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Uiterlijk

Wat is glucose en waarom
is het zo belangrijk?
Wat is glucose nu
precies? Glucose is
een koolhydraat. Ons
lichaam is in staat om
glucose uit suikers en
zetmeel te halen. De glucose
komt dan in ons bloed terecht.
De weefsels (vooral de spieren)
nemen deze glucose dan weer op en
verbranden die. Glucose is de brandstof
waardoor ons lichaam kan presteren.
Het is dus een onmisbaar product voor
ons voorbestaan, evenals bijvoorbeeld
water en zuurstof.
Glucosewaarden en het belang daarvan
Met een glucosemeter kunt u uw glucosewaarden bepalen. Als u nuchter bent, zal de
glucosewaarde in het lichaam erg laag zijn.
Na het eten van een maaltijd met koolhydraten neemt de hoeveelheid bloedglucose relatief snel toe. Dat gaat door tot ongeveer 1 of
2 uur na de maaltijd. Als de glucosewaarde
in het bloed is gestegen, zorgt het hormoon
insuline in het bloed dat de glucose snel
door het lichaam wordt opgenomen. Op die
manier worden de normale glucosewaarden
weer snel bereikt. Er is ook een hormoon dat
ervoor zorgt dat er weer glucose uit de weefsels wordt opgenomen als het gehalte in het
bloed te laag wordt. Dit hormoon heet glucacon. Bij de gezonde mensen zorgt het lichaam
ervoor dat de molaire waarde van glucose
in het bloed tussen de 4 en 8 mmol per liter
bedraagt.
Verstoring van de glucosewaarde in het bloed
Een van de meest voortkomende chronische
ziekten is diabetes. Deze volksziekte komt
voor als type 1 en type 2. Bij type 1 maakt de

schildklier in het geheel geen insuline aan.
De oorzaak van dit foutje in het lichaam in
nog onbekend. De patiënt moet in dat geval
door injecties of een insulinepomp dagelijks
voldoende insuline krijgen toegediend om de
glucosewaarde op een juist niveau te houden.
Bij diabetes type 2 wordt er te weinig insuline aangemaakt. Vaak is het mogelijk met
medicijnen een normaal leven te leiden. De
oorzaak van type 2 is ook nog niet duidelijk, maar lijkt wel samen te hangen met een
ongezonde levensstijl.

eten. Het wordt dan dextrose of druivensuiker genoemd. Als u last heeft van hypoglykemie is het verstandig altijd een voorraadje
glucose beschikbaar te hebben voor direct
gebruik. Het grote belang van met meten van
de glucosewaarde. Het meten van de glucosewaarde van het bloed is iets dat diabetes
type 1 patiënten dagelijks doen. Ook voor type
2 patiënten is het verstandig om de bloedglucose regelmatig te testen. Indien de molaire
waarde buiten de normale glucosewaarden
ligt, brengt dit schade toe aan het lichaam.
Hoe langer de waarden afwijken, hoe ernstiger de schade kan worden. Als het gaat om
het op de juiste wijze meten van de glucosewaarde kunt u terecht bij uw huisarts of
andere specialisten op medisch gebied. Zij
kunnen u ook alles vertellen over de betekenis
van de metingen die u doet.

Een te laag bloedsuikergehalte
oftewel hypoglykemie
Bij diabetes, ook wel suikerziekte genoemd,
ontstaat meestal een probleem met een te
hoge glucosewaarde in het bloed. Maar door
de ontregeling van het bloedsuikergehalte
kan er ook een te lage waarde ontstaan. Dan is
het van belang om snel glucose aan het bloed Het gebruik van glycogeen in het lichaam
toe te voegen. Normaal gesproken zit glucose Het lichaam kan maar een beperkte hoeveelniet als zodanig in onze voeding. Het ontstaat heid glucose opslaan. Dit gebeurt in de
lever. De stof die daar wordt bewaard noemt
door de spijsvertering in ons lichaam. Maar u
men dan glycogeen en niet glucose. Als het
kunt wel glucosestroop maken of het direct

lichaam
snel energie nodig heeft,
bijvoorbeeld in een
noodsituatie wordt deze
hoeveelheid aangesproken. Normaal gesproken hebben
gezonde mensen een voorraad glycogeen die voldoende is voor een uur sporten.
Bij diabetes kan ook deze voorraad in de lever
te laag worden. Het lichaam kan dan gedurende een korte periode glucose maken uit
eiwit of vet. Dit gebeurt met behulp van stresshormonen zoals adrenaline en cortisol. Dit is
niet goed voor het lichaam. Voor extra inspanningen die een diabetespatiënt dus zeker te
zijn dat de bloedsuikerspiegel in orde is.
Symptomen van diabetes
Diabetes type 1 wordt vaak snel ontdekt
omdat de symptomen zeer heftig zijn en de
patiënt raakt op den duur bewusteloos.
Diabetes type 2 wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd omdat de symptomen vaak
niet erg duidelijk zijn of niet herkend worden.
Vaak is een test van het bloed noodzakelijk en
ook in dat geval is de uitslag vaak niet eenduidig. De meest duidelijke aanwijzingen voor
diabetes type 2 zijn
• veel voorkomende vermoeidheid
• problemen met de ogen, zoals branderigheid en slecht, wazig of dubbelzien
• slecht genezende wonden
• tintelende handen en voeten/minder of
geen gevoel meer in de voeten
• kortademigheid
Ga bij twijfel even langs bij uw huisarts voor
een bloedtest. Een normale bloedsuikerspiegel is belangrijk voor een gezond lichaam.
Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl
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Burgemeester bezoekt
Golfcentrum Uithoorn
De Kwakel - Op zondagmorgen bracht burgemeester Heiliegers
en zijn vrouw een werkbezoek aan het Golfcentrum en Golfvereniging Uithoorn. Zij werden welkom geheten door de golfpro’s,
en door het bestuur van de Golfvereniging.
Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje vertelde voorzitter Ron Pieters over de
geschiedenis van het centrum
en het ontstaan van vereniging.
Hij gaf daarbij o.a. aan dat het
één van de doelstellingen is om
voor geïnteresseerden in de regio een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om golf te (leren) spelen. Na deze inleiding kregen de gasten vanaf het dak van

die hun korte spel willen oefenen
of bijhouden. De golfvereniging
is overigens ook aangesloten bij
de NGF. Voor de burgemeester
en zijn vrouw zou het werkbede drivingrange de ligging van zoek niet compleet zijn zonder
de golfbaan te zien. Daar werd een balletje te hebben geslagen.
verteld dat de golfbaan recente- Daarom werd het werkbezoek aflijk het predicaat ‘qualified’ van de gesloten door op twee holes een
Nederlandse Golffederatie (NGF) ‘beat the pro’ (een wedstrijdje teheeft ontvangen. Dat betekent gen de golfpro’s) te spelen.
dat op de baan handicap gelopen
kan worden en dat de golfleraren Het enthousiasme van de burgeofficiële examens mogen afne- meester en zijn vrouw werd door
men. Kortom een prachtige baan de pro’s en het bestuur als zeer
voor liefhebbers die willen leren bijzonder ervaren en zij kijken tegolfen en voor ervaren golfers rug op een geslaagd bezoek.

Zijdelwaard deelt uit!
Uithoorn - Op zondag 16 juni
is het Vaderdag! Deze dag zetten wij alle papa’s en opa’s in
het zonnetje. Zaterdag 15 juni
zal winkelcentrum Zijdelwaard
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hier alvast een start mee maken. Op 15 juni lopen er knappe
dames die de papa’s en opa’s in
het winkelcentrum gaan verrassen met een kleinigheidje. Wat?

