JE AL 130
IE

SINDS 1

888

K R A NT D

Uithoorn, De Kwakel

130
DE

www.meerbode.nl | 0297581698

R PAKT

!

ieuwe
eerbode
N M

A
JA

5 september 2018

PERSONEEL GEVRAAGD

Uw kostbaarheden
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Voorbeeld van een geslaagd RO-beleid en woningbouw: Park Kraijenhoff

Ruimte voor woningbouw
in Uithoorn bijna op

Uithoorn - Wethouder Jan Hazen, met wie wij onlangs een gesprek over allerlei projecten hadden waarvan veel inwoners het
idee hadden dat deze alle op een dood spoor zaten, heeft dat inmiddels in voorgaande artikelen tegengesproken.
Dit keer komt hij aan het eind van
zijn lijstje met een onderwerp dat
best interessant is om daar kennis
van te nemen: woningbouw. De
ambitieuze wethouder is voornemens er iets van te maken tijdens
zijn bestuursperiode. Een loffelijk streven en fijn voor Uithoorn
als dat allemaal zou lukken. In zijn
portefeuille heeft de wethouder
onder meer ook Ruimtelijke Ordening (RO). Daarin constateert
hij dat er nog maar weinig (vrije)
ruimte in Uithoorn en De Kwakel is om woningbouw te plegen, afgezien van Legmeer-West,
want daar is nog wel ruimte totdat het is volgebouwd. Dat geldt
ook voor de nieuwbouw aan de
Europarei, waar na het slopen
van drie flats door Eigen Haard
nieuwbouw wordt gepleegd. Momenteel worden alle inbreilocaties onder de loep genomen; om
maar wat te noemen het voormalige BMX-terrein in het Libellebos,
het Wapo terrein aan de Vuurlijn,
straks de Bovenboog aan de Johan de Wittlaan, de Heijermanslaan achter winkelcentrum Zijdelwaard waar drie woontorentjes zijn gepland, De Rietkraag in
De Kwakel (wat al in ontwikkeling
is) en de Vinckebuurt, waar overi-

gens nog niet door ZeemanVastgoed gebouwd mag worden wegens grondbeslag door de Provincie Noord-Holland. Wethouder Bouma zit er wel bovenop om
te proberen er enige beweging in
te krijgen, maar tot nu toe zonder
resultaat en dat is toch jammer
voor Uithoorn. De grond ligt er
maar onbenut en kan beter worden gebruikt. Maar daar waar het
wel mogelijk is wordt volop gebouwd, zie de nieuwe woonwijk
De Regentes bij de Thamerkerk.
Uithoornse maat
“Het is niet eenvoudig om geschikte nieuwe bouwgrond te
vinden. Wel is de gemeente al jaren met ondernemers in de kascultuur en kleinschalige industrie bezig om in het kader ‘ruimte voor ruimte’ situaties te creëren
waarbij de oude opstallen worden verwijderd en bestaande bedrijvigheid wordt verplaatst naar
bijvoorbeeld Greenport of het
gebied aan de kant van de N201
tussen de Poelweg en de Noorddammerweg. Dat laatste krijgt als
bestemming bedrijventerrein. Op
de vrijgekomen de locaties kunnen dan woningen worden gebouwd. Anderzijds moet er ook

rekening worden gehouden met
de eisen en regels van Schiphol
waardoor je niet overal nieuwbouw mag plegen; tevens we
willen ook een groene gemeente houden en niet alles volbouwen. Daarnaast kan je een prachtig kassengebied in De Kwakel
niet zo maar verplaatsen en tegen de eigenaren zeggen dat
er huizen moeten komen. Het is
dus woekeren met de beschikbare ruimte die ook een beetje opraakt. Kortom het moet allemaal
in de ‘Uithoornse maat’. Het gaat
overigens niet alleen om woningbouw. Zo kan je bijvoorbeeld ook
wat doen in het gebied tussen de
Boterdijk en de Vuurlijn. Dat kan
je als een groen gebied ontwikkelen met parken en waterpartijen
met hier en daar toch een huis ertussen. Dat is ook ruimtelijke ordening. Goed voorbeeld ervan is
het project van Het Vrije Noortveen rond de Iepenlaan. Dat ontwikkelen doe je natuurlijk met elkaar en de betreffende wethouder die woningbouw in zijn portefeuille heeft, in dit geval Hans
Bouma. Maar het begint bij de
ruimtelijke ordening en de bestemmingsplannen die er op los
gelaten worden,” aldus Hazen
die op een heldere manier uitleg
geeft hoe het allemaal in elkaar
steekt en het best een spannende opgave vindt om het allemaal
rond te krijgen.

Café voor jongeren die
‘anders’ zijn
Uithoorn – Visueel of lichamelijk
gehandicapten, autisten of jongeren die ‘gewoon’ verlegen zijn
kunnen vanaf nu iedere 2e en 4e
zaterdag van de maand samenkomen in café ‘De Biertuin’, onderdeel van Brouwerij De Schans
in Uithoorn. Dit speciale jongerencafé is een initiatief van de
Uithoornse Carolien van Lit. ,,Er
is best een grote groep jongeren
die te verlegen is om naar een café te gaan. Dat zijn vaak mensen
die net even anders zijn dan de
rest. Met als gevolg dat ze thuis
blijven zitten. Dat vind ik jammer
en niet nodig. Iedereen verdient
het om een keer een avondje op
stap te zijn,” vertelt Carolien. Carolien wil daarom deze doelgroep
een veilige plek bieden waar zij
uit kunnen gaan en vriendschappen kunnen sluiten. Misschien
wel vriendschappen voor het leven. Carolien: ,,Ik heb contact opgenomen met Jet van Dalfsen

van Proeflokaal De Schans om te
vragen of we deze locatie hiervoor kunnen gebruiken. Het antwoord was gelijk positief.” Jet
vult aan: ,,Aan dit mooie initiatief
doe ik graag mee. Wat ik zo leuk
vind is dat de jongeren zelf bepalen wat ze die avond doen. Dat
kan zijn een pub-quiz, een karaokeavond of ze kunnen zelf een
optreden doen. Er is nadrukkelijk gekozen om geen muziek te
draaien, zodat ze de kans hebben
om gezellig met elkaar te praten.
Het speciale jongerencafé is bedoeld voor jongeren tussen de
16 en 27 jaar. Jet: ,,Maar uiteraard
schenken wij alleen alcohol aan
18-plussers.” Zaterdag 8 september is de aftrap. Locatie is Proeflokaal (brouwerij) De Schans aan
Schans 21 in Uithoorn. Ingang is
de poort naast de deur op nummer 17. Tijd: vanaf 20 uur tot middernacht. Meer informatie via Carolien van Lit: (06) 51648252.

zin dat in armoede leeft is er een
te veel. De gemeente is druk bezig met het terugdringen van armoede. We leggen focus op het
voorkomen van armoede. In mei
hebben we bijvoorbeeld een seminar gehouden waar al onze samenwerkingspartners voor zijn
uitgenodigd. Daar hebben we afspraken gemaakt voor verdere samenwerking om armoede aan te
pakken. Verder kan de gemeen-

te financiële ondersteuning bieden via bijvoorbeeld het declaratiefonds voor jongeren en ouderen. Ook kunnen we helpen bij
het op orde brengen van de financiën met ondersteuning van
vrijwilligers die goed zijn in financiën en we hebben de gemeentelijke schuldhulpverlening. We willen het liefst onze inwoners helpen voordat schulden ontstaan.”
Vervolg elders in dit blad

Gemeente start campagne voor
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Uithoorn - De gemeente Uithoorn start deze week met een
campagne om het Jeugdfonds
Sport & Cultuur onder de aandacht te brengen zodat meer kinderen er gebruik van maken. Het
fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch lid kunnen
worden van een sportclub of aan
dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein): ,,Sport en cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van
kinderen en moeten dus voor íedereen toegankelijk zijn.”
De gemeente is sinds anderhalf
jaar aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. ,,We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Uithoorn dezelfde kansen

krijgen. Of je nou uit een rijk of
arm gezin komt,” aldus Zijlstra. Ze
vervolgt: ,, Kinderen ontwikkelen
zich beter als het aan sport of cultuur doet. Ook blijkt dat zij meer
zelfvertrouwen krijgen en beter
presteren op school. Het is onverteerbaar dat er kinderen zijn
die niet kunnen sporten of muziek- of balletles kunnen volgen
omdat er geen geld is. Dankzij
het Jeugdfonds Sport en Cultuur
kunnen kinderen en jongeren uit
gezinnen waar weinig geld is, wèl
sporten of zich creatief ontwikkelen.”

gen goedgekeurd. 86 aanvragen
zijn gedaan voor het deelnemen
van sport, elf voor cultuur. Zijlstra:
,,Een mooi aantal, maar we hopen
dat door de campagne nog meer
mensen weten dat de gemeente
is aangesloten bij het jeugdfonds
en dat er nog meer aanvragen gedaan worden.” Dat de gemeente
is aangesloten bij het Jeugdfonds
Sport en Cultuur is geen overbodige luxe. In Uithoorn leven ruim
700 gezinnen in armoede. Dat is
5,5 procent van het aantal huishoudens in Uithoorn. Ruim 500
kinderen groeien op in een gezin
met een inkomen van maximaal
Campagne
110 procent van het Wettelijk soDe gemeente start een campag- ciaal minimum. De wethouder:
ne om het fonds meer onder de ,,Uithoorn ligt met 5,5 procent
aandacht te brengen. In 2018 wel onder het landelijke percenzijn door het fonds 97 aanvra- tage van 10 procent, maar elk ge-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 en de
openbare bibliotheek kunt u vinden in de 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.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de
volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog
digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar
ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Geen tijdelijke terinzageleggingen
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Langs de Baan 22, het vervangen van een bestaande garagedeur voor
een kozijn met ramen (ontvangen 21-08-2018);
- Muur 10, het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van een
kozijn (ontvangen 28-08-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 32, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 17-08-2018);

