitie Award
mogen ontvangen op het Bestuurlijk
Congres van de Provincie Noord-Holland. Met een sterke pitch wist wethouder Ria Zijlstra van de gemeente Uithoorn de aanwezigen te overtuigen. Hiermee heeft de regio de genomineerde gemeenten Haarlemmermeer en Medemblik achter zich gelaten.
Samenwerken in zware tijden
Gedeputeerde Jaap Bond van de
provincie Noord-Holland roemde het
feit dat de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn samenwerken op het gebied
van duurzaamheid. Samen heeft de
regio de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. De regio laat zien dat,
door samen te werken, ook in economisch zware tijden de nodige stappen gezet kunnen worden.

te delen met andere ondernemers.
Dit jaar is ook voor het eerst de Duurzaam MKB Award uitgereikt op de
dag van de duurzaamheid. Van elkaar leren en samenwerken waar het
kan, staan voorop. ‘Duurzaam zijn’,
is volgens Ria Zijlstra, ‘ook gewoon
leuk. Het is toch mooi om te zien hoe
de meter terugdraait omdat je zelf
energie opwekt met zonnepanelen.’
Een tandje bij zetten
Om de ambitie energieneutraal te
behalen zal nog een tandje bijgezet
moeten worden. Dit blijkt uit de nul-

meting die de regio heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat er nog het
nodige gedaan kan worden. Ria Zijlstra geeft aan: ‘Nu winnen we de Ambitie Award, die aangeeft dat we op

het goede pad zitten. We kunnen de
award goed gebruiken als steun in de
rug om vooral zo door te gaan. Volgend jaar komen we terug voor de
award voor de beste resultaten’

Inwoners en ondernemers
Er gebeuren al veel mooie dingen in
de regio. Ria Zijlstra geeft aan dat er
onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden voor biomassa. ‘De afvalwagens rijden nu op het gft dat inwoners gescheiden aanbieden’. Ook
maakt de regio afspraken met woningcorporaties om hun huurwoningen te verduurzamen. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er voor bedrijven
en particuliere woningeigenaren nog
veel gedaan kan worden, van een lage energierekening tot een cradle to
cradle bedrijfspand. De regio herkent
zich hierin en richt zich daarom nu
ook op die doelgroepen. Dit doet ze
met initiatieven die het voor woningeigenaren eenvoudiger maken hun
woning te verduurzamen. Ook geeft
de regio duurzame ondernemers de
mogelijkheid om kennis en ervaring

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.
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:
- 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
- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 december. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297 - 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
hotroom. Ontvangen 14 november 2013

De Kwakel
- Linie 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel.
Ontvangen 24 november 2013
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.

Uithoorn en De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 25 mei
2014 tot en met 31 mei 2014 aan: Mevrouw L. Wallbrink namens de Maag Lever Darm Stichting voor het houden van een collecte te Uithoorn.

WWW.UITHOORN.NL

‘Mijn man wil blauw’ - Rick Moorman
Uithoorn - Zo’n krantenkop/titell als hierboven roept gelijk vragen op en hiermee zet de vanuit zijn
hart schrijvende Rick Moorman gelijk de toon van het boek neer. Observerend, terugblikkend op de historie, veel anekdotes, weetjes, praktische tips… en altijd zijn eerlijke én
uitgesproken mening uitsprekend.
Het boek bestaat uit een bonte verzameling van columns, ruwweg in te
delen in 3 categorieën:
1 mode gerelateerde verhalen

doorspekt met historische feiten en wetenswaardigheden, die
je als lezer echt versteld doen
staan;
2 het rood-wit-zwart kloppend
Sparta hart van Rick Moorman,
zijn cluppie én
3 praktische wetenswaardigheden,
goed te gebruiken als een handige lijst van tips & trucs!
Rick Moorman schrijft zoals hij dingen meemaakt; van een toevallige vraag tot en met hilarische en

leerzame ervaringen met klanten
in zijn zaak op het Gelderlandplein
(Amsterdam). En zo krijg je als lezer, door een onschuldige vraag van
Moormans neefje, toch heel wat te
weten over de strakke maillots van
de mannelijke balletdansers... Als
ondernemer pur sang licht hij ook
een tipje van de sluier als het gaat
om de relatie tussen klant en de retailer. Hij kijkt daarbij kritisch naar
de klantbeleving waarop menig retailer nog veel winst kan boeken.

Rick Moorman, een modeman in
hart en nieren én specialist in exclusieve herenmode, heeft met zijn eerste pennenvrucht een boekje open
gedaan over de modewereld, zijn
passies en belevenissen. En zoals hij
zegt: “In mijn leven is niks gepland.
Het overkomt me allemaal...” Deze ongepolijstheid maakt dit boekje
daarom ook zo vermakelijk en makkelijk leesbaar. Een aanrader dus om
zelf te lezen of als cadeau te geven.
En waar de titel op slaat? Dat kom je,
als lezer, snel genoeg te weten. Veel
leesplezier! Het boek is vanaf heden
verkrijgbaar bij boekhandel van Hilten aan de Wilhelminakade 41-43.

Vuurwerkbom
in auto
Uithoorn - Op vrijdag 22 november
is in Hoofddorp een 21 jarige Uithoornaar aangehouden wegens het
in het bezit hebben van vuurwerk.
Tijdens controle door agenten bleek
de man een 400 gram zware vuurwerkbom in zijn auto te hebben liggen. De Uithoornaar is aangehouden en moet zich voor de rechter
verantwoorden. Het verdere onderzoek wordt gedaan door de politie
Kennemerland.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

‘Plan dorpscentrum heeft meerwaarde voor iedereen’
Herman Bezuijen van
Gemeentebelangen

Stemmen
Het college van burgemeester
en wethouders heeft een
voorstel neergelegd bij de
gemeenteraad, die daar

Gratis parkeren
Als het centrum autovrij
wordt, dan levert dat voor
bewoners uit Amstelhoek
een nieuwe situatie op.

“Omleggen N201 prachtige aanleiding
voor mooi nieuw dorpshart”

De lokale kranten staan er vol van, want het
houdt Uithoorn flink bezig: de samensmelting
van de dorpscentra tot één kloppend dorpshart.
Op 12 december stemt de gemeenteraad over
de realisatieovereenkomst. Herman Bezuijen
van Gemeentebelangen: “Tot die tijd kunnen
mensen zich laten horen.”
Herman Bezuijen is geboren
en getogen Uithoornaar
en fractie-assistent van
Gemeentebelangen. Hij is
blij dat de aanloopfase naar
de ontwikkeling van een
nieuw, bruisend dorpshart
nu in 2014 overgaat in het
realiseren van de plannen.
Bezuijen: “Ik heb me er
persoonlijk jaren aan
geërgerd, dat een dorp als
Uithoorn ANWB-borden

had met ‘centrum-Noord’
en ‘centrum-Zuid’. Eigenlijk
is iedereen het er ook wel
over eens dat die drukke
weg het er niet gezelliger op
maakte. Het is niet aantrekkelijk voor winkeliers en niet
voor winkelend publiek.
Het omleggen van de N201
is een prachtige aanleiding
om die twee centra met
elkaar te verbinden en er
iets moois van te maken.”

12 december over stemt.
De belangrijkste punten
zijn de financiering en het
gratis gebruik van de parkeergelegenheid. Bezuijen: “We
moeten een aantal belangrijke knopen doorhakken.
Maar ik verwacht dat een
meerderheid krijgen geen
probleem zal zijn.”
Bereikbaarheid
“Over het meeste is al
zó uitvoerig vergaderd.
Grootste knelpunt was
natuurlijk de bereikbaarheid
van het nieuwe dorpshart.
Vreemd genoeg zie ik in de
kranten nog steeds discussie
over het ‘doorknippen’ van
de N201. Daar is zes jaar
geleden al een besluit over
genomen.”

Bezuijen: “Ook daar is een
passende oplossing voor
gevonden. De Prinses Irenebrug verleent toegang tot

de nieuwe parkeergarage,
gelegen aan het winkelcentrum. Ook kan de garage
gebruikt worden als doorgang.
Het voorstel is een bovengrondse garage, die aan
beide zijden een in- en
uitgang heeft. Bovendien
blijft parkeren gratis.”
Mooie waterkant
“Natuurlijk is het nooit
mogelijk om iedereen honderd
procent tevreden te stellen.
Maar wat we voor ogen

hebben, is van meerwaarde
voor iedereen. Een levendiger
en aantrekkelijker centrum,
gelegen aan een prachtige
plek aan het water, met
winkels, een mooie waterkant
en een cultureel cluster.
Mochten mensen nog hun
mening aan de gemeenteraad kenbaar willen maken,
dan nodig ik ze uit voor het
informerend debat van donderdag avond. Het voorstel is
pas definitief als er gestemd
is. Laat dus van je horen!”

RAADSAGENDA
Datum: 28 november 2013
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening en inspreken
burgers 20.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 20.35 uur

3

Ontwikkeling
Amstelplein 20.40 uur

4

Kadernota bestemmingsplannen Landelijk Gebied
21.30 uur

5

Derde tussentijdse rapportage 2013 22.00 uur

6

Discussienotitie vergaderstructuur van de raad
22.30 uur

Vragen over armoedebeleid
De gemeenteraad behandelde
op 14 november de tussentijdse evaluatie armoedebeleid.
De fracties maakten zich
zorgen over de hoeveelheid
regelingen die op de gemeente afkomt, of het geld er wel
is om deze uit te voeren en
over de personele consequenties. Over de dagarrangementen op scholen wilden fracties
weten of die alleen gelden
voor kinderen binnen de
armoedegroep. Wethouder
Zijlstra ontkende dit. “Als de

activiteiten onder schooltijd
zijn, zijn ze voor iedereen.
Zijn ze buiten schooltijd, dan
moet ervoor betaald worden.
Als ouders dat niet kunnen,
is er geld beschikbaar uit het
armoedefonds.” Groen
Uithoorn wilde weten of
de gemeente inmenging
heeft met de voedselbank.
Wethouder Levenbach gaf
aan dat er geen bemoeienis
is. Ons Uithoorn leest in
de nota dat mensen in de
bijstand verplicht wordt

om een tegenprestatie te
verrichten. Volgens
Levenbach lopen er twee
discussies door elkaar:
mensen kunnen gedwongen
worden om vrijwilligerswerk te doen of de gemeente
moet mensen activeren.
VVD’er Wolffensperger
gaf aan dat “de verplichting
erin zit dat als iemand een
uitkering krijgt en je stelt
daar een sollicitatieplicht
tegenover, dat dan de plicht
is om te solliciteren.”

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 december
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

ZATERDAG 30 NOVEMBER
KRIJGT AMSTELPLEIN BEZOEK VAN:

Pieten in Concert
Pieten in Concert g
aat op tour
door winkelcentrum
Amstelplein
met een medley va
n herkenbare
Sinterklaasliedjes in
een ander
muzikaal jasje, swin
gend in
prachtige glitterkost
uums.

Pieten
Ook controleren de
e
hoe het staat met d
an het
Sinterklaaskennis v
met de
k
e
li
b
u
p
d
n
le
e
k
in
w
voor de
Sinterklaaskwis. En
e Pieten
kinderen hebben d
rs bij zich!
natuurlijk iets lekke

WINKELCENTRUM
Amstelplein Uithoorn

DE PIETEN ZIJN AANWEZIG TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR

BIJ HUIS
04 Nieuwe Meerbode
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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.

Verhalen van een dolende wolkenridder

Aart van Wijk beschrijft belangrijke
revolutie in de luchtvaart

Uithoorn – Uithoornaar Aart van
Wijk heeft in zijn leven al heel wat
boeken over luchtvaart samengesteld. In ‘Avonturen van een dolende wolkenridder’ vertelt hij zijn eigen verhaal, binnen en buiten de
luchtvaart. Hij is de enige KLM vlieger die op de gloster Meteor heeft
gevlogen en die vervolgens enkele decennia later zijn KLM carrière
beëindigde als gezagvoerder op de
Boeing 747-400. Gedurende zijn beginjaren is hij viermaal door eigen
toedoen door het oog van de naald

gekropen, tweemaal op de RLS en
tweemaal bij de Luchtmacht.
Als een rode draad loopt verweven met de vliegerij zijn liefde naar
academische studies. Hij studeerde rechten en behaalde in 2007 het
doctoraal examen Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Aart van Wijk
heeft het boek op een zeer toegankelijke wijze beschreven. Van primitieve zweefvliegtuigen en houtje touwtje ((maar o zo mooie) Tiger Moths via burger en vervolgens
militaire vliegopleiding op Neder-
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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.

Uithoornse ‘knip’: verder
omrijden (correctie)
Vorige week plaatste De Nieuwe Meerbode een ingezonden
brief van mijn hand met de kop:
Uithoornse “knip” tussen Noord
Holland en Utrecht bijna van de
baan? Intussen ben ik per fiets
met de teller de voor ons bedachte omwegen gaan opmeten.
Dat klusje was door de vele wegwerkzaamheden lastig.
Als u straks in Amstelhoek bij
het verkeerslicht staat en u kunt
niet meer over de Irenebrug Uithoorn in, dan gaat u geen vier
maar ZES kilometer omrijden om
het punt te bereiken onderaan
de oprit van de Irenebrug aan
de Uithoornse kant. De milieu-

en andere effecten die ik vorige
week probeerde te duiden vallen dus nog veel beroerder uit.
Landbouwers, als u niet door
nieuwe N201 tunnel onder de
Amstel mag omrijden, dan mag
u via de bruggen van De Hoef en
Vrouwenaker TWAALF kilometer
omrijden.
Het leek me wenselijk dat alle
betrokkenen goed de gevolgen
kennen van een Uithoorns gemeentebestuur wat met de rug
naar Utrecht en “De Ronde Venen” gaat staan en mogelijk blijft
staan.
Ad de Kort
a.d.kort@hccnet.nl

Bekendmaking juryleden
schrijversprijsvraag
Uithoorn - De inzendingen voor
de schrijversprijsvraag, die onlangs is uitgeschreven door de
stichting 50 jaar Hoeksteen, zullen
beoordeeld worden door een deskundige jury. De drie personen die
voor dit doel zijn aangezocht, hebben ieder hun eigen karakteristieke inbreng op het literaire vlak.
Gezamenlijk bestrijken zij de verschillende invalshoeken die een
rol gaan spelen bij het voorgenomen jubileumfestijn in De Hoeksteen. Anton Furnée, neerlandicus
en musicus, is werkzaam als hoofd
van de bibliotheek.
Hetty Kleinloog is scenarioschrijfster, onder andere voor televisiedrama en muziektheatervoorstellingen. Bovendien verzorgt zij
schrijverstrainingen.
Louise Prins is bekend als beeldend kunstenaar en is tevens ac-

tief op het terrein van geschiedschrijving over Uithoorn.
Tot 1 januari heeft iedereen die wil
meedoen aan de prijsvraag nog
de tijd voor inzending. De jury is
blij met alle denkbare vormen van
schrijfkunst: verhalen, gedichten,
monologen, liedteksten enzovoort,
geïnspireerd op ‘Het geheim van
de Hoeksteen’. De winnende bijdragen worden opgenomen in een
jubileumbundel over De Hoeksteen, die in 2014 zal verschijnen. Op zaterdag 30 november zal
de jury door het stichtingsbestuur
worden geïnstalleerd. Op die middag is de laatste gelegenheid om
deel te nemen aan de schrijversworkshop van Hetty Kleinloog.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Voor aanmelding en
meer informatie, zie de website
www.Hoeksteen50jaar.nl.