Uithoorn - Een mooie traditie
wordt voortgezet. Na het eerste succesvolle evenement in
2018 organiseert Rotary AMU
(Aalsmeer – Mijdrecht – Uithoorn)
op donderdag 27 juni a.s. voor
de tweede keer haar Haringparty. Het netwerk evenement waar
een groot deel van de bedrijven
uit Uithoorn en de Ronde Venen
weer wordt verwacht. We heten
je dan ook graag welkom op het
Marktplein 2a van Restaurant Geniet aan de Amstel! Vanaf 17.30
uur zijn de deuren open en is iedereen van harte welkom om de
officiële opening bij te wonen
van dit prachtige evenement. Om
18 uur zal het eerste vaatje aan
land worden gebracht. Naast de
heerlijke haring kan er onder leiding van notaris mr. Marlies Ak-

kerman een bod worden uitgebracht op het eerste vaatje. Kwaliteit gegarandeerd!
Goede doelen
Zoals vorig jaar zal de opbrengst
bestemd zijn voor lokale goede
doelen in de omgeving van Uithoorn en de Ronde Venen, respectievelijk: Samen aan de Amstel en de Moederverwendag.
Naast haring eten en het ondersteunen van onze goede doelen,
is er tijd en ruimte genoeg om te
genieten en te netwerken. Rotary AMU zal er alles aan doen om
van deze traditie weer een sprankelend evenement te maken. Ondernemers die hun bijdrage op
een andere manier willen leveren
zijn natuurlijk ook van harte welkom.

AALSMEER FLOWER FESTIVAL
15 & 16 JUNI
11.00 – 17.00 UUR
Een cultureel dagje uit tussen de
bloemen voor jong en oud!
WWW.AALSMEERFLOWERFESTIVAL.NL

Dat zeggen we nog even niet.
Kom gezellig winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard op 15
juni aanstaande en laat je verrassen door de knappe dames
in het winkelcentrum! De actie
loopt deze dag van 12:00-16:00
uur.

‘Meevallers’ dempen
n n i l t o t in ithoo n
Uithoorn – De gemeente laat in
de jaarrekening 2018 een beter
resultaat zien dan aanvankelijk
werd gedacht. Het tekort valt 790
duizend euro lager uit dan waar
de gemeente rekening mee hield.
Het nadeel komt uiteindelijk uit
op 760 duizend euro in plaats van
de verwachte ruim anderhalf miljoen euro.

Dat de gemeente afsluit met een
tekort komt niet als verrassing.
Het heeft met name te maken
met de hoge(re) kosten voor de
jeugdzorg. Deze zorgtaak is sinds
2015 overgeheveld vanuit het
Rijk naar de gemeente en is een
aanzienlijke kostenpost. ,,Echter,
we hebben onlangs betere afspraken kunnen maken met zorgverleners, waardoor de kosten
voor specialistische jeugdhulp lager zijn uitvallen,” legt wethouder Hans Bouma (Financiën) uit.
Een andere reden waarom het tekort is teruggedrongen is omdat
de gemeente in 2018 een positief
resultaat uit bouwgrond kon realiseren. Dit leverde de gemeente een bedrag op van 0.8 miljoen
euro. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het overgebleven tekort van 760 duizend

euro te dekken uit de budgetegalisatiereserve. Wethouder Bouma
is tevreden met het verbeterde
resultaat over 2018. Ook het proces om deze jaarrekening te maken is volgens de wethouder beter verlopen dan voorgaande jaren.

mende maanden afspraken gemaakt tussen Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan
gaan functioneren.”

Raadsvergadering
De gemeenteraad buigt zich op
Noodklok
donderdag 27 juni over de Jaar,,De voornaamste reden van rekening. Deze vergadering, die
het tekort is, zoals al eerder be- plaatsvindt op het gemeentehuis
noemd, de zeer hoge kosten voor is openbaar en dus voor iedereen
jeugdzorg. De stijgende kosten in toegankelijk. Aanvang: 19.30 uur.
de jeugdzorg is een ontwikkeling De jaarstukken zijn ook te lezen
die zich landelijk aftekent,” aldus op de website www.uithoorn.nl.
Bouma. Vervolgt: ,,Gemeenten Toets als zoekopdracht ‘jaarrekezijn sinds 2015 verantwoorde- ning’ in.
lijk voor de jeugdzorg en hebben
te maken met flinke bezuinigin- Wethouder Hans Bouma
gen door het Rijk. Als gemeenten
hebben we gezamenlijk de noodklok geluid in Den Haag. Niet zonder resultaat. Het kabinet heeft
onlangs besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om
420 euro en in 2020 en 2021 om
jaarlijks 300 miljoen euro. Aanvullend wordt onderzoek verricht
om te kunnen bepalen of, en zo ja
in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de ko-

Vo o r e e n a k t e g o e d e n s n e l ,
g a a t u n a a r St e r e l !

www.sterelnotarissen.nl
info@sterelcs.nl
Tel: 020-5646100
Amstelplein 301 • 1421 SG • Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/

Gem

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

n
e e nte U i t h o o r

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

GEMEENTENIEUWS

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

Commissievergaderingen

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

WWW.UITHOORN.NL
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TER INZAGE

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De
Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513 111.
Begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Inzageperiode tot en met 27 juni 2019. Inlichtingen bij afdeling
Samenleving, mevr. A. Lelijveld (0297) 513111.
Voorgenomen verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnenlaan
/ Gerbrandylaan. Inzageperiode van 29 mei tot en met 3 juli 2019 ter
inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling
buurt (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN O
VERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-039215, Distellaan 6, het levensloopbestendig maken van de woning (ontvangen 30-05-2019);
- 2019-039339, Steenwycklaan 16, het legaliseren van een blokhut (ontvangen 02-06-2019);
- 2019-040089, Drechtdijk 38, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen
03-06-2019);

Uithoorn
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (ontvangen
20-05-2019);
- 2019-038904, Rugstreeppad 5, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-05-2019);
- 2019-039362, Legmeer West, het bouwen van 34 woningen (ontvangen 03-06-2019);
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-021681, Pastoor J. van Dijklaan 57, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-05-2019);

4e Uithoornse Veteranendag
op 18 juni
De gemeente houdt op dinsdag
18 juni de lokale Veteranendag.
Alle veteranen zijn persoonlijk
uitgenodigd door burgemeester
Pieter Heiliegers. Het is de vierde keer dat de gemeente dit organiseert. De veteranen kunnen op
deze avond onder het genot van
een hapje en drankje met elkaar
van gedachten wisselen. Het Amstel Blazers Collectief zorgt voor
de muzikale omlijsting. In het gemeentehuis is ook een tentoonstelling rondom de Tweede Wereldoorlog en Afghanistan ingericht. Bovendien staat er een
week van te voren al een groot informatiepaneel op het gemeen-

tehuis. Het paneel geeft in tekst
en beeld informatie over veteranen, hun missies en eigen ervaringen. Dit is te bezichtigen van
17 juni tot 28 juni. De lokale Veteranendag wordt gehouden op het
gemeentehuis van Uithoorn, Laan
van Meerwijk 16 van 20.00 uur tot
22.00 uur.
Geen uitnodiging ontvangen?
De gemeente vraagt aan veteranen die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, maar
wel graag aanwezig willen zijn op
18 juni een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
Of bel met (0297) 513111. Alle veteranen zijn van harte welkom.

Uithoorn
- 2019-027538, De Visserlaan 2, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 27-05-2019);
- 2019-026712, Amsterdamseweg 27, het renoveren van het bestaande
kantoorgebouw (verzonden 27-05-2019).