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 86, het vervangen van de kozijnen en plaatsen rolluiken (ontvangen 20-08-2018).
- Europarei fase 2, het nieuw bouwen van 21 appartementen en 26 eengezinswoningen (ontvangen 23-08-2018).
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Stelling 44, lozingsvergunning voor het tijdelijk lozen (van een gedeelte)
van het werkwater op de riolering.
- Boterdijk 185, het realiseren van een Bed & Breakfast (verzonden 2708-2018).
- Rozenlaan / Evenementenlaan, evenementenvergunning verleend aan
Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kwakels Kermis
van 1 t/m 4 september 2018 (verzonden 27-08-2018).
- Vuurlijn 50, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van In den Ossewaerde t/m 31 augustus 2021 (verzonden 29-082018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het midden 39, het maken van een dakopbouw (verzonden 01-082018).
- Legmeerplein, evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de
Legmeer voor het organiseren van Burendag de Legmeer op 22 september 2018 van 13.00 tot 16.00 uur (verzonden 29-08-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 2, Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning horecabedrijf t/m 3 augustus 2021 verleend aan de exploitant van
Restaurant Black Pepper Grill (verzonden 03-08-2018).
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor het NK Waterpolo
op 15 en 16 september 2018 (verzonden 03-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, evenementenvergunning verleend aan Videt Uithoorn voor het organiseren van de opening van het Speelveld en
Sportmarkt op 26 september 2018 van 13.30 tot 16.00 uur (verzonden
27-08-2018).
- Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning aan Blom & Blom Fietsexpert voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018 (verzonden 28-08-2018)

WWW.UITHOORN.NL
Monumentendag

RK kerk de Hoef geopend

Nieuwe expositie gemeengoed is er 1 met een twist
Regio - In galerie Gemeen-Goed
te Abcoude wordt zaterdag 8
september een nieuwe expositie geopend. Voor de galerie staat
kunst voor iets wat ons allemaal
aangaat, maar ook voor ‘gemeen
goed’, meer dan goed. Met het
geëxposeerde werk van Airco Caravan en Willem Holtrop is de galerie er opnieuw in geslaagd twee
bijzondere kunstenaars te presenteren. Gemeen-Goed durft
kunst te tonen waar aandacht is
voor engagement, creatieve ontwikkeling of gewoon goed is en
dat ditmaal met een twist.
De exposanten zijn:
Airco Caravan
Day and Night Walk Hand in Hand
Bij Gemeen-Goed heeft Caravan
speciaal voor deze expositie een
grote wand samengesteld van
35 werken: ‘Day and Night Walk
Hand in Hand’. Naast veel ongebruikelijke moordwapens zien we
ook abstracte en meer poëtische
werken in verschillende materialen uitgevoerd: olie en acryl op
canvas, collage en zelfs fotografie.
De kleurstelling en het verloop
van de wand laat zien dat licht
niet bestaat zonder donker, en leven niet bestaat zonder dood. De
werken zijn allemaal los te koop,
de prijzen variërend van €30,- tot
€2.700,-. Ook zijn er kleine edities
te koop, beginnend bij €4,-. Zo
kan iedereen in het bezit komen
van een echte Airco Caravan.
Still Life
In deze expositie in een voormalige supermarkt in Abcoude is
een ongebruikelijke gifmoord letterlijk als 3D stilleven in de ruimte geplaatst, mise-en-place. Gif is
een aparte categorie in de ‘ongebruikelijke’ moordwapens, omdat
er geen fysiek geweld wordt gebruikt. In deze categorie moordzaken zijn vrouwen daarom vaker de dader. Bij Gemeen-Goed
wordt een moordzaak uit de VS in

verschillende kleurstellingen getoond.
Willem Holtrop
begint zijn creatieve proces met
een beeld of een figuur, bijvoorbeeld een still van een personage uit een film of een landschap
dat hem een achtergrond geeft.
Om een verhaal te maken, zoekt
hij vervolgens naar de juiste ‘acteurs’ in zijn beeldarchief , van oude meesters tot advertenties. Hij
bewerkt de afbeelding digitaal
om de compositie, de belichting,
de kleuren en de schaduwen van
de toegeëigende afbeeldingen
te leren kennen. Wat kan worden
toegevoegd aan de bestaande afbeeldingen, wat moet worden
weggelaten? Door stereotype
beelden binnen een andere context te plaatsen en nieuwe composities samen te stellen, worden het atypische beelden. Het
zijn intrigerende schilderijen met
een twist. De spanning tussen
het vertellen van een verhaal en
het gebrek aan informatie is een
manier voor Holtrop om de toeschouwer te laten blijven kijken,
op zoek naar een nieuwe betekenis, naar een groter verhaal. Deze vragen, evenals de zoektocht
naar een universele beeldtaal,
sturen het creatieve proces van
Holtrop. Woensdag 5 september
zijn beide kunstenaars in de galerie aanwezig om hun expositie
vorm te geven, want ook dat doet
Gemeen-Goed net even anders.
Het moment om eens binnen te
lopen en wat meer te weten te
komen over deze kunstenaars en
hun werk. De expositie loopt van
zaterdag 8 september t/m zaterdag 6 oktober. Openingstijden
zijn woensdag t/m vrijdag van
10.00-18.00 uur en zaterdag tot
17.00 uur. Galerie Gemeen-Goed
is gevestigd in pop-up store Abcoude Proof in de oude supermarkt in het centrum van Abcoude (Hoogstraat 12). Vrij entree.

Regio - Landelijk wordt er komende zaterdag en zondag de monumentendag gehouden en dus ook
in De Ronde Venen. Op zondag 9
september is de Rooms Katholieke
kerk in De Hoef te bezichtigen. De
kerk die gewijd is aan de H. Antonius van Padua, is in gebruik genomen in 1921. Het is een gemeentelijk monument en heeft prachtige
glas in lood ramen die in 2007 zijn
gerestaureerd. Zeker op een zonnige dag is het een lust voor het
oog om de mooie afbeeldingen in
de ramen te bekijken. Koster Huub
van Bemmelen, die zich al meer
dan zestig jaar heeft ingezet voor
deze kerk, wil u graag rondleiden.
Hij kan u van alles vertellen over de
ramen, de bijzondere kruiswegstaties, het doopvont en alles wat er
meer te zien is. Koffie en thee staan
klaar. Ook het rijks monumentale Wander Beekes orgel is natuurlijk te zien. Dit orgel is in 1829 gebouwd voor de R.K. kerk in Breukelen. In 1950 is het overgeplaatst
naar de kerk in De Hoef. In 1991 is
het orgel gerestaureerd door de

firma Elbertse uit Soest. Het is een
rijksmonument omdat dit het enige Wander Beekes orgel is die nog
alle originele pijpen bezit. Het orgel is ook te beluisteren. Tussen
12.15 uur en 13.15 uur zal dhr. van
der Laan uit Ter Aar het orgel bespelen. Tussendoor zal hij u graag
tekst en uitleg geven over dit bijzondere orgel uit 1829 en de te
spelen muziek. Vanaf 13.30 uur tot
ongeveer 14.00 uur zal dhr. Nap uit
Wilnis het orgel bespelen. Ook wil
hij u graag van de prachtige akoestiek in deze kerk laten genieten
door bugel te spelen. Want naast
het orgelspel zal hij nog enkele
muziekstukken op dit instrument
laten klinken. Het is dus de moeite waard om op zondag 9 september, tijdens een fietstocht of autorit
langs de Kromme Mijdrecht, even
te stoppen bij de kerk. Laat u verrassen door het mooie kerkje van
De Hoef, wat al bijna 100 jaar door
vele vrijwilligers in stand wordt
gehouden. U bent welkom vanaf
12.00 uur tot 15.00 uur, R.K. kerk,
Oostzijde 44 in De Hoef.

Orgelconcert Mous Boogaart
Regio - Orgelconcert van Mous
Boogaart in de H. Hart van Jezuskerk te Vinkeveen. Vrijdagavond
14 september a.s. organiseert de
Stichting Vallis Pacis een orgelconcert met als organist Dhr. Mous
Boogert uit Amstelveen.Dhr. Boogert is al jarenlang één van onze
vaste organisten tijdens de openstelling van de kerk gedurende
de maanden juli en augustus. Hij
is dus zeer bekend met dit histo-

rische Wander Beekes orgel.Deze avond zal hij als afsluiting van
zijn actieve periode als organist in
Vinkeveen nog éénmaal een ongetwijfeld prachtig concert verzorgen. Zijn leeftijd, met alles wat
daar bij hoort, heeft hem doen
moeten besluiten te stoppen.Het
concert begint om 20.00 uur en de
entreeprijs is €5.- en dat is inclusief
een kopje koffie of thee in de pauze. (www.stichtingvallispacis.nl)

SLIMNESS gewichtsconsulent gratis weeg- en meetmoment +
inschrijven cursus afvallen Ben je
Regio - Zaterdag 8 september van een schoonheidsbehande- te zwaar of juist te licht? Of je een
tussen 9.00-14.00 uur is iedereen ling: reiniging, masker en als af- gezond gewicht hebt, kun je meweer welkom!
sluiter een héérlijke gezichtsmas- ten met de Body Mass Index (BMI)
sage. Er zijn 12 plekjes beschik- én je middelomtrek. Samen geNzuri schoonheidssalon
baar dus wie zich 8 september wil ven ze een goed beeld van een
- gratis NZURI mini V.I.P.
laten verwennen kan vanaf 09.00 gezond gewicht. Een gezond gegezichtsbehandeling
uur terecht. Er worden nummer- wicht is belangrijk, omdat mensen
Maak op deze dag kennis met tjes uitgedeeld met een tijdstip met overgewicht en obesitas meer
de salon, Cenzaa, hannah en dus je hoeft niet lang te wach- kans hebben op ernstige ziekten.
zéér luxe relaxstoel van NZURI ten. Je kunt ondertussen gebruik- Wil jij weten of je een gezond geschoonheidssalon. De NZURI mi- maken van de andere faciliteiten wicht hebt? Kom dan langs en laat
ni V.I.P. behandeling duurt 20 mi- bij NZURI PLAZA of even bood- je informeren. Ook zijn oud cliënnuten en heeft alle ingrediënten schappen doen.
ten weer van harte welkom om te

kijken of ze (nog) op gewicht zijn.
12 september 2018 gaan de nieuwe groepen weer van start. Er zijn
nog enkele plekjes beschikbaar.
SunCare zonnestudio - zonnen
voor €5,- en gratis crème Bij Zonnestudio SunCare Mijdrecht kun je op
de open dag zonnen voor €5,- tot
20 minuten onder alle banken, dus
ook de Prestige 1400 en 1600! Daarnaast krijg je van ons ook nog een
gratis crème voor onder de zonnebank. De zonnestudio is uiteraard
tot 20.00 uur geopend. NZURI PLAZA is te vinden op de Bozenhoven
19a | Mijdrecht | nzuriplaza.nl.