De beste oplossing voor
ieder huidprobleem
Uithoorn - De huidtherapeuten van
Huidtherapie Dermicis zijn gespecialiseerd in de paramedische behandeling van de meest uiteenlopende
huidaandoeningen. Enkele vragen
aan Erna de Lange, manager Huidtherapie Dermicis:

zen op de mogelijkheden binnen
Huidziekenhuis Dermicis en de medische specialisten. Deze unieke
samenwerking met dermatologie
draagt bij aan het beste resultaat. Al
het personeel van Dermicis is hoog
gekwalificeerd.’

Wat maakt jullie
huidtherapie bijzonder?
‘De persoonlijke zorg. Een huidprobleem heeft vaak een grote impact
op het dagelijkse leven. Patiënten
een goed gevoel geven en weer laten stralen, dat is het belangrijkste.
Met de juiste behandeling kunnen
wij de aandoening verminderen of
zelfs verhelpen. Door de persoonlijke aandacht en advies op maat zien
wij patiënten opbloeien en zelfverzekerd worden. Onze huidtherapeuten zoeken per patiënt naar een gerichte oplossing. Mocht iemands
huidprobleem in de medische hoek
zitten, dan kunnen wij diegene wij-

Hoe weten patiënten of
jullie veilig werken?
‘Dat begint al met het gratis adviesgesprek. De huidtherapeut neemt
dan de tijd om de klachten van de
patiënt te bespreken, zodat duidelijk
wordt wat het probleem precies is.
Vervolgens wordt de behandelwijze
gekozen welke het beste resultaat
biedt. Daarnaast heeft veiligheid uiteraard alles te maken met het gebruik van gecertificeerde apparatuur. Wij werken uitsluitend met apparatuur en producten waarvan de
effectiviteit en veiligheid door wetenschappelijk medisch onderzoek
is aangetoond.’

lands eerste straaljager, de Gloster Meteor, tot en met gezagvoerder op de boeing 747-400. Hij heeft
de revolutie van de luchtvaart meegemaakt van de zuigermotor in de
kleine langzame vliegtuigen voor
een elitaire groep passagiers tot
hoog efficiente by pass straalmotoren die het vliegen uiteindelijk voor
het grote publiek tot in de verre uithoeken van de wereld tot de gewoonste zaak van de wereld maken.
Het boek is uitgegeven bij Martine Kamphorst, Uitgeverij Elikser, in

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
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.
Leeuwaarden. Tel: 058-28948557 of
“www.elikser.nl Het boek heeft 388
pagina’s en kost 45 euro.

400.000 euro
provinciale subsidie
voor project Waterlijn
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
ontvangt 400.000,- subsidie van de
provincie Noord-Holland voor het
project ‘Ontwikkeling van de Waterlijn’. Het bedrag komt uit de regeling ‘Water als Economische Drager’ (WED) Watertoerisme en Waterrecreatie, waar gemeenten, bedrijven en verenigingen afgelopen
zomer op konden inschrijven. In totaal is er in de hele provincie 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
het aanleggen van ondersteunende voorzieningen voor watergebonden toerisme en recreatie en bij watersportlocaties. De focus lag daarbij op de categorieën binnen de watersportsector die in economisch
opzicht het meest relevant zijn en
waar het grootst mogelijk groeipotentieel ligt: de pleziervaart, riviercruise- en chartervaart, sloepen en
surfsporten.

Jachthaven
Voor het project ‘Ontwikkeling van
de Waterlijn’ worden onder meer
een jachthaven, bijbehorende kade
en aanlegvoorzieningen voor passanten en inwoners gerealiseerd
(zoals stroompunten en sanitair).
Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van dit project is duurzaamheid, door middel van energiebesparing, waterbesparing en gebruik
van duurzame materialen. Het project gaat begin 2014 van start.
Bij het toekennen van de subsidie
verlangt de provincie dat de aanvrager minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project op zich
neemt. Hierdoor worden aanvragers
extra gestimuleerd om te investeren
in recreatieve en toeristische voorzieningen, wat zorgt voor een beter
aanbod op het gebied van watergebonden recreatie en toerisme.

Dans- en Partycentrum Colijn

Tiroler Abend gezellige boel
Uithoorn – Afgelopen zaterdag
vond de ‘aftrap’ plaats voor een paar
gezellige sfeervolle maanden bij
Dans- en Partycentrum Colijn. Elk
jaar in november organiseren Axel
en Heleen Colijn een speciale avond
voor hun leerlingen en introducés.
Vele thema’s zijn al de revue gepasseerd. Franse avond, Hollandse
avond, en vorig jaar een Amerikaanse avond. Dit jaar vond er een heuse Tiroler Abend plaats in het altijd
gezellige danscentrum aan de Industrieweg in Uithoorn. Axel en Heleen
vragen altijd aan de gasten of zij qua
outfit iets willen doen aan het thema. Nou, dat hebben ze dit jaar geweten! De Dirndl jurkjes en lederhosen waren ruim vertegenwoordigd,
natuurlijk met bijpassende haardracht! Er werd getrakteerd op een
heuse Oostenrijkse proeverij met diverse hapjes en drankjes, en iedereen kon meedoen aan het bierpulschuiven. Ook werd een prachti-

ge choreografie aangeleerd op het
overbekende ‘Anton aus Tirol’ !
Deze avond was het begin van een
paar leuke maanden bij Dans- en
Partycentrum Colijn. Op 14 december staat het kerstbal weer gepland,
met een schitterende demonstratie
in Latijns-Amerikaanse dansen. Op
19 december komen de plaatselijke KBO en ANBO weer langs voor
hun jaarlijkse kerkdienst en kerstvieringen voor de ouderen in Uithoorn, die bij deze bonden zijn aangesloten. En, om het nieuwe jaar
goed te beginnen, vind op 11 januari
2014 het traditionele Nieuwjaarsbal
plaats, met zoals altijd live-muziek!
Deze avond zal voor de vierde keer
opgeluisterd worden door Upd@te,
een heerlijke band die goede dansmuziek voor de gasten verzorgt.
Kaarten zijn reeds verkrijgbaar en
ook niet-leerlingen zijn van harte
welkom! Voor meer informatie www.
dansenpartycentrumcolijn.nl .

Wadlopen in Mijdrecht
Als u eens zin heeft in een middagje wadlopen zonder natte voeten te krijgen, dan kunt u
dichtbij huis terecht. Duizenden
jaren geleden, na de laatste ijstijd, reikte de langzaam vollopende zee tot aan Mijdrecht en
Wilnis, grofweg tot waar nu de
Ir. Enschedeweg ligt. Over de
laag zand die de laatste ijstijd
over Nederland heen legde, deponeerde de zee een verse laag
klei en waddenkreken doorkliefden ons landschap. Als u
Mijdrecht verlaat via de Hoofdweg en na de laatste rotonde
rechtdoor rijdt, ziet u onmiddellijk aan uw rechterhand welvingen in het weiland: de kreekruggen die toen in het waddengebied gevormd zijn. Even verderop
links in het weiland zijn er nog
meer te vinden. Dat we dit na al
die duizenden jaren nog kunnen zien, komt natuurlijk door
de mens. Die heeft in de afgelopen eeuwen de dikke laag veen
afgegraven die zich later op de
zeeklei vormde. Daardoor liepen
grote delen van De Ronde Venen onder water, maar dat water is later weer drooggelegd. In
de droogmakerij die daarna ontstond kunnen we nu op ruim 5
meter onder de huidige zeespiegel weer naar de zeebodem
van toen kijken. Waar zich nog
meer van die kreekruggen bevinden kunt u vinden op http://
www.vensteropdevecht.nl/historie/119.html.
Ook op andere plaatsen in De
Ronde Venen kunnen we merk-

waardige glooiingen zien, bijvoorbeeld bij de weg Oud AA,
de Portengense Zuwe en de Portengen. Maar hier kijken we niet
naar de oude zeebodem. We zitten hier ‘slechts’ 1,5 meter onder
de zeespiegel en bevinden ons
dus op de bovenlanden. Hier bestaat nog steeds de veenlaag die
zich na de laatste ijstijd wel acht
meter hoog op de dekzandlaag
vormde. In de loop van de eeuwen is die veenlaag flink ingeklonken en dus meters lager komen te liggen, maar hier is geen
veen afgegraven. De hobbels die
we hier op de weg en in het land
zien liggen zijn oude beddingen
van het riviertje de Aa. De zanden kleiafzettingen van dit riviertje
klinken veel minder snel in dan
het omliggende veen en komen
nu dus als heuveltjes omhoog in
het landschap.
Vooral langs de Portengen zien
we daarom het ene huis een
stuk hoger liggen dan het andere. Mocht je toevallig precies op
de scheiding van de oude rivierbedding en het omliggende veen
hebben gebouwd, dan kunnen
er rare dingen gebeuren met je
huis. Vooral bij het kleine huisje op de kruising van de Portengen en de Portengense Zuwe is
dit goed te zien. Boeiend, dat je
door te wandelen in onze mooie
omgeving ook nog eens ver terug de geschiedenis in kan kijken.
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Extra controles
op vuurwerk!

Uithoorn - Er wordt alweer flink
met vuurwerk gegooid in diverse wijken. Op vrijdag 22 november kreeg de politie meldingen van
overlast in Meerwijk. Ook zijn mel-

dingen binnengekomen van afgestoken vuurwerkbommetjes op de
Zijdelweg, nabij het tunneltje. Verder is aangifte gedaan door enkele scholieren, naar wie vuurwerk gegooid is. De politie gaat extra controles houden op het bezit en afsteken van vuurwerk. Er gaan direct
boetes gegeven worden.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Wat zijn de voornaamste huidaandoeningen die jullie behandelen?
‘Acne, schimmelnagels, overbeharing, pigmentvlekken, couperose, littekens, huidverbetering en we
verwijderen veel tatoeages. We bieden een breed scala aan behandelmethoden; zo zetten we verschillende soorten medische peelingen, geavanceerde lasers in om tot een zo
specifiek mogelijk einddoel te komen.’
Jullie bieden daarnaast
ook huidverjonging aan.
Wat houdt dit in?

’Dit houdt in dat de huid strakker
wordt door middel van een laser die
eigenlijk het collageen in de huid
weer actief maakt. Hierdoor wordt
de huid weer soepel en het verouderingsproces uitgesteld.
Wij gebruiken ook een injector
waarmee door middel van hoge
druk hyaluronzuur, een lichaamseigen stof, de rimpels worden opgevuld. Volwassenen verliezen deze
stof en door dit bij de rimpels aan te
vullen wordt de huid weer glad. Dit
gebeurt geleidelijk en ziet er heel
natuurlijk uit. De reactie uit de omgeving moet zijn: wat zie jij er goed
uit!’
Op welk resultaat ben je trots?
‘Begin dit jaar kwam er een 20-jarige jongen met ernstige acne bij
ons. Hij voelde zich depressief en
kwam de deur niet meer uit. Wij behandelden hem met lasertechnieken in combinatie met medische
peelings. Als hij terugkomt voor een
onderhoudsbehandeling, stapt hij
hier stralend binnen. Hij is zelfs aan
het solliciteren en durft weer uit te
gaan.’ Meer informatie over Dermicis? www.huidtherapie-dermicis.nl

Open lesdagen dansen
Regio - Wil jij 1,5 maand gratis
les cadeau van de Sint? Schrijf je
dan in op een van de open lesdagen van Dansschool Mijdrecht. Op
maandag 2 en woensdag 4 december kan men hiphop- of breakdancelessen volgen. En op vrijdag 6 december is er een Sint en Piet balletdansles, waar de kinderen verkleed
mogen komen. Na elke les worden
de kinderen getrakteerd op iets lekkers van de sint. Op zondag 1 december zal Wicked, ook wel bekend
als Andreas, de dansende kok uit
het tv programma Everybody Dance

Now, een coole dans-workshop komen geven in Mijdrecht. Wil jij hier
aan meedoen, meld je dan aan via
de website. Wees er snel bij want
vol is vol. Andreas traint zelf diverse
demoteams, een van zijn teams behaalde zelfs de finale van Holland’s
Got Talent.
Kan jij goed dansen en wil jij ook
heel graag in het demoteam, kom
dan naar de auditie op 1 december aan de Rendementsweg 25 in
Mijdrecht. Voor meer informatie zie
advertentie of kijk op www.danslesmijdrecht.nl
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Koppers Nederlands B.V. in Uithoorn per 1 juli volgend jaar dicht

Werknemers geschrokken en aangeslagen:
“We hadden het al zien aankomen”
Vervolg van de voorpagina
Hoewel Uithoorn een uitstekende
ligging, dichtbij onze leveranciers
en een aantal klanten, en een groot
productaanbod heeft, is het de fabriek met de hoogste kosten per
eenheid van al onze Europese fabrieken, zelfs als de faciliteit op haar
top draait. De fabriek in Uithoorn
heeft de laagste capaciteit terwijl
zij moet voldoen aan het strengste
eisenpakket van al onze Europese fabrieken. Zelfs met de logistieke voordelen en het scala aan producten dat Uithoorn produceert in
ogenschouw genomen, is het een
rationele en meer voor de hand liggende beslissing om de teerdestillatie in Uithoorn te beëindigen.
Voorgenomen besluit
Het voorgenomen besluit houdt in
dat de productie van steenkoolteeren aardolieproducten in onze fabriek in Uithoorn per 1 juli 2014 beeindigd wordt. Daarna volgt er een
periode van 12 maanden die gebruikt zal worden voor het reinigen,
ontvlechten en ontmantelen van de
installatie en/of het terrein. Hiervoor

zal een klein team van Koppers NL
warden ingezet. Het ligt in de bedoeling om de activiteiten in Tank
Park Amsterdam voort te zetten en
de TTS1 in de vaart te houden. Koppers International (KIBV) zal voor
onbepaalde tijd in Uithoorn gevestigd blijven en er zullen 2 nieuwe functies bij KIBV ondergebracht
worden op het gebied van Technical Services en Financiën. De productie wordt ondergebracht in Nyborg en Port Clarence, alwaar de fabrieken dan op volle capaciteit zullen draaien.
Sociale gevolgen
De huidige CAO bevat een Personeelsbegeleidingsregeling die erop
gericht is jullie te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, met daarbij gedurende een bepaalde garantieperiode aanvullingen op mogelijke WW-uitkering en/of aanvulling op je salaris als je minder gaat
verdienen dan dat je nu bij Koppers
doet. Daarnaast zijn er in genoemde
regeling vangnetcontructies opgenomen voor het geval je niet direct
succesvol bent in het vinden van
een nieuwe baan en ook de moge-

lijkheid om te kiezen voor een uitkering in-eens, als outplacement niet
wenselijk is. Momenteel is Koppers
met de Vakbonden in gesprek over
deze regeling om de de puntjes op
de i te zetten.
Tijdsplanning
De Ondernemingsraad is bezig met
het formuleren van een advies betreffende het voorgenomen besluit
en er zal geen definitief besluit genomen worden voordat wij dit advies ten volste in overweging genomen hebben. Na het nemen van het
definitieve besluit zullen jullie als
medewerkers meer achtergrondinformatie over de besluitvorming
ontvangen.
Wat het uiteindelijke besluit ook zal
zijn, de organisatie zal zich volledig blijven inzetten voor een veilige
werkplek die in lijn is met alle milieu- en veiligheidswetgevingen. De
organisatie zal de samenwerking
met de medewerkers en wetgevende instanties blijven voortzetten om
zodoende de hoogste gezondheids-,
veiligheids- en milieu- beheerstandaarden te waarborgen. Ook in deze
uitdagende omstandigheden moe-

ten wij ons volledig inzetten om zeker te zijn van een veilige situatie
voor onze mensen, onze omgeving
en het milieu. De organisatie begrijpt dat de medewerkers verontrust zijn door de gedane mededeling en de potentiële gevolgen die
dit met zich meebrengt voor jullie, je
familie, je collega’s en de omgeving.
Koppers is zich hiervan bewust en
is dankbaar voor de goede bijdragen die de medewekers over vele
jaren hebben geleverd. Het voorgenomen besluit staat dan ook volledig los van de prestaties of capaciteiten van onze medewerkers in Uithoorn of van een van onze andere
locaties. Terwijl wij beseffen dat dit
desniettemin een moeilijk bericht is,
hopen wij dat deze uitleg bijdraagt
aan een beter begrip van de logica achter het voorgenomen besluit.
Er volgt een volledige verklaring nadat het definitieve besluit genomen
is, maar vanwege het vertrouwelijke karakter van deze discussie is de
organisatie op dit moment niet in
staat meer details te verstrekken”,
was getekend namens Koppers Nederlands BV, Donald E. Evans.
Het personeel is verslagen.