Evenementen in Uithoorn
12 juni
15 juni
22 juni
22 en 23 juni
22 en 23 juni
28 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
21 juli
31 juli t/m 4 aug
3 augustus
23 augustus
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

Buitenspeeldag De Scheg en Oranjepark
Kwakel Open Air
Amstelproms
Midzomeravond Festival
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
Hardloopwedstrijd Rondje Zijdelmeer
Amstelland Festival
Fietstoertocht Le Tour Ride
All American Sunday
Polderfeest
Zomermarkt
Foodtruckfestival
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-034608, Schans 23, het plaatsen van een afvalcontainer van 1-6 t/m
30-09-2019 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-037196, Koningin Maximalaan 30A, drank- en horecavergunning
Lunchroom Waterlinie (ontvangen 22 mei 2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2019-022522 onttrekkingsvergunning (Fase 1) ten behoeve van het onttrekken van 17 zelfstandige woonruimten, gelegen aan de Prins Bernhardlaan 2 t/m 14 (even) 1421 AM Uithoorn en de Prinses Beatrixiaan 10 t/m 28
(even), 1421 AE Uithoorn, kadastraal bekend Gemeente Uithoorn: UHNOO
B 8032 (deels), B 8034, B 8036, aan de bestemming bewoning middels
sloop. (verzonden 28-05-2019);
- 2019-029941, Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning U.R. & K.V.
Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap kanopolo op 22 en 23 juni 2019 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-015186, Grevelingen 34, exploitatievergunning Maison Vinocerf tot
29 mei 2022 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-035776, Arthur van Schendellaan (speelveld), evenementenvergunning Buitenspeeldag op 12 juni 2019 van 14.00 tot 16.00 uur (verzonden
27 mei 2019);
- 2019-036047, Eendracht 4, barbecue leden Tafeltennisvereniging VDO op
16 juni 2019 van 16.00 tot 21.00 uur (verzonden 27 mei 2019);
- 2019-018110, Randhoornweg Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning AmstelProms op 22 juni 2019 (verzonden 06-06-2019);
- 2019-017859, Randhoornweg Evenemententerrein Legmeer-West, art. 35
onthefﬁng Drank- en Horecawet tijdens het evenement AmstelProms op 22
juni 2019 (verzonden 06-06-2019).
De Kwakel
- 2019-024690, Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravond Festival
op 22 juni 2019 (verzonden 06-06-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

AFWEGINGSKADER BOUWLAWAAI ALS BELEIDSREGEL
VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft op 14 mei
2019 het ‘Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van
langdurige projecten’ vastgesteld. Als gevolg van bouwactiviteiten treedt regelmatig geluidhinder op. Met name voor langdurige activiteiten ontbreekt een
richtlijn voor de relatie tussen de duur en de mate van de hinder. Ook ontbreekt
bij het verlenen van een onthefﬁng voor het werken buiten de reguliere werktijden een toetsingskader. Hiervoor is dit afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader is bekend gemaakt op Overheid.nl.
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, MELDING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge
het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het starten van
een bedrijf voor de opslag en distributie van gasﬂessen met lachgas.
Ontvangstdatum melding: 5 maart 2019
Melder: @ Your Service B.V.
Locatie: Poelweg 40 E, de Kwakel
Zaaknummer: 8844259

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag
over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDELVELD 58”.
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 29
mei 2019 het bestemmingsplan “Zijdelveld 58” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPherzZijdelveld58-OW01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt
om een twee-onder-een-kap woning op te richten op een plek waar nu een vrijstaande woning is toegestaan.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang
van 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 12 juni 2019

Wist je
dat?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) erop gericht is dat u zo lang mogelijk
zelfstandig kunt blijven en dat
u actief kunt blijven meedoen
in onze samenleving? Ook als
u een beperking heeft. Veel
mensen vinden het prettig om
zoveel mogelijk zelf te blijven
doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak
is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Ondersteuning uit
de Wmo kan zijn: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, een rolstoel of scootmo-

biel, taxivervoer, begeleiding,
bijvoorbeeld dagbesteding of
woonbegeleiding, mantelzorgondersteuning.
Wmo-ondersteuning
aanvragen kan bij het
Sociaal Loket. Telefonisch
spreekuur: maandag
t/m vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur (0297)
513111. Balie spreekuur:
woensdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur, vrije inloop.
Kijk ook eens op www.
uithoornhelpt.nl.
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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.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t 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

Hobby Dee gaat sluiten
Regio - Het besluit is genomen.
Hobby Dee sluit haar deuren. “Het
was een hele moeilijke beslissing,
voor mijzelf maar ook tegenover
mijn klanten.”, aldus eigenaresse
Diane Uphof. “ Veel externe factoren, waaronder de concurrentie van hele grote goedkope winkelketens, het gebruik van internet en webshops, de bouwwerkzaamheden en het feit dat ik mij
niet gesteund voelde door de
winkeliersvereniging/gemeente,
hebben bijgedragen tot de sluiting. Negen jaar lang heb ik met
veel liefde en plezier alles gegeven voor Hobby Dee, maar nu is
de vlam van mijn motivatie uit-

geblust. Het liefst blijf ik bestaan
om klanten te kunnen adviseren
en te helpen met al hun hobby’s.
Ik wil al mijn lieve vaste klanten,
mijn familie en alle goede vrienden bedanken voor hun steun.
De vele positieve woorden en
gebaren van de afgelopen weken hebben mij echt geraakt. Nu
ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging en verandering in mijn leven, de tijd zal mij leren hoe dat
eruit gaat zien.”

Regio - Dit jaar vindt het Nesser
dorpsfeest plaats van 14 t/m 16
juni 2019 met allerlei activiteiten voor jong en oud. Op vrijdagmiddag staat het springkussen
klaar en kunnen kinderen reptielen zien en voelen. Op vrijdagavond is er na de jaarlijkse klassieke voetbalwedstrijd, FC Nes United vs the next generation, feest
in de tent. De ‘Nieuwe Band’ en
‘Hollands Diep’ zullen optreden.
Entree is gratis.
Rommelmarkt
Op zaterdag wordt de dag gestart met een rommelmarkt (van-

Van 16.00 tot 22.00 swingt het weer en klinkt er muziek in de
mooie en sfeervolle tuin van Boerderij Stroomzicht, Westzijde
50, 1426 De Hoef. Vier redenen om naar .Chazz 2019 te komen:
bijpraten met vrienden, een hapje eten, genieten van de tuin en
vooral lekker luisteren. Op de fiets komen is heel handig en verstandig. De auto parkeren kan in het weiland, de vriendelijke parkeerwachten wijzen dan de weg.
der Venne op baritonsaxofoon
met een ‘knorrende lage A’, Ewout
Dercksen op tenorsax, Diederik
Ruisch en Gert Timmens beiden
op trompet/bugel. Van 20.45 tot
22.00 uur spelen ze op Chazz.
Je kunt kennis maken met de
band op www.ettajames-experience.com en alvast genieten van
hun muziek op youtube. Een optreden was bij het schrijven van
deze column al 16.365 keer beluisterd. Dat zegt al genoeg. Voor
foto’s en de sfeer van het festival
www.chazz.nl Daar vind je ook
informatie over het goede doel
van Chazz 2019 en over de kaartverkoop.
Tot Chazz
Ria Waal

af 10.00 uur). Iedereen is welkom
om spullen te komen verkopen
of kopen. Neem een kleedje mee
om alle verkoopwaar uit te stallen. Bij slecht weer kan er droog
verkocht worden in de feesttent.
Deelname is gratis. Na het pupillenvoetbal is er een optreden van
‘de parels uit de polder’. Aansluitend gevolgd door de dorpsmaaltijd, verzorgd door basisschool
De Zwaluw.
Slob- en slotenrace
Zaterdagavond vindt het jaarlijks
terugkerende slob en sloot race
plaatst. Van heiden en ver komen

Israëlische Midden Oosten
avond bij de Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 19 Juni wordt alweer de laatste Wereldkeuken van dit seizoen georganiseerd, met deze keer gerechten uit het Midden Oosten op het
menu. Zoals gebruikelijk kunt U
in de Scheg aanschuiven voor de-

ze maaltijd, de deuren gaan om
18:00 open, het buffet om 18:30.
Voor de maaltijd wordt € 5,50 gerekend, exclusief drankjes (deze
kunt U zelf aan de bar halen). Vanwege grote belangstelling en een
maximum aantal plaatsen vragen

deelnemers naar Nes aan de Amstel om door de schitterende Bovenkerkerpolder te racen door de
weilanden en sloten. Ook voor
toeschouwers een waar spektakel. Inschrijven vanaf 19.00 uur
in de feesttent. Vanaf 21.00 uur
zal het dak van de feesttent eraf
gefeest worden tijdens de ‘Voute
Saterdag van Nes goed Aprés ski’.
Een feest waarbij muziek van alle
tijden wordt gedraaid. Dit jaar is
de bruine kroeg nog mooier dan
voorheen.
Zondag
Op zondag kan de kerktoren beklommen worden en is er voetbal 6x6 voor volwassenen. ’s Middags zijn er volksspelen en is er
een loterij met super toffe prijzen! ’s Avonds zijn er warme wewij om van tevoren aan te melden, dit kan tot wij vol zitten of uiterlijk tot maandag 17 Juni. Aanmelden kan via de mail (WereldkeukenEuroparei@gmail.com) of
via Facebook (Wereldkeuken Europarei). Hier kunt U ook meer
informatie vinden over ons. Dus,
heeft U zin om (weer) gezellig te
komen eten, meld U dan zo snel
mogelijk aan en dan hopen we
veel van U te mogen ontvangen
de 19e.