Open dag Nzuri Plaza

Al 25 jaar draagt Sanidrõme van
Scheppingen haar klanten op handen
Regio - De formule Sanidrõme,
waar badkamerspeciaalzaak Sanidrõme van Scheppingen in De
Kwakel onderdeel van uitmaakt,
bestaat dit jaar 25 jaar. En daar
zijn ze trots op bij Van Scheppingen. Trots op 25 jaar vakmanschap, waarin zij vele droombadkamers hebben gerealiseerd.
Trots op de waardering die zij
hebben ontvangen van hun klanten. En trots op de formule Sanidrõme, die staat voor de betere badkamer.
Sanidrõme is al 25 jaar dé specialist voor de betere badkamer. En

dat is niet voor niets! Zij ontzorgen hun klanten van A tot en met
Z om een complete, nieuwe badkamer te realiseren, waarbij de
klant op handen wordt gedragen.
Sanidrõme biedt kwaliteit, zekerheid en garantie, maar ook professioneel vakmanschap, waarbij
niets aan het toeval wordt overgelaten. Door te kiezen voor de
kennis en kunde van Sanidrõme,
kunt u zorgeloos genieten van
uw nieuwe badkamer. Van ontwerp tot afwerking: laat het over
aan de badkamerspecialisten van
Sanidrõme.

mer en het plaatsen van onder
andere leidingwerk, elektra, ventilatie, tegels, plafond en een bad
en/of douche. Het sanitair wordt
gemonteerd en waar nodig afgekit. Tot slot worden de badkaDe werkwijze
meraccessoires gemonteerd en
Bij het realiseren van een nieuwe wordt de badkamer opgeruimd
badkamer komt veel kijken. Graag en schoon opgeleverd.
biedt Sanidrõme van Scheppingen de helpende hand om tot Maak een afspraak met dé
het ideale badkamerplaatje te ko- specialist voor de betere
men. In een inventariserend ge- badkamer!
sprek met de badkameradviseur Benieuwd naar de mogelijkheworden de wensen in kaart ge- den? Breng dan een bezoek aan
bracht en wordt een vrijblijven- de showroom aan de Voorling 14
de offerte gemaakt. Na akkoord in De Kwakel of maak direct een
worden afspraken gemaakt over afspraak met de badkameradvide planning en de werkzaamhe- seur om uw wensen te bespreden. Vervolgens gaan de Sanidrõ- ken! Kijk voor meer informatie op
me vakmensen aan de slag met de website: www.sanidrome.nl/
het slopen van de oude badka- vanscheppingen.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

WEEKAGENDA PARTICIPE
Drie keer per jaar wordt er door
vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveronline” (voor senioren!) gegeven. Deze cursus heeft als
doel om senioren over de
drempel te krijgen van de digitale wereld, waarin ook zij komen te staan. Op donderdagochtend 27 september 2018
zal de volgende cursus van
2018 weer van start gaan met
de “intro ochtend”. Om een
beeld te geven van wat de cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst houden, op
donderdag 13 september 2018
van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname aan deze ochtend is gratis.
Graag even aanmelden als u
wilt komen. Tel: 0297-567209
INFORMATIEBIJEENKOMST BUURTKAMER
MEERWIJK

Kinderen
Voor kinderen is er van alles te beleven tijdens het open monumenten weekend. Bij de ‘meterman’
kunnen ze interessante dingen
zien en doen. De smid vertelt een
ijzersterk verhaal, waarna ze zelf
(onder toeziend oog van de smid)
het hete ijzer mogen smeden.

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

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR DE IPAD
CURSUS “ZILVERONLINE”

ondersteun het voortbestaan van
dit unieke en oudste schepradstoomgemaal ter wereld.

van een buurtkamer/ een plek
voor de wijk te onderzoeken.
In samenwerking met Uithoorn voor Elkaar nodigen wij
u uit om donderdag 6 september, tussen 10.00 en 12.00 uur
hierover van gedachte te wisselen.
Kinderopvang Borus, stelt
ruimte ter beschikking op het
zijdelveld nummer 24.
Wist u dat?
• Uithoorn voor elkaar, ook op
de vrijwilligersmarkt staat zaterdag 15 September.
• Deze markt in het gemeentehuis is van 12.00 uur tot 14.00
uur.
• Tijdens de burendag in Zijdelwaard 21 september u ons ook
kunt ontmoeten
• Ons info punt geopend is op
maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00
uur in de waterlinie.
• U daar zonder afspraak terecht kunt, met vragen op het
gebied van welzijn.
• U ons ook kunt mailen voor
vragen of ideeën: info@uithoornvoorelkaar.nu

Ontmantelde stoomdrum te zien bij
Stoomgemaal Halfweg
Regio - Het weekend van 8 en
9 september zijn de open- monumentendagen. Het Stoomgemaal Halfweg is voor deze gelegenheid ‘even’ open voor het publiek. Dit jaar stoomt het gemaal
niet omdat de stoomdrum is af-

gekeurd. Vervangen is een kostbare zaak en het bestuur is nog
steeds op zoek naar sponsoren.
Het gemaal is open van 10.0016.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de stoomdrum wordt

op hoge prijs gesteld.De stoomdrum van de stoomketel is door
het Stoomwezen c.q. Lloyds afgekeurd en dient vervangen te
worden. Het gemaal kan dus niet
draaien, maar het publiek heeft
tijdens het monumentenweekend wel de unieke gelegenheid
om, op gepaste afstand, te zien
hoe een stoomdrum er werkelijk
uitziet. De vervanging van stoomdrum is een kostbare zaak en het
bestuur van de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg spant
zich nog steeds in om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen, zodat het historische erfgoed uit 1852 behouden
kan blijven.
Gratis entree
De entree is gratis tijdens de monumentendagen maar een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf
van een nieuwe stoomdrum is
van harte welkom. Help mee en

Cheque voor Linda Foundation
Regio - Vorige week konden
de Soroptimisten Uithoorn/De
Ronde Venen een cheque van
€19.000,- overhandigen aan de
Linda Foundation en aan AMREF
Flying Docters. Dit bedrag werd
bijeengebracht tijdens de 6de Ladies Golf Dag van de Soroptimis-

dit fort en Unesco-monument de
Stelling van Amsterdam.

ten Uithoorn/De Ronde Venen
op golfpark Wilnis. De golfsters
liepen een Texas Scramble over
9 holes en werden op de holes
door een sponsor gefêteerd op
een hapje en/of drankje. De clinic-ers kregen onder leiding van
3 Pro’s les in de beginselen van

het golfen. Ondanks het wisselende weer was iedereen even
enthousiast. Na afloop stond er,
voorafgaand aan het diner, voor
iedereen een glas champagne
met bijpassend hapje klaar. Tijdens het diner was er een modeshow met aansluitend een loterij
met fantastische prijzen.
Ook weer gesponsord door vele bedrijven uit de regio. Voor de
holehouders was er een aangeklede borrel. En tijdens deze borrel werd er voor het eerst een
veiling gehouden. Dit heeft mede geresulteerd in een fantastische opbrengst voor onze goede doelen. Alle deelnemers en
sponsoren hebben er aan bijgedragen dat wij een geweldige opbrengst van €19.000,- hebben gerealiseerd.
De 7de editie van de Ladies Golf
Dag vindt plaats op zaterdag 31
augustus 2019 Voor meer informatie stuur een email naar ladiesgolfdagwilnis@gmail.com