Zinvol stukje welzijnswerk naar de knoppen

Uithoorn - Omdat de subsidiekranen steeds verder worden dichtgedraaid, zijn instanties die met welzijnswerkers die het buurtwerk overeind houden genoodzaakt hiermee
te stoppen. Zo ook stichting Cardanus, die al vele jaren in Uithoorn actief is met welzijnswerkers, jongeren
opbouwwerkers etc. Per 1 januari
2014 is het afgelopen. Althans als er
geen vervangende inbreng komt en
dat ziet er niet naar uit. Voorbeeld
is The Mix die in januari zijn deuren sluit, maar er is meer wat straks
verleden tijd is. Zoals het buurtwerk
waar voor kinderen zinvolle activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld in ’t Buurtnest aan de Europarei. Sinds jaar en dag werden daar
leuke dingen voor kinderen georga-

niseerd, zoals het Sinterklaasfeest,
maar ook voorleesmiddagen, allerlei
interessante en drukbezochte activiteiten in de schoolvakanties, zoals bingo en kruiswoordpuzzels oplossen waarmee leuke prijsjes konden worden gewonnen, sport en
spel en ga zomaar door. Niet alleen
professionele welzijnswerkers deden er hun best voor maar ook talloze vrijwilligers. De gemeente heeft
om bezuinigingsredenen helaas de
kraan moeten dichtdraaien waardoor welzijnsinstanties droog komen te staan en zij met hun jeugdprogramma’s moeten stoppen. Kortom, alle leuke dingen die jarenlang
voor de buurt(kinderen) zijn georganiseerd, zijn per 1 januari verleden tijd. Anders gezegd: zinvol wel-

zijnswerk wordt in korte tijd naar de
knoppen geholpen.
In de maand december kunnen kinderen voor het laatst genieten van
het Sinterklaasfeest en de voorleesmiddagen. Wie met zijn of haar kinderen nog een keer naar een verhaal wil komen luisteren, moet daar
vooral niet lang mee wachten. In ’t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59 wordt deze maand tot
en met 18 december iedere woensdagmiddag om half drie voor alle kinderen van Uithoorn van 2 t/m
7 jaar voorgelezen. Voor elk kind
is er na het voorlezen limonade en
een koekje. De 11 voorleesvrijwilligers van het voorleesproject moeten
daarna met spijt in het hart hun activiteiten beëindigen.
Toekomst welzijn onzeker
Zonder anderen en vrijwilligers tekort te doen is met name welzijnswerker Natascha Halici degene die
de kar trok en het nodige organiseerde. Daarbij kon zij rekenen op
hulp van haar collega’s, vrijwilligers
en ouders van kinderen. Maar Natascha is straks werkeloos, tenzij zij
bij een andere organisatie in dienst
kan komen. Maar wie of wat dat is,
blijft nog duister. In Amstelveen zal
een nieuwe organisatie onder de
naam AanZ bepaalde welzijnsvoorzieningen gaan uitvoeren, maar of
dat zich ook uitstrekt naar Uithoorn

De Amstel bereidt schaatsers weer voor
met wakzwemmen
Regio - Afgelopen maandagavond
was er weer een groep zwemmers
die zich op de komende winter voor
wilde bereiden. Ook dit jaar bood
Zwem- en polovereniging De Am-

stel haar leden weer de mogelijkheid het wakzwemdiploma te behalen. Tijdens de cursus werd er eerst
een uitleg aan de cursisten gegeven, daarna om erachter te komen

Dummie de Mummie op
de Kwikstaart
Uithoorn – Vorige week vrijdag is
kinderboekenschrijfster Tosca Menten op de Kwikstaart aan de Randhoornweg geweest. Op zeer humoristische wijze heeft Tosca Menten de
kinderen van de groepen 7 getrakteerd op een greep uit haar werk en
leven. Een van haar bekendste boeken is ‘Dummie de Mummie’ waar zij
al verschillende delen van geschreven heeft. Zij is zelfs met Dummie
op reis geweest naar New York en
Egypte om daar inspiratie voor haar
boeken op te doen. Zij beloofde vrij-

dag dat er nog een boek komt, waarschijnlijk ‘Dummie de Mummie op
wintersport’. De groep 7 leerlingen
hadden de primeur om de eerste alinea van haar nieuwe boek ‘Expeditie Bulk’ te mogen horen. De kinderen zaten ademloos te luisteren naar
haar leuke verhalen en anekdotes en
aan het einde van de middag mochten ze hun meegebrachte boeken laten signeren. Reken maar dat er binnenkort veel (voor)gelezen zal worden uit haar boeken. De leerlingen
hebben erg gelachen en genoten!

hoe het aanvoelt om met ‘volle bepakking’ in het water terecht te komen mocht iedereen een baantje
zwemmen met schaatsen, jas, muts
en sjaal. Daarna was het even ken-

is niet bekend. Onbekend is ook wat
de positie wordt van de beheerder
van ’t Buurtnest, Edwin Konijn. Is
het voor hem ook einde oefening of
blijft hij anderszins beheerder? Het
is verder nog onduidelijk of de gemeente Uithoorn opnieuw in zee
gaat met een welzijnsorganisatie.
Men wil daarover eerst nadenken,
zo wordt gezegd. Al met al een uiterst vervelende en treurige situatie,
helemaal voor de welzijnswerke(st)
ers die hun baan verliezen.
“Door de bezuinigingen zijn de kinderen aan de Europarei de klos. De
gemeente Uithoorn stuurt deze kinderen doelbewust de straat op, omdat er nu domweg geen geld beschikbaar is om mensen als Natascha aan het werk te houden”,
laat Conchita Willems als bewoonster van de Europarei weten. “Wij
als vrijwilligers vinden het vreselijk
om te stoppen met voorlezen, maar
staan machteloos. Zonder coördinator kan het project domweg niet
draaien.
De gemeente verwacht van ons, de
vrijwilligers, dat wij het project zonder hulp van buitenaf gaan draaien,
helaas voelen wij ons daartoe niet in
staat.” In de komende uitgaven van
deze krant zullen wij nog uitgebreid
terugkomen op het ‘teloor gaan van
het welzijnswerk’ in Uithoorn en wat
de gevolgen daarvan zijn.
nismaken met de kou als je door het
ijs zakt; in een bad met ijs kon men
dit even aanvoelen. Vervolgens was
het oefenen om op een ijsschots te
klimmen en daar verder het gewicht
te verdelen door daarover heen naar
te kant te rollen. Om kennis te maken met de duisternis onder het ijs
werden de deelnemers voorzien van
geblindeerde brillen en aangemoedigd om naar een roepende begeleider te zwemmen. Toen een stukje theorie over het gebruik van de
ijspriem de airbags, om vervolgens
zwemmend onder een zeil het gat
(wak) te vinden. Als laatste onderdeel de uitleg van het aluminiumfolie zowel te gebruiken als deken tegen de kou als ook als brancard om
een drenkeling weg te dragen. De
volgende Amstelaars ontvingen na
de koek-en-zopie hun wakdiploma:
Coosje Huijssoon, Vera Bader, Andy Albers, Jay Albers, Siena Albers,
Nikki van Raaij, Ellemijn Dubbeldam, Ivo Driehuis, Rick Driehuis, Nina Siegers, Yorgos Tsamitros, Gwen
Oudshoorn en Pim Chanock van Enthoven.

DUS! kiest Peter Timmer
tot lijsttrekker
Uithoorn/De Kwakel - De leden
van DUS! hebben vorige week dinsdag Peter Timmer tot lijsttrekker gekozen en de kandidatenlijst en het
verkiezingsprogramma vastgesteld.
Ria Zijlstra is weer wethouderskandidaat. Zij heeft de afgelopen
vier jaar met veel plezier deel uitgemaakt van het college van B&W
en is de enige wethouder die heeft
aangegeven door te willen gaan.
Zijlstra over haar ambities: “In vier
jaar in het college kan je veel doen,
maar niet alles. We zijn op de goede
weg: bijvoorbeeld met talentontwikkeling, met duurzaamheid en met
alle taken die we vanuit het Rijk krijgen. Met beperkte middelen moeten we veel doen. Maar met de inzet en deskundigheid van inwoners, ondernemers en organisaties
kunnen we de uitdaging aan. Daar
heb ik nog tijd voor nodig. Mijn inzet voor de komende vier jaar zal
dan ook zijn: de energie in de samenleving binden om samen te zorgen voor een omgeving waar mensen tot hun recht komen. Kies voor
continuïteit!”

Ervaren
Lijsttrekker van DUS! is de ervaren
rot in het vak Peter Timmer, nu fractievoorzitter. Ook Timmer wil doorgaan: “Graag wil ik me nog vier jaar
inzetten voor Uithoorn en De Kwakel. Samen zijn we verantwoordelijk voor hoe het er uitziet en hoe
we met elkaar omgaan. Naar de
visie van DUS! houden we daarbij rekening met de leefomstandigheden hier en nu, later en elders.
Dus duurzaam, meedoen om mensen van betekenis te laten zijn voor
henzelf en de samenleving, zoveel
mogelijk meebeslissen over de eigen woonomgeving, en natuurlijk!
in een groene omgeving.” Op nummer twee tot en met vijf van de lijst
staan: Elfriede Henraat, José de Robles, Ans Gierman en Tim Caré.
D66 en GroenLinks hebben in Uithoorn en De Kwakel de krachten
gebundeld in DUS!, voor een groen,
duurzaam en sociaal beleid. DUS!
gaat ‘voor de energieke samenleving’ zoals het verkiezingsprogramma laat zien. Voor meer informatie:
www.dus-uithoorn.nl.

Stamppotten bij Eetkamer
Uithoorn - Het is echt lekker weer
om stamppotten te eten, dacht de
organisatie van Eetkamer Goede
Genade. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen eten.
Donderdagavond om zes uur gaat
de deur van de Eetkamer Herman
Gorterhof 3 open. Het is wel nodig
om van tevoren even op te geven via
www.eetkamergoedegenade.nl of

telefoon 523272. Op het menu staan
zuurkoolschotel, boerenkool en andijviestamppot. Na afloop is er een
heerlijke bitterkoekjespudding. De
avond wordt afgesloten met een
kopje koffie of thee. Het is onderling
altijd gezellig en iedereen is welkom
voor een goed gerecht en een goed
gesprek. De avond duurt tot half negen. Deelname is gratis.

Eerste wedstrijd zeer
succesvol voor de meiden
van de turnselectie!
De Kwakel - Zaterdag 23 november was het zover. De meiden van
de selectie hadden hun eerste wedstrijd bij De Zevensprong in Zevenhoven. Om half 9 was eerst niveau
12 aan de beurt met wel een paar
toppers! Want eigenlijk waren Nuna, Danique en Jinte nog te jong
om deel te nemen, maar ze voerden
alles zo keurig uit dat ze toch mee
mochten doen van de nieuwe trainster Marjolein. Maar ook Fay, Djoeke en Femke waren van de partij in
niveau 12. Wat waren ze goed! Helaas vielen ze hier niet in de medailles, maar desondanks hebben ze
onwijs goed geturnd en er kan harder getraind worden voor de volgende wedstrijd.
Om half 11 moesten de meiden van
niveau 11 aanwezig zijn. Eerst waren de 3 meiden van KDO aan de
beurt op sprong, mooie overslag
over de kast heen. Super mooi gedaan! Daarna was het tijd om de
brug even helemaal te verbouwen

want zij van KDO willen graag springen naar de hoge ligger en niet de
hoge ligger zo vast kunnen pakken. Dus even wat breder en hoger
en ook daar waren de meiden klaar
voor een mooie strakke oefening.
Klaar mochten ze stiekem al doorgaan naar het volgende en laatste
onderdeel, de lange mat/vloer. Zij
hebben ook weer zeer mooie oefeningen laten zien.
Spannend, want daar was de prijsuitreiking dan eindelijk: ‘zullen we
een medaille mee naar huis nemen of niet’. Als eerste mocht Jette naar voren komen met een mooie
score van gemiddeld 13,00 is ze op
de derde plaats geëindigd. Maar
het was nog niet klaar voor KDO
want toen mochten Melissa & Chinouk naar voren komen, ze hadden
met gemiddeld 13,3 punten de 1ste
plaats veroverd.
Dus geen andere vereniging op het
podium bij de niveau 11. Het was alleen maar KDO dat daar stond!

08 Nieuwe Meerbode

• 27 november 2013

Leerzame en gezellige

Wijnproeverij
Uithoorn – Vorige week dinsdag 19 november organiseerden het Rechthuis aan den
Amstel en AH Jos van den Berg hun eerste gezamenlijke wijnproeverij. Een unieke samenwerking door het bundelen van de krachten
van deze bedrijven. Onder leiding van vinoloog Ton Wortelboer van Procuwijs werden
de gasten niet alleen meegenomen in de
wereld van wijn maar men had ook bij iedere
wijn voor een bijpassend kaasje gezorgd.
Hiervoor was Paul van Erp namens de firma
Bouter Cheese verantwoordelijk, die al vele
jaren een intensieve samenwerking heeft
met Albert Heijn. Na een korte introductie
over de ‘regels’ van het wijn proeven werd ingezoomd op de karakteristieke eigenschappen van de verschillende wijnen en de kazen
hetgeen niet alleen voor een leerzaam maar
ook ontspannen en gezellige avond zorgde.
Na afloop waren de reacties zo positief waardoor een herhaling direct is toegezegd.”

Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar

COLOFON

Vuurlijn weer open voor alle verkeer!
Vervolg van de voorpagina
Toegegeven, de Vuurlijn is in zijn
aard en uitvoering niet erg geschikt
en vooral te smal en te bochtig om
als ‘doorgaande weg’ te dienen.
Daar zijn de N196 en de Noorddammerweg beter voor ingericht en die
behoor je als automobilist dan ook
zoveel mogelijk te nemen. Niettemin wordt de Vuurlijn door inwoners
van De Kwakel en Uithoorn gebruikt
als ‘de kortste weg’ naar en van de
sportvelden op de grens met en in
De Kwakel, om woningen die echt
aan de Vuurlijn liggen (adres) te bereiken en een enkel bedrijf dat gevestigd is in het aangrenzende industriegebiedje. In dat licht gezien
kan dat nooit veel gemotoriseerd
verkeer zijn. Toch zeggen bewoners van de Stelling die vanuit hun
huis in Park Krayenhoff achter op de
Vuurlijn uitkijken, last te hebben van
het veelvuldig voorbij rijdende gemotoriseerde verkeer. Daar staan
weer meningen tegenover van andere inwoners die niet aan de Vuurlijn wonen en die van de gemeente. Daardoor dreigt het onderwerp
zo langzamerhand te verzanden in
een eindeloze discussie, precies zoals die over de Prinses Irenebrug
en het aan elkaar bouwen van het
dorpscentrum. Voor- en tegenstanders staan in bedoelde gevallen lijnrecht tegenover elkaar. Een middenweg waar eenieder vrede mee
kan hebben is momenteel nog niet
in zicht. Intussen heeft ook de politiek zich recentelijk met de Vuurlijn bezig gehouden, maar het verder nog niet als een discussiepunt
op de agenda geplaatst. Tijdens de

raadsvergadering van 26 september jl. werd wethouder Maarten Levenbach (PvdA, Verkeer en Vervoer)
aan de tand gevoeld over de inrichting en de 30 km zone, c.q. 30 km
regime van de Vuurlijn. Daar kon hij
toen geen bevredigende antwoorden op geven. En zo ging het onderwerp weer even de ijskast in, maar
de Vuurlijn is (buiten het gemeentehuis) nog altijd onderwerp van discussie. Niettemin zou er wel (enige)
actie kunnen worden ondernomen
door de gemeente. Om te beginnen
door gedurende een bepaalde periode op de Vuurlijn ter hoogte van
de woningen aan de Stelling metingen uit te voeren hoeveel gemotoriseerd verkeer daar dan wel langs
gaat. Dan heb je die gegevens alvast in handen. Verder zou de gemeente toch snelheidsbeperkende maatregelen kunnen overwegen.
Eenvoudige voorzieningen als chicanes hoeven echt niet veel te kosten. Hoe dan ook, de Vuurlijn is en
blijft een openbare weg die opengesteld is voor alle verkeer waar iedereen vrijelijk – binnen de heersende
regelgeving - mag rijden.
Eigen keuze
Eind vorig jaar heeft het werkteam
VSP De Kwakel samen met de gemeente zich hard gemaakt voor
maatregelen zoals die in het VSP
(Verkeersstructuurplan De Kwakel)
zijn opgenomen. Dit houdt in dat
zowel de Boterdijk, die t.z.t. als fietsstraat wordt ingericht met ‘de auto
te gast’, alsook de Vuurlijn gewoon
open blijven voor alle verkeer. Dit
mede om het verkeer te spreiden
en het (weinige) sluipverkeer op de

Boterdijk te weren. Omdat het verkeersaanbod op de Vuurlijn zeer beperkt is, zijn voor de Vuurlijn-Oost
(het deel tussen de Noorddammerweg en de Watsonweg) geen aanvullende maatregelen zoals een
fietsstraat opgenomen. Het inrichten van de Vuurlijn als fietsstraat
heeft voor de gemeente geen prioriteit. Er komt ook geen definitieve
‘knip’ net zo min als dat op de Boterdijk het geval is. Een en ander wordt
door een verkeerskundige ambtenaar bij de gemeente nog eens nadrukkelijk bevestigd.
Leden van het werkteam zijn van
mening dat het de bewoners van de
Vuurlijn eerder gaat om hun privacy
en eigenbelang dan om het verkeer
op de Vuurlijn. Zij proberen in die zin
onder het mom van ‘sluipverkeer’ de
Vuurlijn afgesloten te krijgen voor
gemotoriseerd verkeer. “Dat is niet
terecht. Ook al omdat de Vuurlijn
er al veel eerder was dan de nieuwe bewoners die er aan de rand van
Park Krayenhoff met een nieuw huis
zijn komen wonen. Zij hebben zelf
voor deze locatie gekozen. De Vuurlijn moet gewoon open blijven voor
bewoners aan de Vuurlijn en sporters om de sportaccommodaties zowel vanuit De Kwakel als Uithoorn
te bereiken. Daarom is ervoor gekozen om beide wegen open te houden voor al het verkeer. Uitgangspunt van het VSP is wel altijd de veiligheid geweest. En wegen knippen
houdt ook in dat het drukker wordt
op andere wegen en gebruikers onnodig moeten omrijden.” Aldus Olaf
Stomphorst van het werkteam VSP
De Kwakel.
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Beproef uw kansen bij
braderie Het Hoge Heem
Uithoorn - Zaterdag 30 november
organiseert Woonzorgcentrum Het
Hoge Heem zijn jaarlijkse braderie.
Van 10.30 tot 16.00 uur kunt u op
de Wiegerbruinlaan 29 terecht. Er
is die dag wat te beleven voor jong
en oud. Naast allerlei kramen met
heerlijke en mooie spullen, spellen
voor kinderen en enveloppen trekken, worden er ook vier rondes gedraaid aan het Rad van Avontuur.
Om 11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur
zal het rad draaien (lootjesverkoop

start een half uur daarvoor).
Er worden mooie prijzen verloot.
Onder andere een Acer tablet, heerlijke rollades, fruitmanden, hotelbonnen, kaartjes voor het kerstcircus Ahoy, diner- en lunchbonnen en
kaartjes voor het rijksmuseum. Deze prijzen worden mogelijk gemaakt
door CSU Uithoorn, Keurslagerij Bader, Fletcher Hotels, Het Rechthuis,
De Fransche Slag, Sjiek aan de Amstel, Het Kerstcircus Ahoy en De
Goudreinet.

Nieuws over het
jaarwisselingsfeest
De Kwakel - Zoals onlangs in
deze krant bekend is gemaakt,
zal het alom geroemde Midwinter/Boerenkoolfeest in het
Dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan plaatsvinden op 29 december aanstaande vanaf 17.30
uur.
De kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 10 december verkrijgbaar bij slagerij Eijk en Veld,
Dorpshuis De Quakel en E-Markt
Schalkwijk aan de Kerklaan in De
Kwakel en kosten 5 euro.
Op 29 december kosten de kaarten in Dorpshuis De Quakel 6
euro. Inmiddels is bekend geworden dat de lokaal welbeken-

de zanger Danny Terp een fantastisch optreden gaat verzorgen. Met ondersteuning van DJ
Michel Kas wordt het een prachtig feest.
De vuurwerkgroep nodigt iedereen heel graag uit, in het bijzonder de bewoners van de nieuwe wijk De Oker. Zij kunnen dan
kennismaken met één van de
Kwakelse feesten. Vanzelfsprekend is eenieder ook van harte welkom in de nacht van 1 januari 2014 vanaf 00.00 uur voor
een gezellige borrel en lekkere
hapjes in het Dorpshuis De Quakel. Neem je familie, vrienden en
kennissen gewoon mee!
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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!

www.mEErbodE.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 27 november 2013

R E ACT IE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

Vuurlijn-Oost sluiten?
Eigen belang
In de laatste uitgaven van de
Nieuwe Meerbode wordt door
bewoners van de woningen
gelegen aan de Vuurlijn (Park
Krayenhoff) de aandacht gevraagd voor het ‘verkeers’probleem waarmee zij kampen. Volgens deze bewoners is de Vuurlijn onveilig vanwege het gemotoriseerde verkeer dat hier
rijdt. Zij stellen voor de Vuurlijn te knippen voor gemotoriseerd verkeer. Zelf ben ik een
van de leden van het werkteam
Verkeerstructuurplan De Kwakel (VSP). Twee jaar lang heeft
het werkteam zich gebogen en
vervolgens hard gemaakt voor
de maatregelen, zoals deze eind
2012 door de gemeente in het
VSP zijn vastgesteld. Dit houdt
onder meer in het openhouden
van zowel Boterdijk als gehele Vuurlijn maar met snelheid
verlagende maatregelen. Door
de Boterdijk en wellicht op termijn ook de Vuurlijn in te richten
als fietsstraat neemt de snelheid van gemotoriseerd verkeer
af, maar kan het zich wel blijven
verspreiden. Bij een fietsstraat
wordt de weg ingericht als 30km zone en is de auto te gast.
Uit diverse metingen die door
de gemeente Uithoorn zijn verricht, is vastgesteld dat het verkeersaanbod van gemotoriseerd
verkeer op de Vuurlijn-Oost
zeer beperkt is, zowel voor als
na de omlegging van de N201.
Het verkeer dat van de Vuurlijn gebruikmaakt bestaat grotendeels uit bestemmingsverkeer voor de sportverenigingen en uiteraard de bewoners
van de woningen en het bedrijf
Wahlen & Jongkind direct gelegen aan de Vuurlijn, maar zeker
géén sluipverkeer zoals de bewoners schrijven. Daarnaast geven zij aan: “Het blijkt dat het
veel te snelle gemotoriseerd
doorgaand verkeer het langzaam verkeer sterk in gevaar
brengt”. Deze aanname is erg
overtrokken, want uit de meting
(zie rapport VSP) komt naar voren dat het aantal ongevallen op
de Boterdijk en Vuurlijn laag is.
Wel blijkt uit de metingen dat
de gemiddelde snelheid boven
de toegestane snelheid ligt. Het
voorstel van de werkgroep om
ook de Vuurlijn in te richten als
fietsstraat, is door de gemeente als mogelijke maatregel in het
VSP opgenomen. Echter vanwe-

ge het beperkte verkeersaanbod
heeft dit voor de gemeente geen
hoge prioriteit. Een vaste afsluiting (het knippen) is voor zowel
de Boterdijk áls de gehele Vuurlijn in het VSP afgewezen. Waarschijnlijk gaat het de nieuwe
bewoner(s) in deze nieuwe wijk
aan de Vuurlijn in deze kwestie
meer om hun privacy ten aanzien van hun woning en proberen nu via deze weg de Vuurlijn
te sluiten voor gemotoriseerd
verkeer. Echter de Vuurlijn ligt er
al vele jaren eerder dan de woningen die daar 2 jaar geleden
zijn gebouwd. De mensen hebben dit ook in hun aankoopoverweging kunnen meenemen.
De bewoners stellen nu hun eigen belang boven het maatschappelijk belang. Het voorstel
voor een knip is dus een veel te
zware maatregel op basis van de
verschillende metingen die de
gemeente heeft verricht. Daarnaast moeten de sporters uit
Uithoorn met een knip aan de
kant van de Watsonweg een andere route kiezen om hun sportverenigingen aan de Vuurlijn te
bereiken en vice versa. De kans
is groot dat deze auto’s dan via
de Boterdijk gaan rijden wat
weer voor extra verkeer op de
Boterdijk en in het dorp zorgt.
Met het openhouden van alle
wegen en het treffen van snelheidsbelemmerde maatregelen
kan iedere deelnemer aan het
verkeer zijn doel op een veilige
manier en zonder omweg bereiken. Tot slot stoor ik mij aan
de onwaarheden die de bewoners in de krant communiceren
om het knippen van de Vuurlijn te promoten, zoals sluipverkeer en dat de Vuurlijn onveilig
zou zijn. Ditzelfde geldt voor de
petitie die zij nu houden waarbij een en dezelfde bewoners
onder verschillende adressen of
namen meerdere malen petitie
aantekenen of anoniem.
Alle andere maatregelen die zijn
vastgesteld om het voor fietsers en voetgangers veiliger te
maken zijn opgenomen VSP
De Kwakel, onderdeel van het
UVVP. Op de site van gemeente kunt u beide verkeersplannen
vinden.

Uithoorn geeft weer verkeerde weergave
van de feiten over ‘oude’ N201
Uithoorn heeft schijnbaar een feilloos gevoel om verkeerde beslissingen te nemen over het afsluiten van wegen, die onverantwoorde gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer in en rond om
de gemeente. Na de soap rond het
afsluiten van de Randweg door de
gemeente (die ik als bewoner van
de Randweg van dichtbij heb mogen meemaken), welke na heel
veel kosten van afsluiten, hoorzittingen, door de gemeente ‘gestuurde’ bezwaren commissie, open stellen, weer afsluiten, toen het eigenlijk al duidelijk was dat de gemeente de afsluiting niet kon handhaven,
toch nog een aantal betonnen palen
laten plaatsen (kosten enkele duizenden euro’s) die een week later
weer weggehaald konden worden
(nog meer kosten) omdat de raad
van Uithoorn tot de conclusie kwam
dat de afsluiting van de Randweg
alleen maar problemen gaf. Het is
nog niet afgelopen, want nu wordt
de afrit van de brug veranderd en
verlegd! Dit terwijl de huidige situatie, weg versmaling op de Randweg
(welke eventueel nog uitgebreid zou
kunnen worden met 2 slalom hekjes
op het fietspad) een prima veilig situatie geeft. Maar schijnbaar moet
men wat doen om de soap als boven
omschreven, te kunnen verantwoorden, dat dit de gemeente, maar uiteindelijk dus de burgers weer tienduizenden euro’s kost! Nu komt Uithoorn weer met het onzalige plan
om bij de Irenebrug een knip in de
oude N201, nu N196, aan te brengen zodat doorgaand verkeer helemaal niet meer mogelijk is. De provincie heeft al becijferd dat de tunnel, nu maar zeker in de nabije toekomst, onvoldoende capaciteit heeft
en rekende er ook op dat de Irenebrug een deel van het verkeer wat
toch in Uithoorn moet zijn, zo opvangen (denk aan al het verkeer
van de Meerwijk). Nee Uithoorn
schijnt de baas te worden over de
N196 en kan de weg dicht gooien,
dat zal dan ook gaan gebeuren, om-

dat er een parkeergarage moet komen en nog meer winkels, dit terwijl
de gemeente haar begroting al niet
of nauwelijks rond kan krijgen. Dan
wel een parkeergarage realiseren,
waarom eigenlijk, is er ter plaatsen
een parkeerprobleem? Ook moeten
er nog meer winkels bij. Dit terwijl
de detailhandel het al moeilijk heeft
en er steeds meer leegstand van
winkels komt door de ontwikkeling
van online shoppen. Maar Uithoorn
gaat de winkel capaciteit uitbreiden
terwijl er totaal geen doorgaand
verkeer meer in of bij dat ‘grote’
winkelcentrum kan komen. Ook is
er bij de inwoners van de buurgemeente aan de Utrechtse kant al
zoveel kwaad bloed gezet, dat die
waarschijnlijk helemaal niet meer
in Uithoorn willen winkelen en Uithoorn, letterlijk links zullen laten liggen! Ook gaat Uithoorn, na de mislukte ambtelijke samenwerking met
Aalsmeer, (wat nu een prima ambtelijke samenwerking met Amstelveen heeft) proberen een ambtelijke
samenwerking met de Ronde Venen
op te zetten. Een goed begin om gelijk je hakken in het zand te zetten
en tegen de zin van de Ronde Venen
in, het doorgaand verkeer achter de
Irenebrug onmogelijk te maken. Bij
mij roept dit veel vragen op over de
realiteitzin van de beleidsmakers in
Uithoorn, maar ja dit is niet hun eerste blunder en helaas waarschijnlijk
niet hun laatste. Alleen jammer dat
de burgers altijd de dupe hiervan
worden (die mogen immers voor
de kosten opdraaien) en de beleid
makers en andere verantwoordelijke, ongestraft, kunnen blijven zitten.
Wat mij tot het schrijven van dit stuk
aanzette, is de opmerking van wethouder Verheijen in deze krant betreffende het langzaam verkeer van
landbouwers en loonwerkers. “Bij
de provincie is (schijnbaar door de
gemeente Uithoorn) het verzoek ingediend voor de paar keer dat het
nodig is het landbouwverkeer toch
toestemming te geven door het
aquaduct naar de overkant te rij-

De Kwakel - Van de zomer moest
ik ‘s morgens de Vuurlijn oversteken. Er waren op dat moment veel
scholieren en de situatie was erg
onoverzichtelijk. Ineens kwam er op
hoge snelheid een auto aanstuiven
en in een flits zag ik een GSM in de
hand van de bestuurder. Ik schrok
me lam. Dat er toen geen dode gevallen is, mag echt een wonder heten. Tijdens de afsluiting heb ik gemerkt dat niet alleen de hoeveelheid
verkeer afnam maar ook de goede
manieren opvallend toenamen. Het
bestemmingsverkeer gedraagt zich
over het algemeen goed. De enkele hardrijder die ik zag, kwam ik
steevast later weer in omgekeerde
richting tegen; zij hadden kennelijk
door willen rijden. Dat het afsluiten

van de Vuurlijn voor Park Krayenhoff
prettig zou zijn staat vast maar of
het er dan voor deKwakelaars veiliger op wordt? Nee. Nog meer verkeer op de al zo drukke Boterdijk is
immers niet wenselijk. Toch moet er
echt wel iets gebeuren. Wij Kwakelaars zijn niet alléén automobilisten, we fietsen ook massaal en een
aantal van ons houdt van een goede wandeling of een rondje hardlopen. Ik ken geen echt veilige fietsof wandelroute om het dorp richting
het noorden te verlaten. Ga maar
na: de drukke Noorddammerweg
zonder fatsoenlijk fietspad? De Boterdijk waar je een extra paar ogen
nodig hebt voor het vele verkeer en
de slechte staat van asfalt en berm?
Of toch maar de Vuurlijn, waar het

Mw. M. Rigter, Uithoorn

Deze beroepsgroep wordt wel het
slachtoffer van een spel tussen gemeente en provincie, de gemeente
roept: “misschien kunnen jullie wel
over de busbaan of door de tunnel wanneer de provincie daar toestemming voor geeft”. De provincie
zegt op haar beurt: “wij hadden de
Irenebrug als route voor jullie ge-

Roel Fridsma.