Roeitocht Botshol voor kinderen

Regio - Als je een klein waterratje bent moet je zeker dit lezen.
Op 22 juni organiseert het IVN
Hobby Dee sluit op 24 augus- onder begeleiding van twee natus 2019 voorgoed haar deur. Ca- tuurgidsen een roeitocht op de
deaubonnen kunnen nog tot 31 Botshol. Ben jij tussen de 8 en 12
jaar en ben je graag in de natuur
juli 2019 worden ingeleverd.
kom dan gezellig roeien. We roeien tussen de rietkragen door naar
de Grote Wijhe. Als we de Grote
Wijhe hebben over gestoken ko-

Zaterdag 22 juni Chazz
2019 in De Hoef

Etta James Experience
De band is opgericht als een eerbetoon aan Etta James. Het vitale optreden van Etta wordt geevenaard door de oprichtster en
leadzangeres van de band Floor
Kraayvanger. Ze heeft net als Etta een ietwat rauwe geweldige stem en ze heeft fantastische
musici om zich heen verzameld.
Over Floor zei een fan: “she’s the
biggest hope for the Funk-RockThrone, nevertheless she’s remarkably blonde”. De Etta James Experience bestaat sinds 2014 en
speelt van Rotterdam tot Arnhem
en Hengelo in zalen en op allerlei festivals voor een groot publiek. Alles aan deze band is top,
de muziekkeuze, de musici, de
charmante backings en de sexy
leadzangeres. Kom en maak het
mee hoe ‘grand lady of soul’ Floor
met haar musici het publiek meekrijgt.
De musici: Op toetsen Sjoerd
Smeenk, bijgenaamd ‘orgelscheurder’, op gitaar Mike Donkers, op basgitaar Patric Roes die
zich als een ‘baars’ (Engels voor
bas) in het water voelt en op
drums Bert de Jonge. Pieter van

Dorpsfeest Nes aan de
Amstel

men we bij een spannend eiland
hier meren we aan. Op het eiland
doen we allemaal natuur spelletjes maar hier kun je ook heerlijk zwemmen. Hup, zo van de
roeiboot in het water. Ben je van
het roeien hongerig geworden ,
prima, tot slot gaan we picknicken met lekker fruit en wat hartige dingen. De tijd vliegt om en
je zult merken, we moeten al veel

Vernielingen
door jeugd
Uithoorn - Op zaterdag 8 juni
om tien uur in de avond zijn vernielingen aangericht in de Arthur
van Schendellaan. Van een school
is een ruit ingegooid en de abri is
kapot gemaakt. De politie kreeg
een melding dat een groepje van ongeveer tien jonge jongens voor overlast zorgde in de
buurt. Van de daders zijn namen
van drie betrokkenen genoteerd
dankzij de vader van één van hen,
die langs liep tijdens het uitlaten
van de hond. De buurtregisseur
gaat in gesprek met de jongens.

Samen aan
de Amstel
Uithoorn - Samen aan de Amstel
is een organisatie die probeert
de sociale verbondenheid te vergroten. Dat doen wij onder andere door gezellig met elkaar eten.
Ook mensen die het leuk vinden
om voor anderen te koken, we
zoeken nog een aantal koks, zijn
zeer welkom. Kom en laat u verrassen; Samen aan de Amstel is
deze keer uitgenodigd bij restaurant Black Pepper in Uithoorn,
Laan van Meerwijk 2. Maandag 1
juli 2019 bent u vanaf 18.00 uur
welkom bij Lorenza en Angiolina.
Een menu kost deze avond €16.. Opgeven graag via de website:
www.samenaandeamstel.nl

te snel terug roeien omdat jullie
ouders al staan te wachten. Wil je
komen geef je dan op bij Lia (lia.
rademaker@gmail.com) of Anja (adekruijf@hccnet.nl). We vertrekken om 13.30 bij Botshol 14,
Abcoude en zijn daar om 16.30
terug. De kosten bedragen € 5,We zien je graag op 22 juni, tot
dan, en vergeet niet je zwemkleding mee te nemen.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
NIEUWE ACTIVITEITEN
IN UITHOORN
Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de behoeftes van onze bezoekers. Daarvoor willen
wij graag weten of er activiteiten of cursussen zijn die u mist
in ons aanbod of die nog niet
door ons gefaciliteerd worden.
Wij stimuleren het van harte
om zelf activiteiten op te starten in uw eigen buurt of wijk
en zouden hier ook graag onze hulp en faciliteiten voor
willen aanbieden. Hiervoor
staat onze steun ten alle tijden beschikbaar. Heeft u ondersteuning nodig bij het opzetten van (bewoners)initiatieven of het organiseren van activiteiten? Wilt u dat professionals en actieve bewoners met
u meedenken? Wij kunnen u
verder op weg helpen om iets
voor uw buurt te betekenen.
Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met de wijkcoach via ons tel. 0297-567209.

VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD BIJ
ONTMOETINGSGROEPEN UITHOORN
Lijkt het u leuk om een dagdeel een handje te helpen op
de Ontmoetingsgroepen? Wij
zoeken nog mensen die de
koffie/thee schenken, mee willen wandelen of/en de lunch
willen voorbereiden. De doelgroep zijn thuiswonende mensen met een vorm van dementie. Wij zijn gevestigd in Wijksteunpunt de Bilderdijkhof en
geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wilt u meer informatie, neem
dan contact op met Caroline Vrijbergen 0297-533540 of
c.vrijbergen@participe.nu
ZOMERBINGO 21 JUNI
Vrijdag 21 juni is er een zomerse bingo in wijkcentrum Bilderdijkhof. De zaal gaat open om
half 2, de bingo start om 2 uur.
Bingokaartjes zijn verkrijgbaar
voor €0,50 per stuk. We spelen
4 rondes met een pauze. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen.
U komt toch ook?

reldkeukengerechten te eten bij
het dorpshuis ‘de Nesse’ en Robbie van Robbies pancakes staat
klaar om de lekkerste pannenkoeken te bakken. En natuurlijk
bakt Hans van Hans patat een lekker patatje. Ze sluiten af met de
stoelendans.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
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UITHOORN, DE KWAKEL,
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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“Banken laten MKB los”

René Bultena gaat voor
crowdfunding

De Ronde Venen - De Nieuwe
Meerbode plaatst heel veel advertenties. Maar deze advertentie
over crowdfunding is zo vernieuwend en apart, dat we René Bultena naar de reden daarvan gevraagd hebben.

ringsbronnen, in de eerste plaats
voor het vervangen van de bestaande bancaire financieringen
en in de tweede plaats om verder
te kunnen investeren. En je weet
stilstand is achteruitgang. Dus
dan zoek je naar andere mogelijkheden. Want ik wil wel verder.
Waarom crowdfunding?
We hebben de mogelijkheden
René: Basis is dat ik Watersport- tot verdere ontwikkeling en er is
centrum Proosdij verder wil ont- vraag naar hoogwaardige recreawikkelen. Het park verder uit- tie. Echt ondernemen. En crowdbreiden met o.a. chalets, bedoeld funding is daarvoor een hele goevoor de verkoop en verhuur. Hier- de mogelijkheid.
voor is geld nodig.
Zijn er geen andere banken?
Dan ga je toch naar je bank?
René: Dan heb ik een tegenRené: dat zou je inderdaad zeg- vraag. Hoeveel banken hebben
gen. Maar dan zal ik je wat ach- we in Nederland eigenlijk nog
tergrond geven. Sinds de crisis over? Dat zijn er maar heel weitrekken heel veel banken zich te- nig. Ik ben ook actief in Duitsland
rug uit directe financieringen van en daar ligt het heel anders. Daar
MKB-bedrijven. En dat geldt ze- heb je banken, vooral kleine lokaker voor recreatiebedrijven en le banken, die midden in de sadus ook voor Proosdij. Dat bete- menleving staan en trots zijn om
kent feitelijk dat die bedrijven op- een bedrijf te financieren. Als je
zoek moeten naar ander financie- daar een kantoor binnenkomt zie