het prachtige pad langs de Jan
Ploegensluis aan de Kwakelse
zijde van de Drecht. Ontvangen
Bierbrouwerij De Schans
wordt men in theetuin [H]eerNa de brand die op 23 juli 1781
lijk! naast het rijtje monumentale
nagenoeg heel Uithoorn in as Tolhuis
sluiswachterswoningen. In 1826
legde verrees dit huizenblok. Na Net als vorig jaar is de Tolhuissluis werden die betrokken door acht
vele verbouwingen door ver- in De Kwakel te bezoeken, waar- sluiswachters en hun gezinnen.
schillende families werd in 1996 van de restauratie mei 2014 is vol- Zoveel waren er nodig om twee
de basisrestauratie van het rij- tooid. Per auto vanaf Vrouwen- sluiskolken te kunnen bedienen
tje woningen voltooid, waarmee akker bereikbaar via het Nieuw- zeven dagen per week, 24 uur per
het complex weer werd terugge- veens Jaagpad en per fiets via dag.
bracht tot de originele omvang.
Ooit was het een groot woonhuis,
met iets rechts van het midden
Regio - Drie monumenten zijn za- werkplaatsen van Crea en twee de hoofdingang en in de steeg
terdag 8 september te bezoeken restaurants: Het Pannenkoeken- achter de poort links een dienstin Uithoorn. Het is dan Open Mo- fort (open vanaf 12.00 uur) en het ingang, waarvan nog sporen te
numentendag. Het gaat om Fort Drechtfort voor bijzondere eve- zien zijn in de buitenmuur. Het
aan de Drecht, Bierbrouwerij De nementen in particuliere en zake- gemeentelijke monument werd
Schans en de Tolhuistuin. Dwars lijke sfeer.
ingericht als ambachtelijke bierdoor Uithoorn loopt de Stel- Verder vindt men in het fort wijn- brouwerij annex bierspeciaalzaak
ling van Amsterdam, bestaande proeflokaal Vinocerf, restauratie- De Schans. Er wordt ook jenever
uit een 135 kilometer lange dijk atelier voor blaasinstrumenten gedestilleerd en dit jaar kwam er
en een veertigtal forten. Het ge- Toeters & Zo, nagelstudio Nagels een proeflokaal bij.
bied buiten de dijk, die een rui- Enzo, fashion & lifestyle Sabb’s en
me cirkel trok rondom de hoofd- schoonheidssalon @denisedeni- Achter het pand is een verborgen
stad, zou in tijden van nood on- se. Crea houdt van 13 tot 16.30 (bier)tuin, waarvan het bezoeken
der een laagje water worden ge- uur open dagen op 8 en 9 sep- de moeite waard is. In het proefzet. De forten bewaakten de tember, dus wie daar binnen- lokaal bevindt zich het originedroog liggende toegangswegen loopt kan meteen een indruk krij- le negentiende-eeuwse keramietot de stad. In de ruimtes waar gen van het cursusaanbod. In de ken beeld van De Roode Vos, het
de soldaten verbleven zijn nu de keelkazemat is een expositie over beeldmerk van de voor de oorlog
Hannie van Mourik en Pia de
Lange, hebben onlangs het
idee opgevat om de behoefte

Open Monumentendag

Drie Uithoornse
monumenten open

wijd en zijd gerenommeerde tabaksfabriek van Jan de Ruyter die
tegenover de brouwerij stond en
decennia terug is gesloopt.

Vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers, die alles over
stoom, techniek en de historie van het stoomgemaal weten.
Zij geven graag uitleg en beantwoorden de vragen.
Op stroom naar stoom
Kom op stroom naar het stoomgemaal. Vanaf het NS station Halfweg-Zwanenburg is het maar een
paar minuten lopen. Tijdens de
wandeling heeft u een prachtig
uitzicht op het stoomgemaal.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op 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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Week van de Loopbaan
Regio - In heel Nederland zetten loopbaanprofessionals en
jobcoaches hun deuren voor je
open tijdens de landelijke Week
van de Loopbaan van 17 t/m 22
september 2018. Maak vrijblijvend kennis met een Noloc loopbaanexpert bij jou in de buurt en
krijg persoonlijk advies over jouw
loopbaanvraagstuk.
Werkzoekend of beweging
willen in je werk
Ben je werkzoekend? Wil je meer
plezier en energie uit je werk halen? Sta je stil in jouw ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende
stap in jouw loopbaan? Wil je weten waar jouw kwaliteiten liggen?
Er kunnen talloze redenen zijn
waarom je vastloopt in je werk.
Het kost veel energie als je te lang
met loopbaanvragen blijft rondlopen. Je zelfvertrouwen loopt
een forse deuk op. Als je bedenkt
dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur
van je leven werkt, dan besef je
nog meer hoe belangrijk het is
om werk te doen dat bij je past en
waar je gelukkig van wordt. Een
loopbaanprofessional helpt je je
doel scherp te krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je
in beweging blijft.

Meld je aan voor de Week
van de Loopbaan
Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken en heb je behoefte om
eens van gedachte te wisselen
met een vakkundige loopbaancoach? Rose-Marie Lucas van
Rooskleurig Coaching stelt ook
haar praktijk open in tijdens de
week van de Loopbaan i.s.m. de
bibliotheken Uithoorn, Mijdrecht,
Amstelveen en Aalsmeer. Zij nodigt je graag uit om vrijblijvend
een afspraak te maken door een
mail of WhatsApp te sturen naar
info@rooskleurigcoaching.nl of
06-53135015. Vol = vol dus maak
snel een afspraak! Dinsdag 18
september 14.00-17.00 uur Bibliotheek Uithoorn,Dorpsstraat
43. Woensdag 19 september
14.00-17.00 uur Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein 102. VrijLeven Lang Ontwikkelen
dag 21 september 14.00-17.00
Ook als je het prima naar je zin uur Bibliotheek Mijdrecht, Dochebt, kun je al nadenken over je tor J. van der Haarlaan 8. Zatertoekomst. Tenslotte zijn de tijden dag 22 september 14.00-17.00
dat je 30 jaar bij dezelfde werk- uur Bibliotheek Aalsmeer, Marktgever werkt voorbij. Door jezelf straat 19A. Meer informatie op
voortdurend te ontwikkelen blijf www.rooskleurigcoaching.nl of
je bij en groei je mee met de ver- zie de advertentie elders in deze
anderende arbeidsmarkt. Dat is krant.

Woning totaal uitgebrand
De Kwakel - Donderdagochtend
rond half zeven is op de Poelweg
in De Kwakel brand uitgebroken
in een woning.
Aanwezige personen hebben
de woning op tijd kunnen verlaten. Bij aankomst van de brand-

Schaakvereniging De
Amstel weer van start

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat dan: blijven
ontwikkelen? Moet je daarvoor
de schoolbanken in of kan dat
ook in de praktijk? Betekent het
een carrièreswitch of eens snuffelen in een andere branche? Of is
een werkervaringsplek voor jou
dé oplossing? Veel vragen waar
je met een loopbaanprofessional
over kunt sparren.

weer sloegen de vlammen uit het
dak. De woning raakte zwaar beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand
heeft kunnen ontstaan is nog onbekend.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Crea gaat weer creatief
van start
Regio - Het creatieve seizoen
gaat binnenkort weer van start
bij Stichting CREA. Naast de vertrouwde cursussen pottenbakken, boetseren, beeldhouwen,
schilderen, fotografie en edelsmeden bieden wij dit seizoen
ook een aantal nieuwe cursussen.
Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn
dat het tekenatelier en de cursus edelsmeden. Voor volwassenen zijn dat de cursussen aquarelleren en schilderen oude technieken. Voorafgaand aan de start
zijn er aankomend weekend 8 en
9 september open dagen. Hier
kunt u cursisten aan het werk zien
en spreken met hen en de docenten. Ook zijn er mogelijkheden
om zelf aan de slag te gaan met
klei, metaal of penseel.
Crea is gehuisvest in het Fort aan
de Drecht. Dit fort is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam
en is UNESCO werelderfgoed. In
de ruimtes van Crea zijn nog veel
oorspronkelijke details te zien
van het soldatenleven op het
fort. Dus zeker de moeite waard
om creatief én historisch bezig
te zijn dit weekend. Vanaf dit jaar
willen wij bij alle cursussen met

een thema gaan werken. Met dit
thema mag een cursist één werkstuk maken die aan het eind van
het seizoen, met alle andere werken met dat thema, geëxposeerd
gaan worden. Het thema voor
cursusseizoen 2018-2019 is Flora.
Crea is er voor jong en oud, voor
creatieve mensen, maar zeker
ook voor mensen die hun creatieve kanten willen leren kennen.
Kom gezellig langs op Grevelingen 56 te Uithoorn.
Voor alle informatie kunt u ook
kijken op de website: www.creauithoorn.com.

BVU trapt af met drooggelegde openingsdrive

‘Bewegen is een wondermiddel voor je brein’
Regio - Deze uitspraak deed Erik
Scherder, bekend neurowetenschapper, onlangs tijdens een
presentatie die hij voor de televisie hield. Een van de grote oorzaken van geestelijke klachten
is inactiviteit. Voor mensen met
stress- en burnoutklachten en/of
depressieve gevoelens kan een
mild bewegingsprogramma grote voordelen opleveren. Atletiekvereniging AKU leert mensen in
samenwerking met de zorgverleners van de Stichting Eerstelijns
Zorg Uithoorn (SEZU) genieten
van lichaamsbeweging. Het uitgangspunt is dat ze ervaren dat
bewegingsactiviteiten er toe bijdragen dat dat ze zich niet alleen
fysiek beter voelen maar ook dat
gevoelens van stress en depressiviteit verminderen.

gramma zal heel divers zijn en
wordt aangepast aan behoeften
en mogelijkheden van de groep.
Dit kan een runningtherapie zijn
maar ook wandelen en fietsen
behoren tot de mogelijkheden.
Startpunt is de atletiekbaan van
AKU op sportpark de Randhoorn.