Thuiszorg
bedankt

asfalt ook dramatisch is en een deel
van de automobilisten oefent voor
de eerstvolgende rally? Kies maar,
voor uw onervaren brugklasser of
een wat wiebelig fietsende oma.
De veiligheid van fietsers en wandelaars is voor iedereen van belang,
zelfs de meest verstokte automobilist heeft wel een dierbaar nichtje of
(klein)kind dat op de fiets naar
school gaat. De vraag moet dan
ook zijn: hoe maken we het veiliger? Niet pleiten om maar lukraak
een weg af te sluiten en de andere
weg (in dit geval de Boterdijk) vol te
laten lopen maar kijken naar het totaalplaatje en zo de veiligheid verbeteren.

Na mijn ontslag, na een operatie, uit
het ziekenhuis is het thuiszorgteam
de Kwakel van Amstelring mij komen verzorgen. Nu de Telegraaf een
aktie voor de thuiszorg voert, doe
ik dit in onze buurtkrant voor mijn
team. Dus... Marjorie, Tietia, Yvonne, Lenie, Sandra, Laura, en Kimm
ik ben heel blij met jullie hulp, jullie luisterend oor en jullie goede adviezen!! Heel erg bedankt allemaal.
De groeten van
Ida Koestal
uit De Kwakel.

Marijn Benner

Reparatie
kerstgroep

O. Stomphorst
Lid werkteam
VSP De Kwakel

velden willen komen, hoe doen
die dat dan?... Niet iedereen is
in staat om op de fiets te gaan
om reden van fysieke belemmering, ook niet naar de sportvelden.. .. Ben het eens met de heer
de Zwart, en ten dele met de C.
Bertoen over de mensen die nu
in park ‘Krayenhoff’ wonen. Dat
hadden ze van tevoren kunnen weten. (Tenzij ze bij aankoop iets anders is beloofd...)En
dan gaat t dus om de mensen
in de villa’s die uitzicht hebben
op de ‘landerijen’ van De Kwakel. Jammer van die 390.000,of meer. Degenen aan de andere kant hebben ‘uitzicht’ op
de provinciale weg.... Die hoor
je dus niet. Dus, met verkeersregulerende maatregelen, ben
ik helemaal eens met C.Bertoen
en de heer(?) J.de Zwart, a.u.b.
de Vuurlijn openhouden. En hoe
zit t trouwens met t ambulance
verkeer, brandweer etc. Moeten
die dan ook maar omrijden??!!
Daar komt bij dat degenen die
de Vuurlijn ‘nemen’ bekend zijn
met de route, zogenaamde ‘ingezetenen’ en weten dat ze rustig moeten rijden, zeker geen
mensen van buitenaf. Dus.....

In de wandelgangen is al bekend
dat alle opties om de landbouwers en loonwerkers tegemoet
te komen, van tafel zullen worden geveegd!

Vuurlijn: veilig of onveilig?

Regio - Het is alweer bijna kerst. De
kerststal en de kerstgroep komen bijna
weer van zolder. De kerstgroep van zolder halen vergt voorzichtigheid. In de loop
der jaren kunnen de beelden wat verkleuren, of is er een stukje vanaf gestoten. Zeker als ze wat groter zijn. Ina Bakker uit
Mijdrecht restaureert al jaren kerstgroepen, ook de beelden uit de kerk. Ondertussen heeft ze in de loop der jaren al wat
Wijzen uit het Oosten in haar huis gehad. Het restaureren van deze beelden is
niet zomaar iets. Het is echt monnikenwerk. “Het is voor mij een uitdaging om
deze - vaak honderd jaar oude beelden
- te verfraaien. De vaak antieke beelden
met schaduwen, biezen en randjes, mogen niet verloren gaan”, aldus Ina Bakker.
Met veel passie, sentiment en creativiteit
werkt zij eraan. “Veel kerken gaan dicht,
maar de nostalgie van de kerstgroep zal
overleven”, aldus Ina. Heeft u een groep
of een beeldje die nodig aan een opknapbeurt toe is: Ina Bakker, Mijdrechtse Zuwe 11 in Mijdrecht. Tel: 0297-565538.

Hou a.u.b. de Vuurlijn open
Uithoorn - Normaal stuur ik
geen reacties op wat ik in de
krant lees maar dit moet me
effe van t hart. Heb afgelopen
woensdag de reacties gelezen
over het afsluiten van de Vuurlijn. Woon zelf in Meerwijk-West,
moetregelmatig dus de wijk uit.
O.a voor regelmatige bezoeken
aan t AMC. De enige weg is dus
de Watsonweg. Moet je dus niet
wezen tussen 8.00 en 9.30 of na
16.30. Kost je dus half uur. Om
alleen je wijk uit te komen! Als
we naar familie willen in Leiden en Leiderdorp, moet je dus
via Aalsmeer naar de A4. Is ook
‘lachen’ ‘tegenwoordig... Soms
gaat ‘binnendoor via ‘de Veen’
ook nog wel.... Soms willen we
dus via de Vuurlijn, met een gepaste snelheid, om bijv. thuis te
komen of de wijk uit te kunnen
en dan verderop uit te komen op
de Provincialeweg. Laatst kwamen we dus terug vanuit Leiden, wilden via de Vuurlijn, was
t halverwege afgesloten. Zonder aankondiging aan t begin!!
Althans zeer slecht aangegeven. Dus halverwege omdraaien bij fa. Wahlen. Zullen ze ook
blij mee zijn!!! Zou ook wat aan
gedaan moeten worden. Ook
voor mensen die bij de sport-

pland en wij willen eigenlijk ook de
Irenebrug en de nieuwe N 196 open
houden voor het landbouwverkeer
en als bypass voor de nieuw N201”.
Bovendien zou bij storing in of bij
het aquaduct de N196 een deel van
het plaatselijke verkeer kunnen afhandelen. Anders moet er via Vinkeveen, de A2, Abcoude, Amstelveen helemaal omgereden worden
bij een stremming en dergelijke in
de tunnel. Wel is het al zover dat er
de binnen bedrijfstak van het langzame verkeer al stemmen op gaan,
dat wanneer er geen oplossing
komt, (en omrijden via Vrouwenakker is geen oplossing), om voor het
aquaduct te gaan “vergaderen” en
dit regelmatig te gaan doen tot er
wel een oplossing komt. Hierdoor
zal Uithoorn erg in het nieuws komen omdat het dan het centrum
wordt van het totaal vastlopen van
het verkeer in de hele Randstad!
Niemand wil dit eigenlijk maar wanneer je totaal genegeerd wordt terwijl de gemeente en provincie elkaar het balletje toewerpen, heb je
niet veel keus. Wel is het te hopen
dat de boze reactie van automobilisten en beroepsvervoerders zich zullen richten op het gemeentehuis in
Uithoorn, want de landbouwers en
loonwerkers zijn mensen die willen
werken en hebben zelf eigenlijk ook
helemaal geen tijd voor blokkades,
maar wanneer de bedrijfsvoering
in gevaar komt hebben ze niet veel
keus meer. Ook heeft de provincie
de oude N201 altijd gezien als alternatief, wanneer het aquaduct een
keer gestremd zou worden of wanneer er regelmatig onderhoud aan
het aquaduct gepleegd moet worden. Zal de gemeenteraad van Uithoorn nog op tijd ingrijpen om Uithoorn voor een nieuw debacle te
behoeden? Wanneer dit niet gebeurd, gaat Uithoorn nog vele malen de landelijke en regionale pers
heel negatief halen!

den. Maar als de Provincie er het
‘nee’ oplegt, kunnen wij niet anders
dan het landbouwverkeer te adviseren om te rijden via Vrouwenakker
en de Kwakel. Tot zover de woorden van Verheijen in deze krant.
Een totale minachting voor de beroepsgroep, voor wie een snelle en
goede verbinding, zeker in oogst tijden, van groot belang is. Dit zou erop neerkomen dat het landbouwverkeer door de dorpskernen van
de Kwakel, Vrouwenakker, de Hoef,
Mijdrecht en Wilnis gaat denderen,
en ik kan zeggen dat dit meer dan
een paar keer voorkomt, ja een paar
keer per uur!!! En dan heb ik het niet
over de oogst tijd. Bij veel landbouwers en loonwerkers zet dit al behoorlijk kwaad bloed dat er met onze bedrijfstak absoluut geen rekening gehouden wordt. Vaak zijn deze voertuigen erg grote combinaties
van trekkers met kippers, werktuigen, opleggers en diepladers welke
zich dan door de dorpskernen moet
bewegen. Dit zal op zijn minst gevaarlijke situaties gaan geven met
alle gevolgen van dien. Dit zijn voertuigen die binnenkort 40 km per uur
MOGEN rijden, maar vaak makkelijk de 60 km per uur halen. Bovendien geeft dit zoveel omrij schade dat de bedrijfstak hier niet mee
akkoord wil gaan. Dan heb ik het
nog niet eens over de milieuschade
wat dit omrijden met zich mee gaan
brengen.

Woningen steeds sneller verkocht!
Uithoorn - Hoorde u de afgelopen jaren vooral slechte berichten
over de woningmarkt in de media,
de laatste tijd krijgen deze berichten een steeds positievere toon. Het
consumentenvertrouwen in de woningmarkt is in september weer gestegen. We zijn er nog niet, maar de
eerste tekenen van een verbeterende woningmarkt zijn zichtbaar. Ook
bij makelaars in deze regio merken
ze dat de woningmarkt langzaam
maar zeker uit het dal klimt. Mirjam

Ohlenbusch makelaar van ERA De
Koning Makelaardij in Nieuwkoop
en omgeving vertelt enthousiast:
“De laatste maanden merken wij zeker dat er wat verandert in de markt.
Woningen die wij al langere tijd in de
verkoop hadden, worden ineens verkocht. En woningen die wij nieuw in
de verkoop krijgen - woningen die
scherp geprijsd worden aangeboden en netjes afgewerkt zijn - worden gemiddeld veel sneller verkocht.
Mooi toch! Er is een serieuze groep

woningzoekers welke of hun woning verkocht hebben of die voor het
eerst een huis gaan kopen die beseffen dat dit het moment is om een
woning te kopen. De combinatie van
scherpe prijzen en lage rente resulteren in betaalbare woonlasten. Dat
zal niet blijvend zijn. De prijzen kunnen straks weer gaan stijgen maar
misschien is het gaan stijgen van de
hypotheekrente wel een veel serieuzer item waardoor het nu kopen van
een huis voordelig en aantrekkelijk

is. Positieve berichten dragen bij aan
meer vertrouwen in een verbeterde
woningmarkt. U ziet nu dan ook verkocht borden met een 1 of 3, oftewel
de woning is verkocht binnen een of
drie maanden. Wij zijn er best trots
op dat wij die borden plaatsen en
achter ieder bord gaat een tevreden
woningverkoper en blije woningkoper schuil. De komende maanden gaat u deze borden steeds vaker zien, want steeds meer woningen worden sneller verkocht!”
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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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
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

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, 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.
- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Ze heet Mimi.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: Rood-witte kater. Hij heeft een witte
buik, wit streepje op kop en draagt blauw bandje met naamkokertje.
Gevonden:
- Abcoude, Koningsvaren: Wit-rood katje van ong. 6-7 maanden.
Het erg aanhankelijke katje heeft een rood gestreepte rug en witte
buik.
- Uithoorn, Dwergmuis: Cyperse zwart-bruin-witte jonge poes.
Ze heeft een witte snuit, bef en sokjes.
- De Hoef, Westzijde: Cypers witte kat.
- Mijdrecht, B. van Montzimastraat: Jong poesje.
Ze is wit met zwarte vlekken.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger poesje. Ze is gechipt.
- Wilnis, Rietvoorn: Grijs-bruin-wit gestreepte cyperse kat.
- Wilnis, Ir. Enschedeweg: Klein zwart-wit poesje met wit befje en
sokjes.
- Vinkeveen, Wilgenlaan: Muisgrijs tenger/mager poesje. Is gechipt.
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Mijmeringen

Duur

December staat voor de deur en voor menigeen is dit een kostbare aangelegenheid. Sinterklaas, kerst, oudjaarsavond en
voor de gelukkigen misschien zelfs nog
een aantal verjaardagen. Al deze feestelijkheden zijn vaak omgeven met bepaalde tradities, en deze kosten geld. Ik weet
niet wat er op nummer een staat maar ik denk dat het een wedstrijd is met drie koplopers, te weten eten en drinken, de aankleding
en cadeautjes. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, gewoontes
en budget.
Shoppen
Ik ben een vrouw, dus ja, ik hou van winkelen. En waar ik nog meer
van hou zijn goeie deals, mooie koopjes en dus gek op de uitverkoop.
Volgens de laatste berichten is de economie heel langzaam aan het
opkrabbelen, maar ik zie het niet. Ik ben dan ook geen econoom,
maar gewoon een simpele belastingbetaler met minder geld te besteden dan voorheen. Dus ik denk drie keer na voordat ik overga tot
een aanschaf en kijk ik uit naar berichten over sales, magazijnopruiming of uitverkoop. Laatst nog was ik heel gelukkig met een bloesje
dat ik van de zomer al had gezien en heel mooi vond en nu 3 maanden later voor de helft van de prijs kon kopen.
Uitverkoop
Via de sociale media was ik geattendeerd op een magazijnuitverkoop
van een grote schoenenwinkel. Op een industrieterrein zou er op vrijdagavond en zaterdag een massale uitverkoop zijn en dat deed mijn
shoppinghart sneller kloppen. Niet omdat ik per se schoenen wilde
kopen voor mezelf, maar omdat ik kinderschoenen ontzettend duur
vind en de kinderen binnen no time eruit groeien of ze gewoon verslijten. Daar ging de vrouw met een missie. De missie was twee paar
kinderschoenen scoren, er was alleen wel een probleem! Ik was niet
de enige! Wat een gekkenhuis was het. Vijf minuten na de opening
was ik er en kon ik met heel veel moeite een parkeerplekje vinden
(als je op de stoep parkeren een plek kan noemen). Het hele magazijn was al stampvol met mensen en ik zag velen voorbij lopen
met al heel wat schoenendozen opgestapeld meedragend. Vind dan
maar eens je weg naar de goeie maten, dan kun je bijna spreken van
het betere ellebogenwerk. Menig mens zou gillend wegrennen, maar
niet de doorgewinterde koopjesjagers. Die zetten gewoon door, dus
bleef ik me stug door de mensenmassa heen wringen tot ik de goeie
maten had gevonden en voor beide jongens schoenen had gescoord.
Jammer alleen: om de missie te laten slagen moest je ook nog zeker
een kwartier in de rij staan om te betalen.
Nodig?
Na deze shopping workout van een uur was ik ontzettend blij met
de aankopen. In mijn hoofd zat ik al op te tellen hoeveel geld ik had
bespaard met deze schoenenactie. Dit was ruim honderd euro wat
ik goedkoper uit was en ik rekende me al helemaal rijk. Van het bespaarde geld kon ik mooi weer andere dingen kopen. En toen ebde
langzaam mijn triomfantelijke en trotse gevoel weg. Want waar draait
het nou echt om? Ben je goedkoper uit met een opruiming of had ik
stiekem toch meer gekocht dan ik echt nodig had? Ja, de twee paar
kinderschoenen waren echt nodig, maar ik liep met 4 dozen het magazijn uit. De verleidingen van de reclame, koopjes en noem maar
op, zijn genadeloos, overal te vinden en laten je nooit met rust. Elk
reclameblok dat mijn jongens op televisie zien hoor ik ze roepen ‘die
wil ik’ en ‘die wil ik ook’. Het verlanglijstje kan eindeloos zijn. Het begint dus al heel vroeg en dus hoop ik deze decembermaand ook terug te kunnen naar de essentie. Niet alleen maar kopen, kopen, kopen en hebben, hebben, hebben maar gewoon samen zijn en genieten van het moment.
Tip
Onze maatschappij is een consumptiemaatschappij maar je kunt natuurlijk ook niet materiële zaken consumeren. Wat ik al eens eerder
had gehoord en gelezen was het volgende simpele idee. Aan het begin van het jaar zet je een mooie pot neer op een zichtbare plek in de
huiskamer. Vanaf dag een doe je elke dag een briefje erin met daarop geschreven wat je fijnste moment/herinnering van die dag is. Op
deze manier kun je elke dag even stilstaan bij wat je hebt meegemaakt en hoe dat was. Aan het einde van het jaar kun je dan al die
briefjes doornemen en nog eens genieten van al die geluksmomentjes. Ik ga dit zeker doen en je hoeft het niet alleen te doen. Het hele gezin kan hierin een rol spelen, of misschien moet je het juist als
vrienden onder elkaar doen. Ik hoop op mooie zinnen en woorden
maar vooral op het bewust beleven van al die fijne momenten.