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Hondenpoep
Ook wij hebben ervaring moet
“niet-opgeruimde-hondenpoep” en kennen reacties van
hondenbezitters. “ Daar betaal
ik toch belasting voor”; “ Dat
kan niet van mijn hond zijn”,
etc. Gelukkig geldt dat niet
voor eigenaren van honden in
onze buurt: zij ruimen de poep
op! Fijn!
Het gaat om de volgende
dingen
1 De eerst verantwoordelijke
voor de opruiming is de eigenaar. Het is jammer dat
sommige hondeneigenaren wanneer je hen daarop
aanspreekt vervelend reageren
2 De gemeente heeft hierin
ook zijn verantwoordelijkheid en zou op meer plaatsen dan tot nu toe afvalbakken moeten plaatsen

3 Het zou m.i. goed zijn dat er
meer en indringende (ook
medische)
voorlichting
over deze overlast gegeven
wordt, bijvoorbeeld in de
weekbladen van onze regio.
Dat zou niet bij een eenmalig bericht moeten blijven.
4 Hoewel het te hopen is dat
hondeneigenaren de overlast en het gevaar van hondenpoep begrijpen en er
ook naar handelen, zullen
er, jammer genoeg, hondeneigenaren zijn die zich
daar niets van aantrekken.
5 In dat geval dient de gemeente zijn verantwoordelijkheid te nemen en daadwerkelijk te gaan handhaven.
6 Alle 7 fracties zouden wat
dit betreft de handen ineen
moeten slaan!
Fred Koenis

Het (lek)water staat ons T.C. Qui Vive - aan de lippen
Deze aanhef is bijna letterlijk te
nemen. Wat is de situatie langs
de tennisbanen van T.C. Qui Vive loopt een sloot. Naast deze sloot ligt een dijk, deze dijk
behoort niet tot het grondgebied van de tennisclub. Langs
die dijk loopt de toegangsweg
naar de tennisbanen. Zoals in
de aanhef genoemd is er sprake van lekwater, dit water komt
door de dijk heen en loopt op
de toegangsweg en dreigt
ook op de tennisbanen te lopen. Oorzaak van voorgaand,
het bovendeel van de dijk is
ernstig poreus. De dijk schiet
dus tekort in zijn belangrijkste
functie; n.l. het water tegenhouden. De tennisvereniging
heeft reeds geïnvesteerd in extra drainage langs de weg aan
dijkzijde echter de hoeveelheid
lekwater heeft nu zo’n hoeveelheid bereikt dat deze drainage

het niet meer aankan. Indien
deze situatie zicht voortzet zal
dit leiden tot ernstige en kostbare schade aan de kunstgrasmat op de tennisbanen. Langdurig overleg (jaren) met de
eigenaar van de dijk (de gemeente Uithoorn) heeft tot op
heden niet tot actie resultaat
geleid. Middels dit artikel vraag
ik aandacht voor deze ernstige
situatie en tevens een dringende oproep aan de verantwoordelijke gemeentelijke diensten die hierin een oplossing
kunnen regelen. Wethouder,
diensthoofden neem je verantwoordelijkheid stop met praten en los dit op. De bijgaande
foto’s zijn genomen op zondag
2 juni 2019. Het water op de
foto is geen regenwater, maar
water wat door de dijk lekt.
“F.P. Kiszer een zeer bezorgd
lid van T.C. Qui Vive”

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.

je vitrines, waarin gefinancierde
bedrijven zich mogen presenteren. Daar is de bank trots op “hun”
bedrijven. Helaas zie ik dat hier
niet meer. Ik moet helaas constateren – en ik zal echt niet de enige
zijn – dat de banken in Nederland
het MKB aan het loslaten zijn.
Terug naar de vraag:
Waarom Crowdfunding?
René: Ja, Crowdfunding is ook
voor mij nieuw. Ik ben wel gewend om met andere ondernemers samen te werken en samen
te investeren. Een van die collega’s wees me op de mogelijkheid

van crowdfunding en toen ben ik
er in gedoken. Bij crowdfunding
moet er een betrouwbare, deskundige organisatie achter zitten.
Een bedrijf dat met toestemming
van de autoriteit Financiële Markten (AFM) actief is. Die heb ik gevonden in Collin Crowdfund, een
van de grootste crowdfundplatformen van Nederland. En weet
je, crowdfunding is eigenlijk ook
een vorm van samenwerking. Nu
vraag ik het publiek om met mij
samen te werken. Samen te investeren en samen rendement
maken. En zeker meer rendement
dan je aan rente krijgt op je spaarrekening.
Jij bent in De Ronde Venen een
publiek figuur, heb je daar geen
last van?
René: Nee, dat denk ik juist niet.
Ik ben met iets moois bezig, namelijk het ontwikkelen van Watersportcentrum Proosdij, echt
wel bekend bij inwoners van onze mooie gemeente. En ik doe de
mensen een heel goed aanbod.
Ik geef ze de gelegenheid mee te
kunnen doen in het mooier maken van de gemeente en daar
krijg je dan ook nog een goed
rendement voor terug. Gelijktijdig zijn deze investeringen een
impuls voor onze lokale economie. Misschien moet ik het zelfs
wel omdraaien. Ik ben er trots op
ondernemer in deze gemeente te
zijn. Ik ben daarom heel bewust
in mijn eigen omgeving deze actie gestart. En - zoals jij dat noemt
- als publiek figuur moet je naar
mijn mening de mensen een betrouwbaar en goed aanbod doen.
En dat gebeurt nu. Ik heb er alle
vertrouwen in.

HandbikerJetze Plat

Als motivator naar
HandbikeBattle
Regio - Handbiker Jetze Plat reist
komende week naar het Oostenrijkse Kaunertal voor de zevende editie van de HandbikeBattle. Plat deed eerder zelf mee aan
deze wedstrijd, die beginnende
handbikers een enorme uitdaging wil bieden. Dit jaar is de regerend wereldkampioen als ambassadeur van het evenement
aanwezig.
De HandbikeBattle is een wedstrijd waar handbikers een berg
van 20 kilometer en 1.000 hoogtemeters beklimmen. Plat legt
uit: “Om zo’n beklimming op armkracht te doen, is een enorme uitdaging. Deelnemers weten vaak
niet helemaal niet waar ze aan
beginnen, voor velen is het de
eerste kennismaking met handbiken in de bergen na een ongeluk,
ziekte of een revalidatietraject.”
Al sinds de eerste editie in 2013
is Plat bij het evenement betrokken. Hij zegt: “Eerst zelf als deelnemer, via de hoofdsponsor van
de HandbikeBattle - ‘Move Forward by Hollister’ - ben ik ambassadeur geworden.”

fect begeleid door de revalidatiecentra. Ik ga maandag nog met ze
aan de slag, geef tips over hoe ze
de race het best in kunnen delen
en hoe ze bijvoorbeeld met hun
versnellingen moeten omgaan.
Een berg beklimmen is totaal iets
anders dan handbiken in het vaak
vlakke Nederland.”

Wedstrijd
Er is een wedstrijd in teamverband, voor teams van de verschillende Nederlandse revalidatiecentra, en een individuele wedstrijd. In totaal verschijnen er komende donderdag (13 juni) 115
handbikers aan de start. Plat
geeft de deelnemers in aanloop
naar de HandbikeBattle nog de
nodige tips; vooral uit eigen ervaring. Hij vertelt: “In de voorbereiding zijn alle deelnemers per-

HandbikeBattle
Het doel van de HandbikeBattle
is om mensen actief en fit te laten
worden door hen een uitdaging
te bieden die stimuleert om intensief te gaan trainen. De HandbikeBattle is een wedstrijd, maar
het belangrijkste is dat elke deelnemer de finish haalt. Vanaf het
begin in 2013 is er tijdens de Battle ook onderzoek gedaan wat er
verandert in de fysieke en mentale capaciteit van de deelnemers.