Kosten
De kosten voor de deelnemers
kunnen worden beperkt door
een subsidie van de Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS)
voor de komende 2 jaar. Deze
subsidie is geldig voor een programma van 3 maanden en men
kan op ieder moment starten. Gedurende het programma is in eerste instantie de eigen bijdrage €
20,- per maand en daarmee € 60,voor de totale 3 maanden indien
er in een groep getraind word.
Na een intakegesprek worden Aan het einde van het traject van
in samenspraak met de deelne- 3 maanden, of langer als nodig,
mer haalbare doelen en een be- is de verwachting dat de deelnewegingsprogramma afgespro- mer voldoende zelfvertrouwen
ken. Individueel of in een kleine en energie heeft opgebouwd
groep van maximaal 4 à 5 perso- om de regie over zijn leven terug
nen, wordt wekelijks overdag één te nemen. Het resultaat kan zijn
uur getraind. Het bewegingspro- dat iemand zich aansluit bij een

Regio - Maandagavond 3 september was in sporthal De Scheg
de openingsavond van Bridgevereniging Uithoorn (BVU). Gestart werd om klokslag half acht
met de Algemene Ledenvergadering en na ca. een half uur vergaderen kon er worden gestart met
de openingsdrive over vijf ronden in twee lijnen op 15 tafels.
Saillant detail was dat, vanwege
het ontbreken van de op tijd verstrekte vergunning(en) voor de
nieuwe exploitant, de bar geen
alcoholische dranken mocht
schenken en dat is binnen de
BVU aan te merken als een valse
start voor het nieuwe seizoen (en
de gemeente). Gezellig naborrelen was er dan na afloop ook niet
bij (ook niet bij de badmintonvereniging, waarmee de BVU als jaren aan het einde van de avond
de bar deelt). Weer lekker bezig
die gemeente hoorde je links en
rechts veelvuldig! De Algemene
Ledenvergadering verliep overigens soepeltjes, waarbij het beleid voor het komende seizoen
werd bekrachtigd, een nieuw secretaris werd benoemd (Wies
Gloudemans) en ook de club- en
slemkampioenen van vorig seizoen, Ans Breggeman & Lia Guijt,
in het zonnetje werden gezet; het
bridgen daarna leverde sommige
paren (vooral veel ”samengestelde paren” in de B-lijn) wél de nodige problemen op.
sportvereniging of zover is dat hij
zelf weer het initiatief kan nemen
om een vorm van bewegen blijvend op te pakken. Als iemand
door wil gaan na 3 maanden is de
hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van de grootte van de
groep, dit in overleg met de trainer af te spreken. Een deelnemer
kan eventueel een beroep doen
bij de gemeente op de WMO-gel-

De uitslag van de
toppers in de B-lijn:
1. Ans Voogel & Rob Fasten
(gelegheidskoppel)
2. Thea Slot
& Mirjam Nieuwenhuizen
3. Ludy Bonhof
& Anneke Buskermolen
4. Marieke Schakenbos
& Rineke van Pesch
(gelegheidskoppel)

Uitslag top A-lijn:

65,50%
55,98%
55,21%

55,04%

1. Wies Gloudemans & Hans Wagenvoort (gelegheidskoppel)
67,92%
2. Greet & Henk Stolwijk
65,42%
3. Marijke & Ger van Praag
61,25%
4. Lia Guijt & Nel Bakker
55,42%

Volgende week de competitiestart (5 ronden in drie lijnen). Het
zal de voorbode zijn van een indeling die voor ieder paar het
meest passend gaat worden.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de BVU,
kunt u contact opnemen met
Hans Wagenvoort, tel. 06 53 368
948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Regio - Op woensdagavond 5
september begint bij schaakvereniging “De Amstel “ te Uithoorn
het nieuwe schaakseizoen. De
jeugdafdeling is ieder jaar weer
groot en het ziet er naar uit dat
dit ook nu het geval zal zijn. Er
wordt door de jonge spelers fanatiek gespeeld, in de leeftijdcategorie van 6 tot 17 jaar.
Niet minder enthousiast zijn de
senioren ( leeftijdcategorie 17
tot 91 ! ) die strijden om de veel
begeerde titel -Kampioen van
de Amstel-. Later in deze maand
beginnen dan de teamwedstrijden waarbij De Amstel met liefst
5 teams uitkomt Het 1e Amstelteam komt uit in de 4e klasse
KNSB. Bij de junioren worden de
teams later pas samengesteld.

cool, het stimuleert de logica en
het denkvermogen tot op hoge
leeftijd. En bij de jeugd stimuleert
het discipline en geestelijk rust.
Wij willen graag nieuwe leden
verwelkomen en heten iedereen
dan ook van harte welkom op onze clubavonden. Die zijn in dienstencentrum Participe Amstelland (vroeger VITA) aan de Bilderdijkhof te Uithoorn op woensdagavond van 19.00 tot 20.00
uur bij de jeugd en van 20.00 tot
00.00 uur bij de senioren. Nog
meer info vindt u op de Amstelsite www.amstelschaak.nl

Info
Dan streeft De Amstel ook naar
een speciale schaakmiddag /
avond voor de vele ouderen die
Uithoorn heeft. Het programma
Buurman
van zo’n middag/ avond en de
Schaakt u wel eens een pot- dag en tijd kunnen in onderling
je thuis of tegen de buurman en overleg worden geregeld Miniwilt u uw speelsterkte verbete- mum aantal deelnemers 8. Indien
ren kom dan eens bij ons kijken u hiervoor interesse heeft, bel
en meedoen. U zult merken, dat u dan voor informatie 0297-566501
snel beter gaat spelen. Schaken is of mail h.elserman@caiway.nl

Ineke, zomerbridge
koningin 2018
Regio - Na dertien avonden zomerbridge van Bridgeclub De
Legmeer, met een record aantal
deelnemers van in totaal bijna
600 paren, presteerde Ineke Koek
het om met een gemiddelde over
acht meetellende uitslagen van
57,26% eerste te worden, hulde!
Deze laatste avond pakten Cora
de Vroom & Ruud Lesmeister in
de A-lijn de winst met 59,03%. Op
twee eindigden Jan de Jong & Jos
Hillegers met 58,33% en konden
zo ook de wijn ophalen. Kitty Stavenuiter & Kees Koning hielden
er als derde met 57,29% alleen
applaus aan over en dat zelfde
gold voor Rina de Jong & Gerard
van Beek met 56,60% als vierde
en Geke Ludwig & Margo Zuidema met 55,21% als vijfde paar.
In de B-lijn toonden Adrie Voorn
& Wim Röling zich met 61,46%
weer eens de besten. Elly Degenaars & Ans Bruggeman kwamen
als tweede paar met 59,03% door
en hielden er dus ook wat aan
over. Op drie eindigden Marianne Mourik & Bert de Bresser met
57,64% en Annemarie Smit Bode
& Bert v/d Rotte en Truus Groot &
Corine Kooke maakten met respectievelijk 56,94 en 56,25% de
top vol.
C-lijn
In de C-lijn waren het natuurlijk
Ineke koek & Ellen van der Toorn
die, nu met 57,29%, aan het langste eind trokken, adeldom verplicht! An van Schaick & Ria Verkerk scoorden 56,77% en werden

naam is Casper en ben 58 jaar.
Op conditioneel gebied ben ik al
enige jaren behoorlijk in verval.
Ik begon in januari 2018 niet gehinderd door enige kennis van
zaken aan voluit hardlopen hetgeen in een dikke knie en andere
ongemakken eindigde. Door omstandigheden kwam ik terecht
bij psycholoog Norbert Wijtenburg die mij attendeerde op een
project waar o.a. de leefomgeving Schiphol en AKU in de persoon van René Noorbergen bij
betrokken zijn. Ik ben in contact
met René gekomen en op 9 juli
2018 stond ik bij de AKU voor de
eerste trainingsessie van een uur;
en dat uur was lang. We begonnen met één minuut rustig hardlopen en daarna rust in de vorm
den of kan er voor kiezen een ho- van een aantal minuten wandegere eigen bijdrage te betalen.
len, daarna weer één minuut rustig hardlopen ect ect. en daar
Eerste ervaringen positief
had ik behoorlijk moeite mee. Ik
De eerste deelnemers zijn inmid- had totaal geen conditie. Ik ben
dels bij AKU gestart en hun erva- nu twee maanden verder (René
ringen zijn positief. Zij voelen zich heeft mij heel wat af moeten leniet alleen fysiek fitter, het bewe- ren) en de vruchten van zijn progen in de open lucht geeft ener- fessionele trainingen en opbouw
gie en zelfvertrouwen. Een van worden met de week meer voelhen verwoordt het aldus: ..mijn baar en meetbaar. Het program-

er tweede mee. Joyce Udema &
An Greven volgden met 53,65%
als derde op gepaste afstand en
finishten zo net voor Heleen &
Mees van der Roest die als vierde op 53,13% uitkwamen. René
de Jong & Tineke Schreurs sloten hier met 50,52% de top vijf af.
De D-lijn liet weer eens de hoogste score van de avond zien die
deze maal werd behaald door
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen die
64,06 procenten verzamelden.
Joke Morren & Tim Vader werden
tweede met 58,85% en daar weer
een stukje achter legden Gerbrand Nigtevegt & Rie Bezuijen
met 55,21% beslag op plek drie.
Anja Brugman & Mieke Peeters
sloten als vierde met 52,60% nog
net bij de kopgroep van deze lijn
aan. Dat lukte Henriëtte & Iréne
net niet, maar ze hielden er wel
chocolade aan over. De volgende keer zit de R weer in de maand
en dat geeft het einde van het zomerbridge en het begin van de
clubcompetities aan. Allen bedankt voor de inzet en het enthousiasme, dus tot ziens in 2019.
Bridgeclub De Legmeer start op
woensdag 5 september het seizoen met de laddercompetitie en
bent u nog geen lid maar wilt u
het misschien wel worden neem
dan contact op met het secretariaat: e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 06-83371540. Er
wordt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur gespeeld in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
ma is ongelofelijk goed uitgedacht (combinatie van conditie
training, krachttraining en coördinatie oefeningen) Het resultaat
is een veel beter gevoel zowel lichamelijk als tussen de oren en
daar ben ik erg blij mee en het
wordt steeds beter, maar ik weet
dat er nog een lange weg te gaan
is; geduld is een schone zaak. Ik
hoop dan ook nog lang met René Noorbergen te kunnen trainen
omdat het doel een zo goed mogelijke conditie met goede begeleiding voor iedereen haalbaar is,
en ik ben daar het levende bewijs
van. René heeft mij leren sporten
en daar heb ik heel veel baat bij,
en de voelbare en meetbare stijgende lijn is daar een enorme stimulans en motivatie bij.
Naast de mogelijkheid van aanmelden door een zorgverlener
via SEZU, kan een geïnteresseerde deelnemer zich ook zelf aanmelden na overleg met zijn/haar
behandelaar/huisarts. Kontaktpersoon daarvoor bij AKU is Rene
Noorbergen, een van de trainers,
rene.noorbergen@gmail.com, 0655858584.
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Gemeente start campagne voor
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Vervolg van de voorpagina