Meepraten met
Zorg en Zekerheid

De Sint op visite bij
de Ukkepukkies!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
kwamen alle Ukkepukken met hun
papa’s en mama’s gezellig bij elkaar
in afwachting van de komst van Sinterklaas. De kindjes waren luid aan
het zingen toen hij aankwam. Na dit
prachtige onthaal, gingen ze met z’n
allen naar binnen toe, waar Sinterklaas vroeg of Anne en Liam naar
hem toe wilden komen want hij had
gehoord dat ze net als juf Marianne wilden trouwen. Liam had een
trouwpak aan en Anne een hele mooie jurk. Van de Zwarte Pieten kregen ze mooie corsages en
de plechtigheid kon beginnen. Nadat ze vertelden aan Sinterklaas dat
ze elkaar heel lief vonden, waren ze
dan nu echt een stel. Daarna mocht

Robin zijn high five aan Sinterklaas
laten zien en ook Ruben ging gezellig even bij hem zitten. Sylvana vond
het samen met Sammie een beetje spannend, maar de pepernoten
die ze van Zwarte Piet kregen, vonden ze wel heel heerlijk. Floor en
Jacky hebben ook kennisgemaakt
met Sinterklaas, en Anne mocht aan
Sinterklaas alle mooie knutselwerkjes laten zien. Zwarte Piet vond zowaar in de schuur twee zakken vol
met cadeautjes voor de kinderen.
Na het afscheidslied hebben alle Ukkepukkies Sinterklaas uitgezwaaid en daarna hebben ze nog
heerlijk samen met hun cadeautjes
gespeeld. Wederom een super geslaagd Sinterklaasfeest!

Regio – Zorg en Zekerheid wil
graag met u van gedachten wisselen tijdens de ‘Op de Koffie’ op
12 december. Zorg en Zekerheid:
“Er gebeurt veel in de zorg. De
zorgkosten blijven stijgen. Fraude
vraagt veel aandacht. Er wordt gesneden in de GGZ en zorgverzekeraars gaan de AWBZ uitvoeren.
En last but not least maken in november de zorgverzekeraars hun
zorgpremies bekend voor 2014.
Genoeg onderwerpen waarover
wij als Zorg en Zekerheid graag
met u van gedachten willen wisselen. Bij Zorg en Zekerheid lopen tal van initiatieven die er op
gericht zijn om de zorg betaalbaar
te houden, de kosten te beheersen en fraude te voorkomen. Dat
vraagt veel van ons, maar ook van
u als consument. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over deze onderwerpen en vooral hoe u
denkt dat Zorg en Zekerheid moet
omgaan met deze onderwerpen
en ontwikkelingen.
Op de koffie
Eén van de initiatieven om daar
met u over van gedachten te wisselen is ‘Kom bij ons op de koffie en neem plaats op de stoel van
Zorg en Zekerheid’. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij ingaan
op zaken als samenstelling van
de zorgpremie, betaalbaarheid
van de zorg en kostenbeheersing.
Daarna gaan wij aan de hand van
prikkelende stellingen over deze onderwerpen met u in discus-

sie. De groepen zullen bestaan
uit maximaal tien personen en u
krijgt volop gelegenheid uw mening en visie te geven.
Dichtbij
Als regionale zorgverzekeraar
hebben wij persoonlijk en dichtbij hoog in het vaandel staan. Het
zijn de kernwoorden in onze visie.
Door met u in discussie te gaan,
weten wij wat er speelt, hoe u tegen zaken aankijkt en wat uw mening is over Zorg en Zekerheid.
Graag horen wij van u hoe het
(nog) beter kan en welke zaken
voor u belangrijk zijn. Ons doel
is de zorg betaalbaar te houden,
omdat wij vinden dat iedereen op
eenzelfde wijze gebruik moeten
kunnen maken van de zorg.
Advies
Na afloop van de bijeenkomst
kunt u persoonlijk advies vragen
over uw verzekering en/of eventuele wijzigingen doorgeven aan onze medewerkers. De bijeenkomsten vinden plaats op het hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid
aan de Haagsche Schouwweg
12 in Leiden. U kunt kiezen voor
deelname aan de bijeenkomst
van 10.00 of 14.00 op 12 december. Neemt u plaats op de stoel
van Zorg en Zekerheid? Meldt u
zich dan aan op onze website via
www.zorgenzekerheid.nl/opdekoffie of ga voor meer informatie
naar onze facebookpagina www.
facebook.com/zorgenzekerheid.”

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. Nu de dagen weer korter worden en de
avonden langer, bekruipt mij weer dat prettige gevoel van
de feestmaand december. Inmiddels is de Sint al weer in het
land en het duurt niet lang of het is weer Kerstmis. Toch nog
even wat ontwikkelingen met u doornemen.
Werkgroep Bedrijventerrein:
Vanuit de werkgroep Bedrijventerrein het laatste nieuws.
Inmiddels is de marsroute bepaald om te komen tot een beter bedrijventerrein. De basis is en blijft: schoon, heel en veilig. Om een goede inventarisatie te kunnen maken van de
verbeterpunten die van toepassing zijn voor het bedrijventerrein, hebben de gezamenlijke ondernemersverenigingen
besloten om een nulmeting op 18 punten te laten uitvoeren. Dit zal worden gedaan door 4D Area- en City Development. Aan de hand van hun bevindingen zal een urgentielijst worden opgesteld en de meest urgente punten zullen
dan als eerste worden aangepakt. Hoeveel punten we kunnen aanpakken zal afhangen van de beschikbare financiële middelen, beschikbaar gesteld door het Ondernemersfonds, verhoogd met een eventuele bijdrage van de gemeente. Dit kan onder meer betekenen dat we een verbeterde verkeersstructuur gaan opzetten, cameratoezicht toepasbaar achten, carpoolmogelijkheid bekijken tot en met
het opzetten van een vorm van Parkmanagement. Uiteraard
is ook gesproken over de eindfase herinrichting Amsterdamseweg en de aansluiting naar het Oude Dorp en de omgelegde nieuwe N-201. Om tot een goede herinrichting ven
het bedrijventerrein te komen is besloten richtlijnen vast te
stellen in een gezamenlijk initiatief, door ondernemers, gemeente en provincie. Dit opgestelde convenant is inmiddels
door zowel gemeente als ondernemers ondertekend, zoals
u misschien in de krant van vorige week heeft kunnen lezen.
Wij hebben als ondernemers aangegeven zo veel mogelijk
ondersteuning en kenbaarheid te zullen geven aan dit convenant naar al onze leden en alle overige ondernemers in
Uithoorn. Daarbij is met name verspreiding van de afspraken naar onze vervoerders en toeleveranciers van groot belang.
Even de belangrijkste punten op een rij:
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te bevorderen, is de Amsterdamseweg ingericht met een overrijdbare middenberm en doorgetrokken strepen aan weerszijden
daarvan.
Het is niet meer toegestaan om:
- Linksaf te slaan, zowel om een inrit in te rijden of een
uitrit te verlaten, u mag dus alleen rechtsaf slaan.
- In te halen op de Amsterdamseweg.
Ook wordt er verzocht niet meer te laden en te lossen op de
Amsterdamseweg en zo de doorstroming te hinderen.
Het is wel toegestaan om:
- Een op de Amsterdamseweg stilstaande (vracht)auto
te passeren
- Bij het in- en uitrijden van een inrit over de middenberm
te rijden om uw draai te kunnen maken, maar niet over
de andere weghelft te rijden.
Tot zover dan de belangrijkste punten uit het gesloten convenant aan u ter informatie. Gelieve hier rekening mee te
houden in de toekomst!
Duurzaam ondernemen:
Als adviseur van de ondernemers op het bedrijventerrein, waar Jos van den Berg dit doet voor de winkeliers en
Bart Oostveen voor de glastuinbouw, even nog wat laatste
nieuws. Het streven van de overheid is om in 2020 CO2 neutraal te zijn en in 2050 zelfs energie neutraal. Dit houdt in
dat er binnenkort weer een informatiemiddag of -avond zal
worden georganiseerd om u voor te lichten over de fiscale
voordelen die er zijn. Zo is er bijvoorbeeld de EIA (Energie
Investeringsaftrek), de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de
KIA (Klein Investeringsaftrek) beschikbaar. Het betreft dan
alle vormen van duurzame energie, of het nu gaat om het
simpel vervangen van traditionele verlichting door LED, of
dat we kijken naar de toepassing van wind- of zonne-energie of zelfs het gebruik van Biomassa in de vorm van pellets
voor de verwarming. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd door het bedrijfsleven in samenwerking met de gemeente. Ik vond dit interessant genoeg om u dit nog even
te melden. Uiteraard houd ik u op de hoogte zodra de datum en de plaats waar deze bijeenkomst gehouden zal worden bekend zijn.
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 zijn. Gebruik deze
kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er niet voor niets!
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz
Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en
Voorzitter OVU
Spreuk van de maand:
“Happen naar adem
hoeft niet per definitie
een gebrek aan conditie te zijn, we kunnen ook
prettig verrast zijn door
de schoonheid van Moeder Natuur!”
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Hoge series en een hele korte partij
Regio - Drie spelers deden afgelopen week hun uiterste best om de
hoogste serie op hun naam te krijgen. Kees de Bruin maakt een serie
van 55 (34,38%), Richard Schreurs
maakte er 33 ( 36,67%) maar Hans
Brozius deed het nog net iets beter.
Zijn serie van 11 is goed voor 37,93%
en daarmee de hoogste serie van de
week.
Kees de Bruin was mede door zijn
mooie serie van 55 in 10 beurten uit
en is daarmee de snelste van deze
week.
Uitslagen 1e divisie
DIO moest, mede door het sterke
spel van Kees de Bruin, de overwinning aan Springbok 1 laten, 4-5. De
Paddestoel 1 tegen de Merel/Heerenlux 2 was een wedstrijd van uitersten, in de verschillende partijen waren de verschillen groot. De
Paddestoel 1 trok nipt aan het langste eind, 5-4. De Merel/Heerenlux 3
speelde thuis tegen de Paddestoel
2. Het bleef spannend tot de laatste
partij gespeeld was. De Paddenstoel
2 had het net iets beter gespeeld en
won uiteindelijk met 4 tegen 5. De
Schans & Lutis Ventilatie kon het,

in de uitwedstrijd tegen Bar Adelhof
1, niet bolwerken. Uitslag 9-0. Onze
Vrijheid/Biljartmakers speelde sterk
tegen de Merel/Heerenlux 2. Bert
Fokker wist hier nog net twee punten voor de Merel/Heerenlux binnen
te slepen, 7-2.
In de 2e divisie speelde Bar Adelhof
2 uit tegen ASM Mijdrecht 2. Thuisspelen gaf in deze wedstrijd helaas
geen voordeel. Bar Adelhof 2 nam
alle 9 punten mee terug naar huis.
De thuisspelers, De Springbok 2,
konden tegen CenS 1 slechts twee
punten zelf houden, de andere 7
waren voor CenS 1, uitslag 2-7.
ASM Mijdrecht 1 deed in de uitwedstijd
tegen
de
Kromme
Mijdrecht goede zaken door met
0-9 te winnen. De Merel/Heerenlux
4 had weinig moeite met de Paddenstoel 3. De dames konden geen
vuist maken en moest de alle punten aan de Merel/Heerenlux 4 laten.
In de beker stond er een wedstrijd
op het programma, de Kuiper/van
Wijk speelde tegen Stieva/Aalsmeer.
Alleen Toine Doeze kon zijn partij
Bernard Enthoven winnen, de andere partijen waren allemaal voor Stieva/Aalsmeer, uitslag 2-7

Bridgebingo in de B-lijn van BC De Legmeer
Uithoorn - oals gebruikelijk komt
de spanning in de laatste zitting van
een parenronde op kookpunt.
Echter in de B- lijn is de degradatiedreiging deze maal niet beperkt gebleven tot de ondersten van de zestien paren, die slagschaduw reikt
zelfs tot de helft, plaats acht! De
marge is hier binnen de twee procent gebleven, met als gevolg dat
een slechte avond fataal kan zijn.
De voorlaatste avond werd een eclatant succes voor Marianne & Huub
Kamp die op een prima 63,33 %
uitkwamen. Cobie Bruine de Bruin
& Trudi Zandbergen deden daar
nauwelijks voor onder en haalden
62,92% op. Plaats drie scoorde wat
minder, maar de 54,17% kwam voor
Elisabeth van den Berg & Maar-

ten Breggeman als manna. De onderste trede werd zo met een elegant sprongetje verlaten en ze staan
voorlopig zelfs een stapje boven het
winterpeil van de Styx!
Marijke & Ger van Praag en Wil van
der Meer & Ruud van der Peet deelden de score van 51.25% en werden
daar vierde en vijfde mee.
Aan de top lijken twee paren zeker
van promotie, tussen het derde en
vierde paar is het verschil geringer
en is oppassen geboden.
Ook in de C- lijn worden voor de bovenste vier eigenlijk geen verrassingen meer verwacht, het verschil met
de achtervolgers lijkt te groot.
Tini Lotgerink & Jeanette Vermeij trokken deze keer weer eens aan
het langste end en werden eerste

met 58.08%. Lenie Pfeiffer combineerde nu met Marianne Jonkers
en dat ging de dames goed af met
57,17% als tweede. Gerda van Liemt
& Els van Wijk komen ook weer op
stoom en pakten als derde 56,67%.
Tini Geling & Jo Wevers kwamen op
55% precies uit als vierde en Ger
Quelle en Ans Voogel volgden als
vijfde met 54,42%.
In de A- lijn lijkt degradatie voor
de onderste twee onontkoombaar,
de derde gedoemde heeft nog een
kansje maar moet dan wel bijna negen procent meer binnen halen dan
de nummer vier van onder.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister zetten deze avond in de kopgroep de zaken weer eens recht en
verpletterden de concurrentie met