Motiveren
Plat stapt zelf donderdag ook in
zijn handbike om de berg te beklimmen. Hij haast te zeggen:
“Maar dat doe ik niet om een
snelle tijd neer te zetten! Wereldbekers en WK’s zijn nu mijn podium, tijdens de HandbikeBattle
sta ik volledig ter beschikking aan
de deelnemers. Ik ga ze onderweg motiveren zodat iedereen de
top kan halen. Ik ben er echt om
te helpen. En dat is soms nog wel
mooier dan zelf meedoen. Want
zo’n prestatie geeft een enorme
boost aan het vertrouwen in je
eigen capaciteiten. Veel deelnemers gaan daarna nog veel grotere uitdagingen aan. Prachtig om
daar iets aan bij te dragen.”

AmstelProms zangers
en zangeressen bekend
Zaterdag 22 juni wordt op het
evenemententerrein aan de
Randhoornweg het populaire
AmstelProms concert georganiseerd. Het concert wordt uitgevoerd door een groot orkest
bestaande uit 70 muzikanten,
een koor van meer dan 80 zangers en zangeressen en brengt
een mix van pop en klassieke
muziek voor het publiek ten
gehore. De muziek die wordt
gespeeld zal een feest der herkenning zijn voor de aanwezigen. Waar menig klassiek werk,
gespeeld door het orkest, aanzet tot meedeinen op de bekende walsjes, worden de popnummers gezongen door lokale zangers en zangeressen.
De afgelopen weken zijn audities gehouden onder geïnteresseerde zangers en zangeressen om te kijken welke stemmen het beste passen
bij de gespeelde nummers en
ook dit jaar is weer een prachtige selectie gemaakt van optredende artiesten. De repetities voor de zangers en zangeressen zijn de komende 2 weken. Dan wordt het voor de
uitvoerende artiesten de eerste keer dat ze samen met het
grote orkest en het voltallige
koor hun nummers kun oefenen. Ieder jaar weer is dat een
fantastisch moment waar alles
samenkomt. Pas dan ervaren
de zangers en zangeressen de
kracht van mee mogen zingen
met zo’n geweldige enthousiaste groep uitvoerende muzikanten en koorleden.
De line-up
Op 22 juni vanaf 18:00 uur kan
op het evenemententerrein
worden genoten van een hapje en een drankje en zal zangeres Juuzz enkele sets ten gehore brengen tijdens het eten.
Om 20:30 begint het concert
en mogen de geselecteerde
zangers en zangeressen eindelijk hun optreden verzorgen.
Gedurende het concert treden
de volgende AmstelProms artiesten op:
- I Will Follow Him - Mirel-

-

le Verheijen, Anouk Backer,
Marjolein Bravenboer
Sound of Music Mirelle Verheijen
Het Duurt te Lang Zaraï Valk
Blues Brothers Revue –
Kamiel Kluft
Like a Prayer Lianda van der Schilden
Sway – Nick van der Jagt
Frank Sinatra medley Judith Beuse
Arcade – Simon Prins
Leef! - Edo Botterman

Zitplaatsen voor vlak bij
het podium
Omdat het evenement te groot
werd om plaats te vinden op
de Wilhelminakade is uitgeweken naar het evenemententerrein aan de Randhoornweg. De
organisatie had liever het concert weer aan de Amstel uitgevoerd, maar met de krappe
ruimte waren er veel bezoekers
die klaagden over het feit dat
ze te lang moesten staan, te
weinig ruimte hadden, of het
concert niet goed konden zien.
Om iedereen optimaal van het
concert te kunnen laten genieten is besloten een ware concertzaal op te bouwen op het
evenemententerrein.
Waar vorig jaar nog een tribune werd gebouwd achter de
staanplaatsen, is nu gekozen
voor een opzet waar de zitplaatsen dicht bij het podium
worden neergezet en de staanplaatsen daarachter. Op die
manier kan iedereen het goed
zien en horen en kan er vanaf
de zitplaatsen nog beter worden genoten van de optredens
tijdens het concert. De zitplaatsen zijn te koop via de website www.amstelproms.nl en zijn
in de voorverkoop EUR 19,50
per persoon. Op de dag van
het concert zelf kunnen ook
nog zitplaatsen worden gekocht voor EUR 25,-- per persoon. Het concert begint vanaf 20:30 uur, maar vanaf 18:00
uur kan er al genoten worden
van live muziek, eten, drinken
en gezelligheid.

Verhalenroeitocht
20 juni op Botshol
Regio - Al eens meegeweest met
de verhalenroeitocht op de Botshol, die jaarlijks georganiseerd
wordt door verhalenvertellers
Joke Dekker-Booij van vertelkring
De Schatkist en Elza Vis van Binnenste-Buiten? Nu alweer voor
de 11e keer. Zij nemen u mee in
de boot en varen tussen de rietkragen naar de plas en zoeken
dan een rustige plek tussen het
riet waar u in de sfeer van dit
prachtige natuurgebied kunt luisteren naar verhalen. Het gaat niet
om de kennis van alles wat daar
leeft en groeit, maar om de beleving. Met hun stem nemen zij je
mee naar de diepte onder de wa-

terspiegel of met wonderlijke verhalen van de bewoners rond en
in de plas. Halverwege leggen wij
aan bij een eiland voor een sapje
en een drankje. Daar wisselen de
vertellers van boot zodat u ook
de andere verhalen hoort. En met
een beetje geluk varen we met
ondergaande zon terug tussen
de rietkragen door via de smalle vaarten. Wilt u dit meemaken,
geef u snel op want er gaan max.
4 boten mee. Datum: donderdag
20 juni. Tijd: 19.00 - ca. 21.30 uur
Kosten : € 9.00 p.p. Afvaart: Roeibotenverhuur Verweij, Botshol
14, 1391 HP Abcoude. Opgeven:
Joke Dekker-Booij 06 - 10814589
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Vito gaat naar het WK aardrijkskunde
in Hong Kong
kandidaten verwerken in een PowerPointpresentatie van maximaal 12 dia’s. De voorzitter van
de veldwerkcommissie, Frederik
Oorschot, was onder de indruk
van de prestaties van de leerlingen. “Deze leerlingen hebben,
zonder een eerdere kennismaking met de problematiek, in korte tijd een geweldig resultaat geboekt”.

Mijdrecht - Uit de bijna 7000 duizend leerlingen in Nederland die
meededen aan de 26e editie van
de Aardrijkskunde Olympiade,
bleven er uiteindelijk 16 over die
zich kwalificeerden voor de eindronde. Onder hen was Vito Tillart
uit atheneum 6 van het VeenLanden College. De eindronde werd
van 4 tot 7 juni verzorgd op Hogeschool Zeeland, university of
applied sciences, in Middelburg.
Met een grote veldwerkopdracht
verdiepten de finalisten zich hier

in de maatregelen die kunnen
worden genomen om de kans op
een overstroming in Middelburg
verkleinen. Welk deel van Middelburg kan overstromen? Welke
historische waterkeringen heeft
de stad? Welke kritieke infrastructuur is er? Hoe kan het laaggelegen gebied van de “badkuip van
Ritthem” preventief worden geevacueerd? Wat zijn goede shelterslocaties voor de bevolking uit
deze wijk? De antwoorden op deze en meer vragen moesten de

Opdracht
Naast de veldwerkopdracht hebben de leerlingen tijdens de nationale eindronde ook een kennistoets gemaakt, met dit jaar vragen over klimaatverandering, het
Nord-Stream project en de cartografische weergave van de uitkomsten van de landelijke verkiezingen. Een Engelstalige multimediameerkeuzetoets, bestaande uit 40 meerkeuzevragen met
video’s, animaties, kaarten en diagrammen waarin de breedte van
het vak aardrijkskunde werd getoetst, vormde het derde en laatste onderdeel van de finale. Behalve het serieuze gedeelte van
de aardrijkskunde olympiade was
er ook tijd voor ontspanning. Op
donderdagavond werden de leer-