De gemeente zet in op het voorkomen van schulden omdat uit
onderzoeken steeds meer duidelijk wordt wat geldstress met
iemand doet. Zijlstra: ,,Dat het
enorm ingrijpt op iemands leven
is duidelijk. Maar de gevolgen van
geldstress gaan veel verder gaan
dan tot nu toe bekend was. Stress
heeft invloed op je gezondheid,
je relatie, op schoolprestaties van
kinderen. Maar het zorgt ook dat
je niet zo goed meer toekomstplannen kan maken en dat mensen soms op langere termijn onverstandige beslissingen maken.
Doordat deze feiten nu bekend

ker van het Sociaal Loket van de
gemeente of schuldhulpverlener.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds
beoordeelt de aanvraag en beHet Jeugdfonds is gericht op kin- taalt als deze is goedgekeurd de
deren van 4 tot 18 jaar die staan contributie / het lesgeld voor kiningeschreven in de gemeente Uit- deren en jongeren om te sporten,
hoorn. Het fonds keert uit wan- muziek te maken, te dansen, schilneer het gezamenlijk inkomen deren, toneel te spelen of iets anvan de ouder(s) of verzorger(s) ders creatiefs te doen. Voor sport
maximaal 125 procent bedraagt geldt een maximaal bedrag van
van het minimuminkomen. De 225 euro per jaar per kind en eenaanvragen kunnen niet door de malig zwemlessen voor het beouders zelf gedaan worden, maar halen van het A en B diploma tot
worden gedaan door een inter- een maximaal bedrag van 800 eumediair. Bijvoorbeeld door een ro per kind. Voor culturele activimedewerker van Videt, een leer- teiten is de bijdrage 450 euro per
kracht, een ouder- en kindadvi- kind. Ouders hoeven het bedrag
seur, een huisarts, een medewer- niet voor te schieten. Het geld
zijn, zijn we bezig ons armoedebeleid hierop aan te passen.”

wordt rechtstreeks betaald aan
de vereniging. ,,We begrijpen dat
sommige ouders het lastig vinden
of zelfs misschien niet durven om
een intermediair in te schakelen
om een aanvraag te doen. Ze willen niet gezien worden als mensen die in armoede leven. Maar als
de aanvraag eenmaal gedaan is en
je kind lid is van een vereniging,
dan hoeft niemand te weten dat
het lesgeld of de contributie is betaald uit het Jeugdfonds. Ik hoop
echt dat er nog meer aanvragen
gedaan worden nu het sportseizoen weer van start is. Kinderen
kunnen ook op straat spelen en
sporten, maar om lid te zijn bij een
vereniging geeft zoveel meer extra. Je krijgt nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes en je hebt op een
vereniging echt de mogelijkheid De Kwakel - Voor de meeste Kwaom je talenten te ontwikkelen en kelaars en Kwakelse verenigingen is de vakantie pas echt voorjezelf meer uit te dagen.”
bij als de kermis is geweest. Daarom starten bij Tavenu ook vanaf 5
september de lessen en repetities
weer. Omdat de steelband de optochten muzikaal mag begeleiden, zijn de steelbandleden 2 weken geleden alweer begonnen.

Muzikaal talent gezocht

Jeugd/opleidingsorkest:
Bij het jeugd/opleidingsorkest
stromen weer enkele nieuwe
leerlingen in. Zij gaan, samen met
het orkest van De Kwakel, oefenen voor een Halloween concert
dat plaatsvindt op dinsdag 6 november ’s avonds in het dorpshuis De Quakel.

Repetities weer gestart bij
het Amstel Blazers Collectief!
Uithoorn - De orkestleden van
het Amstel Blazers Collectief hebben volop genoten van de heerlijke zomer. De vakantie is voorbij
en afgelopen maandag zijn de repetities voor het muziekseizoen
2018/2019 weer gestart. Er zijn al
weer volop plannen voor de komende tijd en daar zal weer lekker aan gewerkt gaan worden.

Goed resultaat inzamelingsactie Voedselbank bij DEEN
Uithoorn - Voedselbank Uithoorn-De Kwakel organiseerde
afgelopen zaterdag, ditmaal in
samenwerking met supermarkt
DEEN op het Legmeerplein, een
inzamelingsactie voor levensmiddelen voor cliënten van de
Voedselbank. Een team van zeer
enthousiaste vrijwilligers stond
klaar om klanten van Deen te vragen producten te doneren die
opgesteld stonden bij het productenplein. Dit heeft een re-

sultaat opgeleverd van 36 kratten met levensmiddelen en 81,80
euro in de collectebus. Hier is de
Voedselbank heel blij mee.
Door deze inzameling is het mogelijk om de diversiteit van de
pakketten te vergroten voor de
inmiddels 50 huishoudens in Uithoorn en de Kwakel die hier gebruik van maken.
Het geld in de collectebus zal volledig ten goede komen aan de
voedselbank.

Nieuw leden
Muziek maken is niet aan leeftijd gebonden. In het Amstel Blazers Collectief spelen leden van
alle leeftijden en op elk niveau.
Op een aantal posities kan het
orkest nog muzikanten gebruiken. Speelt u trompet, trombone,
dwarsfluit, klarinet, fagot of hobo, dan nodigt het Amstel Blazers
Collectief u uit om eens te komen
kijken tijdens een repetitie. Doet
u vooral een keer mee om te bezien of het orkest ook wat voor
u is. Als u zich van te voren aanmeldt via het email adres van het
ABC dan zal er voor gezorgd wor-

den dat er bladmuziek voor u
klaar ligt. Heeft u in het verleden
al eens een muziekinstrument
gespeeld en u wilt dat eigenlijk
wel weer oppakken? Neem dan
zeker ook contact op en vraag
naar de mogelijkheden.
Optreden aanvragen?
Voor allerlei evenementen kan
het Amstel Blazers Collectief, tegen een gunstig tarief, een optreden voor u verzorgen.
Organiseert u een feest, een braderie of bijvoorbeeld een kerstmarkt? Voor elke gelegenheid
heeft het Amstel Blazers Collectief passend repertoire om uw
event muzikaal op te luisteren.
Wilt u liever een klein ensemble
in plaats van een groot orkest?
Ook dat is mogelijk.
Wilt u meer informatie of een repetitie bijwonen? Of wilt u het
Amstel Blazers Collectief inhuren voor uw evenement?
Stuurt u dan een mail naar:
abcuithoorn@gmail.com.

De Cinesjasten gaan
weer van start
Uithoorn - Na een lange en echt
hete zomer zit de zomerstop van
de Cinesjasten er weer op. U heeft
ongetwijfeld in de afgelopen periode met uw camera of smartphone veel video’s en foto’s gemaakt tijdens uw vakantie .En,
zoals het vaak gaat, verdwijnen al
deze bandjes en geheugenkaartjes in een lade en raken daar in de
vergetelheid. Heeft u ooit overwogen om van al deze herinneringen een mooie video of fotopresentatie te maken? De clubleden hebben dat tot een boeiende
hobby verheven. Zij komen eens
per drie weken bij elkaar in dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 16 in
De Kwakel, waar ze met elkaar
deze liefhebberij uitvoeren. Door
het verenigingsjaar heen hebben
ze verschillende activiteiten, zoals het maken van een vakantiefilm, een wedstrijdfilm over een
bepaald onderwerp, een montagefilm of een één-minuutfilm. De
resultaten worden onderling besproken en beoordeeld.

Workshop
Ook is er een mogelijkheid, workshops te volgen over een bekend
montageprogramma, waardoor
uw productie een professioneel
tintje krijgt. Om de prestaties op
een hoger plan te krijgen worden
ze tevens gecoacht door een docente van de Amsterdamse filmacademie.
Hebt u belangstelling? Kom gerust eens vrijblijvend langs op
een van de gezellige clubavonden. De eerstvolgende avond
is op 11 september a.s. . Ze beginnen om 20.00 uur en starten
met een vrije filmavond, waarin een aantal films van de leden
en afhankelijk van de beschikbare tijd, ook instructiefilms worden
vertoond. Beginner of gevorderde, iedereen is welkom. Bezoekt
u ook eens de website, www.cinesjaste.nl met nog meer weetjes over deze club. Tevens vindt
u daar de gegevens van bestuursleden die u aanvullende informatie kunnen geven.

Accordeon, basgitarist,
mondharmonica,
extra slagwerker:
Tijdens het afgelopen midzomeravondfestival kwam er spontaan
een inwoner van De Kwakel een
accordeon aanbieden, hopende
dat Tavenu een bespeler voor dit
instrument kan vinden die mee
kan gaan spelen in het orkest.
Dus als er een geoefend accordeonspeler graag eens wil meespelen in het Orkest van De Kwakel,
is hij/zij van harte welkom op de
repetities op dinsdagavond van
19:45 tot 22:15 uur in het dorpshuis in De Kwakel. Buiten de “normale” blaasinstrumenten voor
het orkest is Tavenu ook op zoek
naar een (bas)gitarist, en voor incidenteel (het muziekstuk: The pi-

anoman) naar een mondharmonicaspeler. Ook een extra slagwerker is van harte welkom op de
wekelijkse repetitie.
Wil je beginnen met een instrument te leren bespelen of heb je
dit vroeger gedaan en wil je opnieuw beginnen, meld je dan aan
via de website van Tavenu De
Kwakel, of kom op dinsdagavond
naar de repetitie. Je kunt ook mailen naar tavenudekwakel@gmail.
com of bellen naar 0297-286143.
Steelband:
Wat voor het orkest geldt, geldt
ook voor de steelband van Tavenu. Na de vakantie is het een
mooi moment om een nieuwe
hobby te beginnen. Een steelpan
is een relatief makkelijk instrument om mee te beginnen. De
steelband oefent op de woensdagavond. Ook hier zijn nieuwe jonge leerlingen van harte welkom en ook als je wat ouder bent, kun je de stokjes opnemen en tropische klanken uit een
pan gaan toveren. Bij de steelband zijn we ook op zoek naar
een slagwerker die conga’s, bongo’s, timbalen en andere effectinstrumenten kan spelen.
Hopelijk kunnen ze de komende
weken vele aspirant muzikanten
verwelkomen bij Tavenu. Muziek
maken is een leuke hobby en samen muziek maken in een orkest
is een mooie belevenis, ieder concert weer.