69,17%. Jaap Kenter vormde een
combine met Lijnie Timmer en kwaliteit verloochent zich niet, ze kwamen als tweede op exact 60% uit.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
werden derde met 59,17%, waarna
Wim Slijkoord & Francis Terra kwamen met 53,75% als vierde en André van Herel & Cora de Vroom als
vijfde met 50,83%.
De volgende avond volgt de ontknoping en als u zich ook aangetrokken
voelt tot een zinderende apotheose,
kom dan eens kijken bij Bridge Club
De Legmeer. Die speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Drukke veldrit bij UWTC in Uithoorn
Uithoorn - Met 141 starts was
de wedstrijd om de Amsterdamse
Cross Competitie (ACC) in Uithoorn
druk bezocht en was de organisatie blij dat de groepen gesplitst van
start gingen. Het parcours was langer dan andere jaren omdat er tegengesteld werd gereden en een
extra lus over het parcours werd gemaakt. Ivm uitbreiding van de atletiekbaan kon het verhoogde talud
alleen nog aan de buitenzijde gebruikt worden. Om 10.15 uur gingen 26 jeugdrenners van start. Bij
de jongste jeugd reed de sterke
Maud Rijnbeek van DTS weer afgetekend naar de overwinning voor
Mark Groeneveld (West Frisia) en
Mees van Smoorenburg van UWTC.
Zij waren de eerste rijders die op
het nieuw gepimpte podium mochten plaatsnemen. Om 11.00 uur ging
een grote groep 40+ renners van
start (57 renners). Ron Vroom (HRC
Excelsior) reed ruim voorop maar
toen hij in de gaten kreeg dat Harry
Hanneuse (Eemland) serieus nabij
kwam, plaatste Ron weer een versnelling erbij. Frank Nijssen (HSV
de Kampioen) pakte de 3e podiumplaats. Frans van Heteren startte helemaal achteraan en voor hem
was de wedstrijd duidelijk tekort.

Nieuwelingen
Bij de dames/nieuwelingen stonden er net zoveel dames als nieuwelingen aan start. Teun Mouris (de
Amstel) reed sterk naar de overwinning. Ook bij de 40- een leuk en
sterk startveld van 29 renners. Henk
van Laar, eigenlijk 40+, was vergeten dat de starttijden waren gewijzigd en reed nu maar bij de 40mee. Hij deed dat niet verkeerd totdat de moeren van zijn zadel waren
los getrild en hij zonder zadel te rijden kwam…Dylan Groenewegen
(de Amstel) reed weer ruim naar de
winst voor Stefan Breemes (de Volharding) en de goed rijdende Joost
Spring int Veld (UWTC).!
Clubcross
Wil je ook eens meedoen aan een
veldrit? De komende weken is er iedere zondag nog een clubcross bij
UWTC, voor zowel jeugd als volwassene. De start is om 10.30 uur. Meer
info op www.uwtc.nl/wielren
Baanwielrennen
Ondertussen zijn er ook nog enkele renners actief op de baan. Tijdens de GP Jan Derksen in Amsterdam reed Jeroen van Goor naar de
5e plaats en Franklin Wessels naar
plaats 7 in zijn eerste baanwedstrijd.

Winst Legmeervogels MD1
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelden de meiden MD1 van Legmeervogels weer een leuke wedstrijd tegen Buitenveldert MD4.
In het begin tikken de meiden lekker
over. Na 5 minuten een mooie kans
voor Charlotte, jammer net naast!
Daarna nog een paar kansen voor
ons, maar de verdediging en keeper
van Buitenveldert doen hun werk.
Achter zit het bij LMV lekker dicht
en de bal is vooral in ons bezit. Dan
krijgen we een hoekschop, de bal
komt terug en dan een mooie poeier
van Christiana!! Net langs het doel.
We blijven druk geven. Het is soms
een beetje pingpong voetbal, maar
een doelpunt hangt in de lucht. Dan
weer een hoekschop voor ons, Buitenveldert in de verdediging, de bal
komt terug in het veld bij Tatum, ze
trapt hem hoog in het doel, 1-0!
De kansen zijn voor ons, maar de bal
gaat er niet zomaar in. Dan opeens
uit het niets, Norah met een mooi

doelpunt!! 2-0, dat is ook de stand
bij rust. Tweede helft beginnen we
niet zo sterk als de eerste helft. Dat
geeft plek op het toneel voor Lotus
(de keepster) die ook eindelijk wat
te doen krijgt.
Een aantal keer wordt de bal goed
vooruit getrapt en hebben we redelijk vrij spel voorin, maar we schoppen de bal te ver voor ons uit, waardoor we vlak voor de goal de bal niet
meer onder controle krijgen, jammer. En dan een bal van Norah, ze
schopt, paal!! Maar hij komt terug
en uiteindelijk gaat de bal er heel
mooi in! 3-0 en dat is ook de eindstand. Een leuke wedstrijd om naar
te kijken. Alle meiden hebben er
weer hard voor gewerkt! Super gedaan meiden! We staan nu op plaats
5. Volgende week tegen nummer 3,
dus een spannende wedstrijd! Zin
om te kijken? Op zaterdag 1 december spelen de meiden om 09.00 uur
bij Legmeervogels thuis.

Vrije ronde bridgeclub ABC
Uithoorn - Dit keer dus een vrije
ronde om iedereen te laten bekomen van de inspanningen van de
eerste periode en eventueel iets uit
te proberen. Alle paren waren door
elkaar geschud om zo de twee lijnen te vormen. Er werd aan 14 tafels
gebridged, helaas waren er twee afzeggingen, waardoor er een stilzitronde in de A-lijn ontstond.
Misschien moeten wij nog een keer
duidelijk maken hoe en bij wie afgezegd kan worden, zodat de wedstrijdleiding niet voor verrassingen
komt te staan.
A-lijn
In de A lijn is het paar Addie de
Zwart en Jeannet Vermey eerste
met een score van 62,50 %, Ik verwacht van dit paar een hoge score
in deze periode, alhoewel het nog
wat vroeg is om dit zo te stellen.
Tweede was het paar Aja Bijsterbosch en John de Haan met 60,42
%, vorige week eerste en nu tweede,
het gaat goed met dit paar.
Derde werd hier het paar Miep
v.d.Hoek en Nel v.d.Neut met

56,258,75 %, vorige periode eerst in
de B-lijn en nu een derde plaats, het
gaat als een trein met dit paar.
B-lijn
Hier is het echtpaar Leny en Jan v.d.
Schot weer een keer eerste geworden met 61,81 %, een goede start
van voor deze periode.
Tweede werd het paar leny van
Noort en Phini Sutter met 60,07 %
en derde was het paar Thea Kruyk
en de jarige Bep Soppe met 57,99 %.
Het was een gezellige morgen, misschien omdat er niets op het spel
stond, maar wij zijn wel blij dat volgende week de tweede periode
competitie weer begint, dan gaat
het weer om de punten, alhoewel
de gezelligheid toch op de eerste
plaats komt.
Als U interesse heeft in bridge, zeker nu omdat omroep MAX met een
cursus is begonnen, kom dan eens
langs in het Buurtnest, om kennis te
maken met het zo edele spel.
Wij spelen elke donderdag vanaf 9.00 uur in het Buurtnest in Uithoorn.

KDO MD1 scoren al meer
dan 100 doelpunten

Aikidoka’s van Aishinkai Mijdrecht
Mijdrecht - Zondag hebben enkele Aikidoka’s van Aishinkai Aikido uit Mijdrecht samen met hun leraar, Dennis Vorster, in Amsterdam
een Aikidostage bezocht die onder
leiding stond van Chris de Jongh
sensei (5e dan). Een Aikidostage is
een gelegenheid om te trainen bij
een andere leraar dan de eigen leraar. Extra bijzonder was het dat de-

ze stage werd georganiseerd in samenwerking met de leraar van Dennis, Paul Janssen, waar Dennis zelf
traint sinds 1996. Een uniek moment
voor Dennis om enkele van zijn leerlingen te kunnen introduceren bij
zijn belangrijkste Aikidoleraren.
De stage bestond uit 2 intensieve
trainingen van 2 uur en was uitermate leerzaam en toegankelijk voor

alle niveaus. Chris de Jongh heeft
diverse technieken behandeld, zowel worpen als klemmen en ook
werd er met wapens getraind. Een
groep van zo’n 35 enthousiaste Aikidoka’s, beginners en gevorderden door elkaar, hebben zich in het
zweet gewerkt en waren na afloop
van de stage moe maar zeer voldaan. Voor de leerlingen van Aishin-

De Aishinkai groep op de foto met, van rechts naar links, Chris de Jongh, Dennis Vorster en Paul Janssen.

kai Mijdrecht een mooie gelegenheid om kennis te maken met Aikidoka’s van andere scholen en verschillende stijlen.
Aikido is een moderne Japanse
krijgskunst waarin men leert om
op soepele en ontspannen wijze te
reageren op de energie en kracht
van de aanvaller. De technieken
bestaan uit een variëteit aan worpen en klemmen en worden met 1
of met meer aanvallers tegelijk beoefend. Er wordt ook getraind met
zwaard (bokken) stok (jo) en dolk
(tanto) en er wordt veel aandacht
besteed aan rol- en valoefeningen.
Aikido stelt de beoefenaar in staat
om de eigen fysieke en mentale
houding te verbeteren, ieder op zijn
of haar eigen niveau. Regelmatige
training draagt eraan bij dat men
zich fit, vitaal en weerbaar voelt, zowel fysiek als mentaal.
Aishinkai Aikido is gevestigd in
Mijdrecht in de dojo van WL Combatics aan de Rendementsweg 2j.
Wil je meer weten over Aikido of
een keer meedoen met een gratis
proefles, neem contact op met Dennis Vorster. Email: dennis@aishinkai-aikido.nl Website : www.aishinkai-aikido.nl .

De Kwakel – De meiden van KDO
MD!. Deze meiden hebben met hun
team sinds november 2012 geen
competitie en beker wedstrijd meer
verloren ,zelfs niet gelijk gespeeld
.(alleen tegen een jongens team
verloren maar dit was vriendschappelijk). Of dit nu aan de trainer,de
indeling van de bond, de coaches
of de meiden zelf ligt, het is wel gebeurd daarom is het ook best wel
een prestatie dat ze er bij elke training en wedstrijd bijna allemaal zijn
en daar ook nog veel plezier in uitstralen naar iedereen die staat te
kijken want als je elke week met
dikke cijfers wint heeft de verdediging maar vooral de keepster weinig te doen en dan elke week toch
weer met plezier aanwezig(petje af).
Vorige week hebben deze meiden gevoetbald in het Telstar stadion. Een klein toernooitje voor af aan
de wedstrijd van de dames van Telstar. Ook deze zijn gewonnen door
de meiden en nu worden ze verwacht op de finale avond op 31 mei.

Alleen zijn ze dan op trainingskamp
op Texel. Omdat het zo voorspoedig
gaat in de competitie is afgelopen
zaterdag de mijlpaal van 100 doelpunten bereikt en nu is het zo dat
van de 12 meiden ze alle twaalf deel
hebben gemaakt aan de 100 doelpunten. Normaal zijn het de spitsen
die scoren maar in dit team scoort
ook de gehele achterhoede. Nu
worden ze na de winterstop opnieuw ingedeeld door de KNVB en
krijgen de meiden meer tegenstand
en kunnen ze ook weer gaan groeien in hun prestaties. Want winnen
is wel leuk maar er moet wel tegenstand zijn ,dit maakt het spel nog
leuker. Waarom nu dit stukje? Ben
je een meisje van 12-13 jaar oud en
zou je ook deel willen maken van de
team van 12 meisjes kom dan langs
bij KDO en train eens een keer mee
met ze want zij kunnen nog wel 1
of 2 team spelers gebruiken voor dit
team. Ook al heb je een andere leeftijd bij KDO is altijd ruimte in team
dus kom gerust eens langs.
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Amstelheren waterpolo
spelen zich naar top 3

KDO 1 met speels gemak
langs RKAV

Regio - In een uitwedstrijd tegen
streekgenoot De Snippen uit Ouderkerk aan de Amstel speelden
de Amstelheren dit keer een overtuigende wedstrijd, waarbij vanaf
het begin een duidelijke voorsprong
werd genomen en gedurende de
hele wedstrijd intact bleef en dus
uiteindelijk resulteerde in de volle 3
winstpunten.
Hoewel de thuisploeg nog wel de
openingsscore werd gegund, werd
direct na 20 seconden de gelijkmaker door Sander Aarsman in het
Snippendoel gelegd en werd met
een tweede score van Coen van
Haaster en een toegekende strafworp, pas in tweede instantie door
Coen tot doelpunt gepromoveerd,
de stand na de eerste periode op
een duidelijke 1-3 gezet.
In een tumultueus verlopen tweede
speeltijd werden er door de bedenkelijk fluitende scheidsrechters aan
beide zijden diverse uitsluitingen
gegeven en ontstond er daardoor bij
beide ploegen wrevel, die zich uitte in zenuwachtig spel. Desalniettemin lieten de Amstelboys hun stempel op de wedstrijd staan en maakten met een 3-7, van Sander Aarsman 2 maal en Mark Visser en Stefan Wijtsma, duidelijk dat de punten
mee naar Mijdrecht moesten.

De Kwakel - Na de minimale 1-2
uitoverwinning van vorige week in
en tegen Muiderberg, speelde het
eerste afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen RKAV. Deze streekderby werd twee weken geleden afgelast vanwege de hevige regenval,
maar kon zondag wel doorgang vinden. Trainer Raymond de Jong kon
tegen RKAV niet beschikken over
de geblesseerde Peter Onderwater en Patrick Schijff, de geschorste
Bobby Uitermarkt en de op vakantie
zijnde Erik Verbruggen.
In de eerste twintig minuten van de
wedstrijd moest de streekderby duidelijk nog op gang komen. RKAV
was in de 10e minuut dichtbij de
0-1, maar een schot vanaf de rechterkant van het veld belandde op de
bovenkant van de Kwakelse lat. Nadat KDO vervolgens steeds meer tot
combinatiespel kon komen, was het
Bart van der Tol die de Kwakelaars
in de 24e minuut op voorsprong
wist te brengen. Een geplaatst afstandsschot leek houdbaar voor de
Aalsmeerse doelman, maar Bart zijn
inzet verdween in de rechterbenedenhoek, 1-0.
Een zichtbare opluchting op de
Kwakelse gezichten was het gevolg,
waarna KDO alle remmen losgooide en tot aan de rust RKAV volledig van de mat speelde. In de 28e
minuut was het Mathijs van Rijn die
zijn tiende doelpunt van het seizoen
wist te maken. Nadat een Kwakelse
aanval leek te stranden, was Mathijs
erg alert en kon de bal ontfrutselen
en op tien meter van het doel de 2-0
binnenschieten. De KDO-machine
denderde vervolgens keihard door
en voor de vele Kwakelse en neutrale supporters was het in 32e minuut echt genieten. Na een ingooi

Hoewel de eindstanden in de voorlaatste en laatste periode dat niet
duidelijk maken (5-0 en 7-12),
maakten de periodestanden 2-3 en
2-2 wel duidelijk dat de Amstelheren de controle begonnen te laten
glippen.
Sander Aarsman en Max de Jong
bleven daarbij het hoofd het koelst
houden en legden beiden in de laatste twee perioden de bal nog een
keer tegen het Snippennet.
De laatste twee minuten van de
wedstrijd verliepen nogal chaotisch
met een strafworp voor de Snippen,
die achter keeper Danilo verdween,
en 3 uitsluitingen in de laatste minuut van de wedstrijd.
Een aan de Snippen toegekende,
door Coen van Haaster veroorzaakte, strafworp in de laatste 6 seconden van de wedstrijd, maar niet verzilverd door de Snippen door tussenkomst van keeper Danilo Lamers, kon ook de angst voor wedstrijdverlies niet meer aanwakkeren.
Met rust en tijd “verspelen” werd
uiteindelijk het eindsignaal bereikt
met een veilige 7-12 op het scorebord.
Daarmee bereikten de-eerste-heren
een riante derde plaats in de competitie, met nog 1 wedstrijd te gaan
voor de winterstop.