...de Aziatische gerechten bij
Jason Asian Cuisine in Uithoorn

Raak geïnspireerd door deze
eeuwenoude traditionele
keuken
Door zijn enorme uitgestrektheid en oeroude culinaire erfenis kan China zich beroemen op
een keuken die qua variatie en
rijkdom haar weerga niet kent.
Met een grondgebied dat varieert van vruchtbare delta’s tot
dorre woestijnen, van woeste bergstreken tot rijke kuststroken; en met klimaten van
de subtropen tot de toendra’s,
heeft China in de loop der tijd
een keuken ontwikkeld met
eenzelfde diversiteit van kookstijlen. Iedere streek mag dan
haar eigen specialiteiten heb-

ben, gebaseerd op diepgewortelde tradities en lokale producten, toch kan men de keuken
gemakshalve indelen in vier
hoofdstijlen, die ongeveer corresponderen met de geografische indeling.
De Chinees leeft om te eten en
eet om gelukkig te worden. Een
goede Chinese kok zorgt er dan
ook voor dat zijn gerechten zoveel mogelijk zintuigen prikkelen. Hij geeft zijn creaties poëtische namen als ‘Groot en gelukkig plan’, Twee schatten bij elkaar’ en ‘Gouden manen op een
zilveren zee’. Zijn schotels behagen het oog door een feest van
vormen en kleuren. De smaak
en de samenstelling van zijn gerechten zijn uiterst verfijnd.
2300 Jaar geleden wisten de
Chinese vorstenhuizen onder
het bewind van Tj’in Sje-hwangti (de eerste Chinese keizer) ook
al van (culinaire) wanten. Vaak
werden aan het keizerlijk hof
grote banketten gehouden,
waarbij overdaad en het exotische eerder regel dan uitzondering waren. Op het menu van
een dergelijk feestelijk banket
vond men regelmatig de volgende gerechten:
- Gevulde luipaardfoetus, paté van miereneitjes, ragout
van berenklauwen, dun gesneden reerug met citroenmelisse, plakjes gedroogd
hertenvlees,
lampreipastei, speenvarken gefarceerd
met jujubes, in klei gebraden en daarna twee dagen

gestoofd, in azijn geconserveerd slakkengehakt, gevuld
jong everzwijn in een saus
van gehakt en zuring, gekruide fazanten- en hazenbouillon met waterkastanjes, paddenstoelen en bamboespruiten, schildpad, lippen van apen, gegrild vlees
van de das, staart van ijsvogels, olifantspoten, staart
van de Yak, kuit van de steur,
de rug van de grote haai,
buik van de zeelt, slangenvlees, vislippen, vogelspeeksel, rattenembryo’s en oogballen van schaap of geit.
De Chinese keuken is een veelzijdige keuken. Door de grootte
van het land en als gevolg daarvan de aanwezigheid van vele volkeren met hun eigen culturen, klimatologische afhankelijkheden en regionale voedselbronnen, kan men niet spreken van één “keuken”. Wel zijn
er gemeenschappelijke factoren in de verschillende regionale keukens die het mogelijk maken te spreken over een Chinese keuken.
Voedsel is in de Chinese keuken
niet enkel een zaak van eten.
Ook moet het voedsel mooi
gepresenteerd worden en een
goede combinatie vormen van
de basissmaken. De gerechten
mogen niet overweldigend zijn
in geur of smaak.
De basisingrediënten zijn granen, rijst in het oosten, gierst
en tarwe in het Noorden. Deze worden gegeten als pasta’s,
puur, pap of in deegvorm. Vetten, zowel dierlijk (eend, kip,
varken) als plantaardig (sesam,
pinda) worden gebruikt om de
granen meer smaak te geven.
Taugé (sojascheuten) en lenteuien vormen de belangrijkste
groenten.
De belangrijkste
kookmethodes zijn
- koken
- bakken
- roerbakken
- stomen
- frituren
De belangrijkste
smaakgevers zijn
- vijfkruidenpoeder
- sojasaus
- gember

Zij wist nog te melden dat voordat het grote avontuur in Hong
Kong gaat plaatsvinden, de winnaars op maandag 24 juni aanstaande gehuldigd worden op
het ministerie van Onderwijs in
Den Haag. En dat is niet niks!

Gratis loopbaanontwikkeladvies

Geniet van...

Sinds oktober 2018 is in Zijdelwaard het Aziatische fusion restaurant van Jason Hu gevestigd.
Onder de bezielende invloed
van zijn vader, Hu Shao Ting (eigenaar/grootmeester-chef in
de “Chinese Intangible Cultural Heritage Cuisine” en 3-voudig wereldkampioen Chinese
Cuisine) van Specialiteitenrestaurant Yu Woah te Amstelveen,
volgt Jason zijn vader in diens
voetsporen en verwent zijn gasten met Aziatische verrassingen. Wat de keuken van Jason
Asian Cuisine zo kenmerkend
maakt, ligt in het gebruik van
de meest alledaagse ingredienten om een smaak te creëren
die het ‘gewone’ overstijgt. Om
u inzicht te geven in de oudste
culinaire keuken ter wereld, zal
ik u in een aantal columns vertellen over de wondere wereld
van Aziatische gerechten.

lingen meegenomen door stu- Voor elke finalist waren er certidenten van de Hogeschool Zee- ficaten en attenties. Zo ontving
land voor een gezellige avond in Vito de Bosatlas van de geschiehet bruisende centrum van Mid- denis van Nederland. Uiteraard
delburg. Op vrijdagochtend was was ook de docente aardrijkskuner een excursie door het gebied de van Vito, Yacintha Chaigneau,
rond Middelburg. Op die manier bijzonder trots op haar leerling.
kreeg niet alleen het competitieve element aandacht, maar was
er ook ruimte voor het sociale gebeuren, dat een minstens zo belangrijk onderdeel van de olymRegio - Alle werkenden, ambtepiade is.
naren of zelfstandigen zonder
personeel van 45 jaar of ouder, die
Beste
Jacobus Petersen van het Christe- voor minimaal 12 uur per week
lijk Gymnasium Utrecht mag zich werkzaam zijn, kunnen tot uiterde beste aardrijkskunde-leerling lijk 10 januari 2020 gratis advies
van Nederland noemen. Twee krijgen van een loopbaanadvitweede prijzen gingen naar No- seur. In deze periode kan, zolang
ra Schreuder (veldwerkprijs, Min- het subsidieplafond nog niet bekema College Woerden) en Vito reikt is, subsidie aangevraagd en
Tillart (theorieprijs, VeenLanden verkregen worden. Wat is OntwikCollege Mijdrecht) en de iGeo- keladvies 45plus? Iedereen denkt
prijs ging naar Brecht Reintsema wel eens na over hoe zijn werk er
in de toekomst uit gaat zien. Een
(het Twickel College Hengelo).
Deze vier winnaars vertegen- loopbaanadviseur kan mensen
woordigen Nederland op de 16e daarmee helpen. Dat is fijn voor
Internationale Geografie Olympi- als er een verandering aan zit te
ade (iGeo), het WK Aardrijkskun- komen, maar ook mensen die tede, dat van 30 juli tot en met 5 au- vreden zijn met hun huidige baan
gustus 2019 gehouden wordt in kunnen veel baat hebben bij zo’n
Hongkong. Teams uit vijftig lan- advies. Minister Koolmees van Soden nemen aan deze prestigieu- ciale Zaken en Werkgelegenheid
heeft daarom de subsidieregeling
ze wedstrijd deel.
In het bijzijn van ouders en do- ‘Ontwikkeladvies voor 45-pluscenten aardrijkskunde hebben de sers’ opengesteld. Een ontwikwinnaars van de eindronde hun keladvies traject is preventief en
prijzen in ontvangst genomen. dient bewustzijn te creëren, zodat de ouder wordende werkende zich meer bewust wordt van
het toekomstperspectief van het
huidige werk en meer regie kan
gaan nemen over de toekomst
van de eigen loopbaan. Wie een
ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt
een aantal individuele gesprekken met een loopbaanadviseur.
Samen kijkt u dan naar uw huidige werk, naar wat u kunt en leuk
vindt, en waar in de toekomst bakoriander
nen voor u te vinden zijn. De loopknoflook
oestersaus
hoisinsaus
ve-tsin
suiker
chilipepers