Start seizoen Hobbyclub
De Kwakel - Aanstaande vrijdag, van een enthousiaste groep vrij7 september, start het seizoen willigers. De entree bedraagt 2
van De Hobbyclub in Dorpshuis euro per avond. Als 21 uur te laat
De Quakel. Van 19-21 uur kun- is mag je door één van jouw ounen basisschoolkinderen van 8 ders eerder opgehaald worden.
jaar en ouder weer komen knut- De ingang is via de brandtrap aan
selen, verven, timmeren, zagen de achterzijde van het dorpshuis.
of op een andere manier creatief De leiding heeft weer veel zin in
bezig zijn. Dit onder begeleiding het nieuwe seizoen!

Samen aan de Amstel
gaat koken
Uithoorn - Samen aan de Amstel
is een organisatie die probeert de
sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij onder andere
door gezellig met elkaar te koken
en te eten. Kom en laat u verrassen; Samen aan de Amstel is deze

keer uitgenodigd bij restaurant
Bistro 9 in De Kwakel. Maandag
17 september 2018 bent u vanaf
18.00 uur welkom. Een menu kost
deze avond €15.-. Opgeven graag
via de website: www.samenaandeamstel.nl
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Klaverjasnomaden

Open dag AKU op
15 september
Regio - Een blik op het schoolplein bewijst het: kinderen rennen en springen. Dat hebben we
vroeger allemaal gedaan. Sommigen van ons zijn het alleen verleerd. Het goede nieuws is dat
het menselijk lichaam zich altijd
weer kan aanpassen. Anders gezegd: je lijf reageert positief op
trainingsprikkels, mits die op het
juiste moment in de juiste dosering worden aangeboden. Daar
kunnen wij je bij atletiekvereniging AKU mee helpen.
Op 9 september organiseert atletiekvereniging AKU een open
dag. Op de atletiekbaan van
sportpark De Randhoorn is iedereen vanaf 14.00u. tot 16.00u. welkom om te komen speerwerpen,
kogelstoten, balwerpen, verspringen, hoogspringen of hardlopen.
Dat zijn oeroude, natuurlijke inspanningen die iedereen kan leveren. Het is niet voor niets dat
atletiek de moeder van alle sporten genoemd.

een gezonde leefstijl na te streven. Bij AKU helpen we je graag
om je doelen te bereiken, variërend van een betere conditie, gezondere voedingsgewoontes tot
een betere balans tussen rust en
inspanning.
Er zijn twee loopgroepen waar je
uit kunt kiezen. De trimgroep is
meer recreatief ingesteld, de trainingsgroep traint intensiever en
is gericht op deelname aan evenementen en wedstrijden. De
trainingsschema’s zijn overwegend gelijk. Wandelen kan ook:
sinds een jaar heeft AKU een
wandelafdeling en biedt zij trainingen aan. Er zijn nu 3 groepen
actief die er wekelijks onder begeleiding van een trainer op uit
trekken.
AKU is toegankelijk voor iedereen en biedt brede begeleiding
en ondersteuning. Ervaren trainers voorzien je van adviezen
over voeding, kleding en blessurepreventie.

Jeugd
Jongens en meiden van 6 tot en
met 16 jaar kunnen kennismaken
met verschillende atletiekonderdelen via een circuit dat op een
dynamische manier zal worden
afgewerkt. Verspringen, kogelstoten, speerwerpen, balwerpen,
sprinten en hoogspringen maken
hiervan deel uit.
Loopliefhebbers die ouder zijn
dan 12 jaar kunnen zich aansluiten bij een trainingsgroep naar
keuze. De ene groep gaat aan de
slag met sprinten en hordelopen,
de andere is er speciaal voor jongeren die plezier beleven aan het
lopen van langere afstanden. Deze sprint-/horden en middenlangeafstandsgroepen trainen op
aparte tijden en onder leiding
van gespecialiseerde trainers.
Voor de middenlangeafstand zijn
er zelfs 2 categorieën: een groep
voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar
en een groep vanaf 16 jaar.
Volwassenen
Sporten is een goede manier om

Qui Vive Open 35+
Grastoernooi

Uithoorn - Donderdag 7 september begint het klaverjasseizoen
weer in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. We spelen
dit jaar 40 avonden waarvan er
32 op een donderdag en 8 op een

Stokstaartjes trainingen
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive organiseert voor kinderen
die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten 2 keer per jaar een
blok van 8 trainingen. Dit gebeurt in het najaar en in het voorjaar op zondagmorgen van 9.3010.30 uur. Zondag 16 september
start het eerste blok. Hier kan op

Thamen honkballers
nemen punten mee
De Kwakel - Zondag 2 september
jl. stond de uitwedstrijd tegen Tex
Town Tigers uit Enschede op het
programma voor de honkballers
van Thamen. Met een krappe selectie moesten de heren de klus
gaan klaren.
Tex Town Tigers neemt in de eerste inning meteen een voorsprong, drie honkslagen zorgen
voor een 2-0 voorsprong. Thamen
trekt in de tweede inning meteen
de stand gelijk. Rick Groen komt
op de honken met vier wijd, maar
gaat uit bij de hit van Djeraldo
Soerka. Jelle Vogelaar en Lieuwe
Hoekstra krijgen vier wijd en Mike
van Rekum slaat een tweehonkslag waarop Soerka en Vogelaar
kunnen scoren, 2-2.
In de derde inning komt Ernst
Koole op de honken met vier wijd,
maar slaat Groen in zijn slagbeurt
even later de bal over de hekken
voor een homerun, 2-4. TTT trekt
de stand weer gelijk in de derde
gelijkmakende inning door twee
honkslagen en een veldfoutje,
4-4. En pakt in de vierde inning
de voorsprong met 5-4.

Honkslag
Menno Schouten slaat een honkslag in de vijfde inning en kan
scoren op de honkslag van Groen.
Rassel, 2 Frits Kamstra, Jeroen Groen komt even later over de
Kamstra. GD7: 1 Willem Vos, Els- thuisplaat op de honkslag van Vobeth Littooij, 2 Peter Toethuis, Je- gelaar, 5-6.
lena Gnirrep. DE8: 1 Linda Streef- In de vijfde inning trekt TTT de
kerk, 2 Marije Voshol-Van Geffen. stand weer gelijk na twee honkHE8: 1 Willem Wester, 2 Lex Bae- slagen en een foutje in het binsjou. DD8: 1 Monique Mols, Dia- nenveld, 6-6.
na Mouter, 2 Mylène Paternotte, Farley Nurse komt in de zesde inMarije Voshol-Van Geffen. HD8: 1 ning op de honken met een veldAxel Colijn, Arno Jansen, 2 John fout, Koole slaat een honkslag
Bocxe, Ron de Jong. GD8: 1 Han en Schouten slaat de bal in het
Harleman, Gerda Harleman – Tals- rechtsveld waarop de buitenvelma, 2 Han Leijten, Caroline van der van TTT een veldfout maakt
en daarop kan Nurse scoren.
Pernis.

De Kwakel - Tussen 25 augustus en 2 september is op het tennispark van TC Qui Vive weer het
Open 35+ Grastoernooi gehouden. Het was dit jaar al weer voor
de veertigste keer en ook nu weer
waren velen uit de regio naar Uithoorn gekomen om hun tenniskrachten onderling te testen.
Weliswaar moest een avond uitgeweken worden naar tennishallen in de omgeving, maar mede
dankzij de kunstgrasbanen en het
overwegend schitterende weer
konden de meeste partijen in de
buitenlucht worden afgewerkt.
Foto: Arno Jansen (HD8) is (samen
Het duurrecord ging dit jaar naar met Axel Colijn) hard op weg naar
een dames dubbel partij die na zijn eerste plaats.
twee en een half uur pas afgelopen was (7-5 7-5). Uiteraard was
alles vanaf het gezellige midden
terras bij het Chalet goed te zien.
Het finale weekend werd muzikaal omlijst door het bekende
Uithoornse duo Solid.
Uitslagen
DE5: 1 Mareille te Winkel, 2 Joke
Spreen. HD5: 1 Marcel Kok,
Humphrey Stuyver, 2 Arnold van
Halteren, Martin Troost. GD5: 1
Marcello Mancini, Maroeska Molster, 2 Peter Stolk, Jolanda Porcel. HE6: 1 René Selier, 2 Richard
Boers. DD6: 1 Ingrid van Breukelen, Karin Klunder, 2 Jolanda van
Keulen, Elly Reijm-De Jong. HD6:
1 Rik Elderhuis, Carel Jacobs, 2
Marcel Posdijk, Peter Stolk. GD6:
1 Willem Vos, Heleen Bouwmans,
2 Richard Boers, Erica Boers. DE7:
1 Monique Sessink, 2 Erica Boers.
HE7: 1 Albert van Duijn, 2 Erik
Steggerda. DD7: 1 Christianne
van Rijn, Irene Ruurs, 2 Anite Buskermolen, Klazien Visser. HD7: 1
Arjan van Leeuwen, Ben van der

een speelse manier ervaren worden hoe leuk hockey is. Kinderen
kunnen hier nog voor opgegeven
worden.
Aanmelden voor deze trainingen
kan door middel van een mailtje
te sturen naar ledenadministratie@quivive.nl en stokstaartjestrainingen@quivive.nl