Winst voor Qui Vive ME7
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
hebben de meisjes van Qui Vive E7
in Purmerend gewonnen met 1-3.
Het hockeytea bestaat uit de volgende 8 meisjes:
Kim, Laura, Nina, Joëlle, Maud, Lara, Esmée en Alyssa spelen nu voor
het tweede seizoen samen.
Onder het genot van een waterig
zonnetje begonnen de meiden zeer
gemotiveerd aan de wedstrijd. Al
na een paar minuten was het raak,
0-1! Hierna gingen de meiden goed .

Aan het eind van de eerste helft was
de stand 0-2.
In de tweede helft begon Purmerend meteen met de aanval, waarna het de 1-2 scoorde. Er werd echter niet bij de pakken neergezeten
en na veel aanvallen die niet tot een
doelpunt leidden, werd alle moeite beloond met de 1-3. Nina stond
dit keer op doel en heeft een paar
erg mooie reddingen verricht, ook
de verdediging en de aanval werkten goed samen.

Negenjarige Koen Walet
wint schermtoernooi
Regio - Afgelopen zondag werd in
Purmerend het 24ste Internationaal
Waterland Jeugd Toernooi gehouden. Schermvereniging Tréville was
er met 6 schermers aanwezig, Thomas Dijkstra, David Jackman, Fynn
Kowalczyk, Olle-Olaf Meijer, Djairo
Mulder en Koen Walet.
Koen, Thomas en David schermden in de leeftijdscategorie kuikens. Olle-Olaf en Fynn deden mee
in de categorie Benjamins en Djairo schermde mee in de categorie
pupillen, allen op het wapen floret.
Voor David was het zijn eerste wedstrijd, hij heeft heel erg goed staan
schermen. David werd uiteindelijk 6de in het deelnemersveld, een
mooie prestatie. Thomas heeft ook
op deze dag weer goed gepresteerd, in zijn voorronde heeft hij drie
van de vier partijen gewonnen. Uiteindelijk moest hij om een finaleplaats schermen tegen Cas Prillevitz. Helaas verloor hij deze partij
met 10-6 zodat hij als vierde eindigde op dit toernooi. Koen was de grote overwinnaar in deze leeftijdscategorie, super geschermd, goed zijn

hoofd erbij gehouden, hij heeft heel
overtuigend gewonnen van Cas
Prillevitz met 10-5. Hierna moest
er geschermd worden om de eerste plaats, Koen moest het nu opnemen tegen Suhayl Nawar, deze
partij won hij glansrijk met 10-6 zodat hij er met de eerste plaats vandoor ging.
Gefeliciteerd met deze mooie overwinning, Koen!
Fynn en Olle-Olaf (ook zijn allereerste toernooi) kwamen helaas
net iets te kort in het sterke deelnemersveld van hun leeftijdscategorie, Ze hebben allebei met veel
overgave staan schermen en daardoor toch een mooie 11e plaats voor
Fynn. Olle-Olaf eindigde als 21ste.
Djairo had ook een heel zwaar deelnemersveld, hij is eerstejaarspupil
en dan valt het niet mee om tegen
de fysiek grotere en sterkere jongens uit te moeten komen. Hij heeft
2 partijen gewonnen in de eerste
ronde en drie gewonnen in de tweede ronde. Djairo eindigde heel mooi
in de middenmoot van het deelnemersveld.

van Danny ten Hoope nam aanvoerder Sven Vlasman de bal met een
prachtige omhaal op zijn pantoffel.
Zijn technisch fraai uitgevoerde omhaal verdween over de Aalsmeerse keeper heen en zorgde voor de
3-0. RKAV stond erbij en keek erna. Vijf minuten voor rust maakte Joeri Stange het Kwakelse feestje compleet toen hij vanaf de rand
van het zestienmetergebied de bal
hoog in het doel schoot, 4-0. Ook
voor Joeri betekende dit zijn tiende
competitiedoelpunt van het seizoen.
Met een geweldig gevoel gingen de
Kwakelaars even later de rust in.
Aantekenen
De tweede helft was slechts enkele
minuten bezig toen RKAV optimaal
profiteerde van een te zachte terugspeelbal van Michael Meijer en zo
de 4-1 aantekende. Voor KDO was
het toen zaak om bij de les te blijven en niet te gemakzuchtig te worden. Na een uur spelen maakte Michael Meijer zijn fout op prima wijze
goed door de 5-1 binnen te schieten. Al dan niet in buitenspel staande, schoot de Kwakelse verdediger
hard de vijfde Kwakelse treffer van
de middag binnen.
In het vervolg van de tweede helft
gebeurde er weinig noemenswaardig, waardoor het eerste opnieuw
drie punten bij kon schrijven aan
haar totaal.
Door deze overwinning staat KDO
nu fier aan kop met vier punten
voorsprong op Zuidoost United.
Volgende week wacht de uitwedstrijd in en tegen Buitenveldert.
Op het sportpark aan de Gustav
Mahlerlaan speelt het eerste dan
om 14.30 uur op kunstgras tegen de
nummer zeven van de ranglijst.

Winst voor Qui Vive H1

Twee op rij Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels heeft
zondag zijn tweede overwinning op
rij behaald. Mogelijk wordt het zondag wel drie op een rij als Legmeervogels in Hoofddorp ook Hoofddorp
aan de zegekar kan binden. Vorige week was er dan de verdiende
thuisoverwinning op de toenmalige koploper VVIJ. Door toedoen van
Laurens v.d.Greft wordt het 1-0 en
met deze stand werd toen ook de
rust gehaald. Na de rust is het Jordy
de Groot die er 2-0 van weet te maken alvorens VVIJ kan tegen scoren.
Vlak na de 2-1 is het Joey Sack die
het verschil met VVIJ weer op twee
treffers brengt. Met nog 5 minuten
te spelen komt de spanning in dit
duel weer helemaal terug als VVIJ
er 3-2 weet te scoren. Verder komen de jongens uit IJsselstein niet
en pakt Legmeervogels de zeer verdiende 2e seizoensoverwinning.
Zondag 24 november gaat Legmeervogels op bezoek bij het altijd lastige Nieuw Utrecht. Een elftal met 11 heel vaardige voetballers.
Alleen is het soms geen elftal. Dit
komt vooral naar voren bij een achterstand van Nieuw Utrecht. Het is
Legmeervogels dat in de eerste vijf-

enveertig minuten het meeste balcontact heeft en ook de gevaarlijkste ploeg is. Maar de counters van
Nieuw Utrecht zijn niet altijd zonder gevaar en doelman Tim van Diemen de vervanger voor de afwezige
Joey v.d. Wal weet met een aantal
goede acties treffers van de thuisclub te voorkomen. Dan is het toch
Legmeervogels dat in de 40ste minuut op een 0-1 voorsprong weet te
komen. Het is Jordy de Groot die de
weer vele aanwezige toeschouwers
met een Legmeervogels-hart laat
juichen: 0-1 is ook de stand bij het
ingaan van de rust. Na de rust is het
weer Legmeervogels dat veelvuldig
is te vinden in het strafschopgebied
van Nieuw Utrecht. Dan is het Lulinho Martins die in de 64ste minuut
de voorsprong verdubbelt naar 0-2.
Als dan twee minuten later de 0-3
op het scorebord komt te staan door
toedoen van Jordy de Groot is het
het heilige geloof bij Nieuw Utrecht
in een goed resultaat verdwenen.
Door de overwinning heeft Legmeervogels de aansluiting weer gevonden met de top van het rechterrijtje en de onderste ploeg uit het
rechterrijtje.

Streekderby KDO-RKAV
levert 1.032,15 euro op
De Kwakel - Rondom de wedstrijd
KDO-RKAV werd er een blinde
poule georganiseerd waarbij iedereen voor één euro een lot kon kopen. Tachtig procent van dit bedrag
werd gereserveerd voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. De overige
twintig procent ging naar de gelukkige winnaar die met unieke rusten eindstand de uitslag goed had.
Dankzij de grandioze inzet van de
Kwakelse selectie en de vele gulle kopers werden alle beschikba-

re duizend loten deze middag verkocht. Na afloop in de kantine bleek
dat er onder nummer elf de ruststand 4-0 zat plus de eindstand 5-1.
Nog veel belangrijker dan de juiste
combinatie was het feit dat er rondom KDO-RKAV uiteindelijk maar
liefst 1.032,15 euro opgehaald is ten
behoeve van het Ronald McDonald
Kinderfonds, een fantastisch bedrag. Via deze weg wilt KDO iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage deze middag.

De Kwakel - De competitie van de
Overgangsklasse A heeft het middelpunt bereikt. Sinds vorige week
hebben alle ploegen tegen elkaar
gespeeld en kunnen de bookmakers de eerste echte kanshebbers
voor de bovenste twee plekken in
de competitie gaan opmaken. Qui
Vive doet het na 11 wedstrijden
toch boven verwachting goed. Na
11 zeer interessante potjes staan de
mannen uit De Kwakel op een keurige gedeelde plek. Er is vooral thuis
goed hockey gespeeld. Aanvallend
sprankelend maar vooral verdedigend erg sterk. In de uitwedstrijden
wist Qui Vive alleen van Almere en
Hudito te winnen. Zondag 24 november speelde Qui Vive de lastige
uitwedstrijd tegen Breda.
Eerste helft
Dat Qui Vive het lastig heeft in uitwedstrijden bleek zondag weer een
feit te worden. Qui Vive stond onder druk en het was moeilijk om
lang balbezit te houden. Dit resulteerde dan ook in een 1-0 en later
ook een 2-0 voorsprong voor Breda.
Iedereen die aanwezig was bij deze
wedstrijd mag concluderen dat deze stand dan ook geheel terecht is.
Qui Vive weet van zichzelf dat het
mentaal aardig in orde is en een 2-0
achterstand in de hockeysport is zo
weer weggewerkt. Er is dan ook een
glimp van licht aan het einde van de
tunnel te vernemen op het moment
dat Wouter Haremaker vlak voor
rust weet te scoren. Dit geeft vertrouwen voor de 2e helft.
Haremaker goes 10
Na de thee is het Qui Vive die als

vanouds sterk uit de startblokken
komt. Een dreigende actie over de
achterlijn wordt knap binnen gewerkt door het ‘mirakel uit de Kwakel’ de man die de grens van 10
goals bereikt, een jongen van eigen
kweek en ook nog eens een gouden gozer, Wouter Haremaker. Knap
staaltje van de heren na een 2-0
achterstand.
Deceptie
Lang mag Qui Vive niet genieten
van de comeback want nog geen
twee minuten later is het alweer 3-2
voor de mannen uit Breda.
Qui Vive haalt snel een strafcorner
maar deze wordt helaas niet verzilverd. Breda kan dan profiteren van
het alsmaar minder wordende spel
van Qui Vive en ze maken uit een
strafbal de 4-2 en even later ook
nog de 5-2. Bij deze stand gaat Qui
Vive ineens weer beter hockeyen
maar weet dan zichzelf niet met nog
een doelpunt te belonen. Er mag gezegd worden dat er terecht is verloren van een sterker en constanter
spelende Breda.
Speciale vermelding naar een goed
keepende Peter van Ooik, een degelijk en geduldig spelende Daniel Vreeken en goed spitsenwerk van
Wouter Haremaker.
Wie zich bewust is van zijn falen,
vergroot de kans zijn doelstellingen
te behalen.
Zondag 1 december speelt Qui Vive de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Huizen. Al jaren een
beduchte en gelijkwaardige tegenstander van Qui Vive. Het zal dan
ook een mooie wedstrijd te worden!

De meiden van de F en H in hun nieuwe tenues van Loogman Tanken en Wassen

Meiden KDO F en H
scoren in nieuwe tenues
De Kwakel - De jongste handbalmeiden van de KDO (F en H) jeugd
hebben veel gescoord tijdens het
minitoernooi in Volendam enkele
weken geleden. In hun nieuwe tenues van Loogman Tanken en Wassen zagen ze er flitsend uit en volgens de trainers hebben ze goed
gespeeld! De minigroep van KDO
handbal is inmiddels uitgegroeid tot
21 meiden, van wie er maar liefst 17
meereisden naar Volendam. Het was
vroeg uit de veren met vertrek om
08.30 uur maar alle meiden hadden
er weer veel zin in, sommige waren
zelfs wat gespannen. Meteen vanaf de eerste wedstrijd werd er fanatiek maar vooral met veel plezier ge-

handbald. De trainers zagen dat de
meiden wat ze geleerd hadden op
trainen meteen gingen proberen in
de wedstrijden! Ook het meegereisde publiek was enthousiast en moedigde de meiden goed aan!
Tussendoor was er nog een leuk spel
en kregen alle meiden een cadeautje (springtouw of leuke mok) van
Volendam. Zowel de F als de H heeft
ontzettend goed gespeeld en zag er
weer flitsend uit in het nieuwe tenue, gesponsord door Loogman
Tanken en Wassen. Geen gewonnen wedstrijdjes dit keer maar zeker
meer gescoord! En niet te vergeten
met ontzettend veel plezier!

Spitsentrio van
KDO JG1 scoort
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
stond de return tegen Patria uit
Zeist op het programma. In de uitwedstrijd werd er door KDO flink
gescoord. Echter de uitslagen tegen andere teams gaven de indruk dat Patria versterking had
aangetrokken.
Die gedachte was juist, want een
goed combinerend Patria maakte
het KDO heel lastig.
Voor rust had KDO het beste van
het spel en Patria kwam niet aan
zijn combinatiespel toe. Uit een
van de vele corners scoorde Dylan
het eerste doelpunt voor KDO.
Luca scoorde het tweede doelpunt door de bal, net zoals Arjan Robben van de rechterkant,
links laag in de hoek te schieten.
De achterhoede (Timo, Omar en
Mark) moest wel een aantal keren
ingrijpen om uitvallen van Patria te
voorkomen. Na 25 minuten werd

er gerust met een 2-0 voorsprong.
Na rust eenzelfde beeld: KDO
scoorde al weer vroeg de 3-0 door
Luca en de 4-0 door Stijn. KDO
zorgde zelf voor een opleving van
Patria omdat keeper Beau met behulp van Joël de bal in eigen doel
werkte. Dit gaf Patria moed en uit
een vlotte combinatie scoorde Patria met een mooie afronding de
4-2. De doelpunten werden uitbundig gevierd. Harm, Chris en
Daniël waren overal op het middenveld aanwezig. De beste assists kwamen van de voeten van
deze drie spelers. Waardoor Stijn
en Dylan konden zorgen voor
het slotakkoord van KDO door
de stand op 6-2 te brengen. Een
unieke situatie want het spitsentrio van KDO JG1 scoorde ieder
2x. Ook geïnteresseerd in G-voetbal voor de jeugd?
Kijk op www.kdo.nl .