Groen slaat een honkslag en Koole scoort. Soerka krijgt vier wijd
en Vogelaar slaat de bal ook weer
het rechtsveld in en weer heeft
de buitenvelder een slecht moment en kan Schouten scoren.
Van Rekum slaat nog een opofferingsslag in het linksveld waarop Groen kan scoren en dan eindigt de inning na een pitcher wissel bij TTT met een stand van 6-10
voor Thamen.
Scoren
Ook in de zevende inning weet
Thamen nog een puntje te scoren, Nurse krijgt vier wijd, Koole slaat een honkslag maar sneuvelt samen met Schouten even later in een dubbelspel, maar op de
honkslag van Groen komt Nurse
over de thuisplaat, 6-11. In de
achtste inning pakt Thamen nog
even door. Vogelaar begint met
een tweehonkslag maar sneuvelt
even later toch op de honken, 1
uit. Hoekstra slaat een honkslag,
Van Rekum bereikt het honk na
een veldfout van de derdehonkman Lucas Vos krijgt vier wijd,
Nurse slaat een honkslag, Koole slaat een honkslag en dan zijn
er opeens weer 4 punten over de
thuisplaat 6-15.
TTT weet in de gelijkmakende achtste inning nog een punt
te scoren, maar verder dan dat
komen ze vandaag niet en dat
brengt de eindstand op 7-15 en
kunnen er 2 winstpunten mee terug naar Uithoorn.
Komende vrijdag 7 september
om 19.30 uur komt het laag geklasseerde OVVO uit Amsterdam
op bezoek die dit seizoen nog
geen wedstrijd hebben weten te
winnen. U bent van harte welkom
aan het complex aan de Vuurlijn
24 in De Kwakel.

Hoofden weer op hol bij
damclub K&G
De Kwakel - Op maandagavond
de 10e september starten de
dammers van het Kwakelse Kunst
en Genoegen hun nieuwe seizoen weer. Dat doen ze in ’t Fort
De Kwakel, waar vanaf 19.30 uur
iedere damliefhebber welkom is.
De leden spelen dan hun onderlinge competitie, bekerwedstrijden of bondswedstrijden. Maar
het aantal leden is in de loop der

jaren flink afgenomen, de club
‘schreeuwt’ om nieuwe leden!
De nieuwe aanwas mag van elke
leeftijd zijn en dammen is niet alleen voor heren, dames zijn ook
van harte welkom Kom gerust
eens vrijblijvend kennismaken,
de leden zullen u met raad en
daad bijstaan. Heeft u interesse,
of wilt u meer weten, bel gerust
met Adrie Voorn 0297 568472

Open dag op hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Het hockeyseizoen
gaat weer beginnen. Daarom
houdt hockeyclub Qui Vive aanstaande zondag een open dag
van 10.30-12.00 uur voor iedereen die kennis willen maken met
het hockey spelletje. De open
dag is voor alle leeftijden: van
stokstaartjes (4-5 jaar) t/m senioren. Komen jullie ook?

Om 11.00 uur starten er clinics
voor kinderen die op de basisschool zitten. Als je hieraan mee
wil doen is het handig om sportkleding aan te trekken en eventueel scheenbeschermers en een
bitje mee te nemen. Een stick
hebben wij voor je te leen. Qui Vive is te vinden op de Vuurlijn 30
in De Kwakel.

woensdag. Het inleggeld is ook
dit seizoen weer 3,00 euro.
Wij hopen weer veel vertrouwde gezichten te ontmoeten maar
ook nieuwe zijn van harte welkom.

Verlies en winst voor
Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels openen het officiële seizoen 20182019 met een bekerduel tegen
TAVV, . Een 8-tal, dat vorig seizoen deel uit maakte van de legeervogels selectie voor deze bekerwedstrijd behoren ook deze
keer tot de selectie. Legmeervogels beginnen het duel met Lev
Persoon in het doel. De verdediging bestaat dit duel uit Faouzi Ben Yerou, Mitchell Verschut,
Noud Schartman, Kenneth van
der Nolk van Gogh. Op het middenveld vinden wij dan Dennis
Bakker, Rodney Smorenberg, en
Othman Lechkar. Terwijl de aanval voor dit duel bestaat uit Puck
Postma, Yasin Poyraz en Martijn
Tjon-A-Njoek. Op de bank beginnen Cle de Vos Mooij, Mouad Tissoudali, Yorick v.d. Deijl, Jordan
de Jong, Anwar Akrouh en Jimmy Spruit.

deze eerste bekerwedstrijd geheel onnodig verloren voor Legmeervogels.
Gelijk
De andere wedstrijd in de poule
Argon za.1 – Altior zo.1 is geëindigd in een gelijkspel; 1-1.
Dit alles lever nu dan de volgende stand op; 1. TAVV 1-3. 2 Argon
1-1. 3.Altior 1-1 en op de 4e plaats
Legmeervogels 1-0. Na drie duels
gaan de nummers 1 en 2 van deze poule door naar de volgende
ronde.
Voor komend weekend staat de
tweede ronde op het programma. Op zaterdag 8 september TAVV – Argon en op zondag 9 september om 14.00 uur Altior zo.1
– Legmeervogels zo.1, aanvang
14.00 uur. Altior, sportpark Altior,
Altiorplein 1 2461 Langeraar.

Legmeervogels 2
Ook voor Legmeervogels 2 een
bekerwedstrijd. Hoofddorp 3 is
naar Uithoorn afgereisd voor de
eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. In de eerste helft golft het
spel op en neer maar de beste kansen om de score te openen zijn toch wel voor Legmeervogels. Desondanks is het bij het
ingaan van de rust 0-0. Na de
rust een feller Legmeervogels en
Hoofddorp moet terug in de verdedigende stelling. Mede door
de sportieve felheid weet Legmeervogels tot score te komen,
Tawfik Zoubayr, Joey Sack, Mitch
Vernooij en Anwar Akrouh weten
het net te vinden. Na 90 minuten is de eindstand 4-0 voor Legmeervogels. De andere wedstrijd
in deze poule KDO 2 – SCH’44 2
is geworden 1-2. Dit levert de volgende stand op 1. Legmeervogels 1-3. 2e staat SCH’44 1-3. 3e
is KDO 1-0 en 4e staat Hoofddorp
Tweede helft
1-0.
De tweede helft is Legmeervo- Het programma voor aanstaande
gels dan wel de bovenliggende zondag. SCH’44 2 – Legmeervopartij maar het voetbal wat op de gels 2 en Hoofddorp 3 – KDO 2.
mat wordt gelegd is toch niet het Het terrein van SCH’44 is gelegen
spel dat werd verwacht. Nee, was te Harmelen Sportlaan 1 3481 JD.
niet best. Weinig of geen creati- het duel SCH’44 – Legmeervogels
viteit. Weinig bewegende men- 2 begint om 11.30 uur.
sen. Ja, dan maak je het jezelf
heel moeilijk. In de slotfase zakt Florian Wolf, de trainer van Leghet peil nog verder naar bene- meervogels zondagselectie.
den. Spelers van Legmeervogels
gaan dan voor het eigen succes
om op deze manier alsnog toch
nog een treffer te forceren. uiteraard zonder resultaat Dan breekt
de 90ste minuut aan. Een verdediger van TAVV weet een aanval
van Legmeervogels te onderbreken en knalt de bal in de wilde
weg naar voren. Zijn, weg is weg
trap bereikt Randy Verwoerd ter
hoogte van de middenlijn. Vanaf
deze plaats een alles of niets poging schiet hij de bal richting het
doel van Legmeervogels. Dit alles
of niets poging gaat tot verbijstering van heel Legmeervogels
over de graaien handen van Lev
Persoon in het doel van Legmeervogels. 0-1 voor TAVV. In de resterende 2,3 minuten lukt het Legmeervogels niet te score en gaat
Bekerwedstrijd
De eerste 20 minuten van deze eerste bekerwedstrijd is het
Legmeervogels dat het initiatief
neemt en TAVV vast zet op eigen
helft. Legmeervogels weten in
deze eerste 20 minuten diverse
mogelijkheden te creëren om te
score maar paal, lat en het goede
werk van de TAVV doelman Edwin
Pieterse voorkomt dat Legmeervogels op een verdiende voorsprong weet te komen. Na 20 minuten zijn er dan een paar schaarse uitvallen van TAVV. Ook hier is
het de paal en de lat welke nu een
treffer van TAVV voorkomt. Verder
is het Legmeervogels dat het beste van het spel heeft maar weet
om vaak onverklaarbare reden
niet tot score te komen. Bij het ingaan van de rust is het beide partijen niet gelukt om te score. 0-0
is dan ook de ruststand.

Nieuwe leden welkom
Uithoorn - Op donderdag 4 oktober begint Bridgeclub Doublet
aan het vijfendertigste seizoen.
Bij Doublet staat gezelligheid
voorop. Er is weer weer plaats
voor nieuwe leden.
De club speelt op de donderdagmiddagen in Vinkeveen in De
Boei. In de Ronde Venen wordt
veel gebridged, maar deze club
heeft naast bridgen vooral het
persoonlijk contact met elkaar
als bijzondere herkenning. Rond
sinterklaas en andere feestdagen

zijn er steeds verrassingen. De
bridge-middag begint om 13:30
uur, vanaf 13:00uur is de zaal
open. De contributie voor dit seizoen is onveranderd euro 55,00.
Er wordt gespeeld in twee lijnen
vanaf donderdag 4 oktober tot
en met de laatste donderdag in
maart. Voor meer informatie kunt
u zich wenden tot Ans de Ruiter,
tel. 0297-285050; e- mail: ansderuiter@live.com
Kom gewoon eens meedoen en
beslis daarna of u lid wordt!!