-

De Chinese keuken kan
opgedeeld worden in 4 zones
De noordelijke Beijing- en
Shandongkeuken en de Mongoolse keuken. Deze worden
gekenmerkt door het gebruik
van schapenvlees. De verfijnde Pekingkeuken is de voormalige keizerlijke keuken, ook wel
Mandarijns genoemd. De belangrijkste landbouwproducten hier zijn rijst, tarwe, maïs,
sesamzaad, sorghum (een grassoort), Chinese kool, selderie,
lente-ui en komkommer. Deze noordelijke keuken gebruikt
voornamelijk rijst, gierst, sojabonen en perziken.
De westelijke Chuan-keuken
wordt gekenmerkt door sterk
gekruide gerechten en door het
veelvuldig gebruik van rundvlees. In de gerechten van deze
streek zitten vaak chilipepers en
Szechuanpeper.
De zuidelijke Yue-keuken met
zoetzure accenten, waardoor
smaak en sappigheid van vlees
en groenten bewaard blijven.
De oostelijke keuken waarvan
de Sjanghai-keuken de bekendste is, wordt gekenmerkt door
granen zoals rijst en tarwe en
de zeevruchten zoals garnaal
en krab. De keuken hier heeft
een zoete toets. Andere belangrijke ingrediënten zijn rijstwijn
en zoete bonenpasta. Shanghai
heeft de meeste uitheemse invloeden gehad op zijn keuken,
waardoor in Shanghai gebak en
koude voorgerechten gegeten
worden.
De oorspronkelijke Chinese
keukens zijn door migratie over
de hele wereld verspreid en
hebben zich in vele landen aangepast aan beschikbare grondstoffen en smaak van de lokale
bevolking.
In een volgend artikel zal ik voor
u de geheimen van de Chinese
keuken verder uitdiepen en toelichten.

baanadviseur kan u ook helpen
om uw nieuwe plannen in gang
te zetten. Het ontwikkeladvies
is voor de deelnemer gratis. De
loopbaanadviseur vraagt de subsidie aan. Er is ook een potje voor
leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun
loopbaanwensen.
Contact
Als u gebruik wilt maken van het
Ontwikkeladvies 45plus zoek dan
contact met Rooskleurig Coaching Uithoorn, Rose-Marie Lucas, Noloc erkend loopbaanadviseur. Bij haar hebben inmiddels tientallen 45plussers een
ontwikkeltraject naar tevredenheid doorlopen en regie genomen over hun eigen loopbaan!
Rose-Marie: “Het is écht een kans
om je loopbaan nieuw leven in te
blazen: de boel even op te schudden. Het geeft veel inzicht en bewustwording over je werk!” Iets
voor u? Zie www.rooskleurigcoaching.nl of stuur een WhatsApp
naar 06-53135015.
Let op: als je al werkloos bent,
jouw werk wegens ziekte niet
meer kunt doen of met ontslag
bedreigd wordt en er al een ontslag/reorganisatie regeling voor
je van kracht is, kan je niet deelnemen aan deze subsidieregeling.
Zie de advertentie verder op
in deze krant.

Bloemenevenement op 15 en 16 juni

Aalsmeer Flower Festival
wordt een feest voor alle
zintuigen
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt in bloemendorp Aalsmeer de zesde editie
van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement verbindt
bloemen met kunst en cultuur
en laat bezoekers op twee locaties kennismaken met verrassende bloemsierkunst. Aalsmeer Flower Festival is een cultureel dagje uit tussen de bloemen. Tijdens
het evenement laten bloemdesigners fantastische creaties zien
met verse snijbloemen en planten. De levendige kleuren, de inventieve presentaties en de combinatie met natuur, kunst en muziek zorgen voor een vrolijke dag
uit voor jong en oud. Onder het
thema ‘Flora’s Finest’ worden de
nieuwste trends in bloemdesign
getoond. In museum de Historische Tuin (Praamplein 1) komen
onder leiding van arrangeur Elize
Eveleens tal van bijzondere projecten. Moderne bloemsierkunst
vloeit hier samen met een natuurlijke omgeving. Kunstenaarsduo AlexP maakt bezoekers onderdeel van een kunstwerk. In de
veilingzaal is een bloemenshow
vol inspiratie van Flower Circus
en worden veilingen gehouden.
Atelier Steengoed toont bloemrijke kunst. Ook kunnen bezoekers lekker uitblazen bij Het Tuin-

huis. De andere locatie is het Flower Art Museum (Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren). Onder leiding van arrangeur
Marloes Joore gaat bloemsierkunst hier een spannende verbinding aan met beeldende kunst.
Op het buitenterrein zijn workshops voor kinderen en volwassenen, demonstraties, bloemige
snacks en een kinderspeurtocht.
Ook de toekomstige attractie FloriWorld presenteert zich.
Live muziek en watertaxi’s
Op beide locaties is er live muziek. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van de watertaxi’s die over de Westeinderplassen varen tussen de twee locaties. Ook rijdt er een pendelbus.
Aalsmeer Flower Festival is 15 en
16 juni van 11.00 tot 17.00 uur.
Tickets zijn het hele weekend geldig en kosten € 10,- aan de deur
of € 7,50 in de voorverkoop. De
online voorverkoop loopt nog
t/m 14 juni. Voor kinderen t/m 14
jaar is de entree gratis. Voor parkeren wordt geadviseerd gebruik
te maken van het parkeerterrein
aan de Dreef in Aalsmeer. Er zijn
ook fiets- en wandelroutes tussen de locaties beschikbaar. Meer
informatie:
www.aalsmeerflowerfestival.nl.
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Foodtruck
Festival
Tjoeke Tjoeke
Food Food
een geweldig
succes
Uithoorn – Eerste en tweede Pinksterdag werd er in Uithoorn het eerste Foodtruck Festival Tjoeke Tjoeke Food Food gehouden . Het festival was neergestereken op het evenemententerrein Legmeer West
in Uithoorn. Zo’n twintig Foodtruckers waren aanwezig en maakte de
heerlijkste gerechten klaar . Ze waren afkomstig uit verschillende werelddelen. Het weer werkte gelukkig aardig mee, zeker eerste Pinksterdag. Heerlijk zonnetje, lekker temperatuurtje. Het evenement werd
dan ook druk bezocht.
Foto’s: VTF - Laurens Niezen
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Uiterlijk

Wat is glucose en waarom
is het zo belangrijk?
Wat is glucose nu
precies? Glucose is
een koolhydraat. Ons
lichaam is in staat om
glucose uit suikers en
zetmeel te halen. De glucose
komt dan in ons bloed terecht.
De weefsels (vooral de spieren)
nemen deze glucose dan weer op en
verbranden die. Glucose is de brandstof
waardoor ons lichaam kan presteren.
Het is dus een onmisbaar product voor schildons voorbestaan, evenals bijvoorbeeld klier in
het geheel
water en zuurstof.
Glucosewaarden en het belang daarvan
Met een glucosemeter kunt u uw glucosewaarden bepalen. Als u nuchter bent, zal de
glucosewaarde in het lichaam erg laag zijn.
Na het eten van een maaltijd met koolhydraten neemt de hoeveelheid bloedglucose relatief snel toe. Dat gaat door tot ongeveer 1 of
2 uur na de maaltijd. Als de glucosewaarde
in het bloed is gestegen, zorgt het hormoon
insuline in het bloed dat de glucose snel
door het lichaam wordt opgenomen. Op die
manier worden de normale glucosewaarden
weer snel bereikt. Er is ook een hormoon dat
ervoor zorgt dat er weer glucose uit de weefsels wordt opgenomen als het gehalte in het
bloed te laag wordt. Dit hormoon heet glucacon. Bij de gezonde mensen zorgt het lichaam
ervoor dat de molaire waarde van glucose
in het bloed tussen de 4 en 8 mmol per liter
bedraagt.
Verstoring van de glucosewaarde in het bloed
Een van de meest voortkomende chronische
ziekten is diabetes. Deze volksziekte komt
voor als type 1 en type 2. Bij type 1 maakt de

geen insuline
aan. De oorzaak van dit foutje in het lichaam
in nog onbekend. De patiënt moet in dat geval
door injecties of een insulinepomp dagelijks
voldoende insuline krijgen toegediend om de
glucosewaarde op een juist niveau te houden.
Bij diabetes type 2 wordt er te weinig insuline aangemaakt. Vaak is het mogelijk met
medicijnen een normaal leven te leiden. De
oorzaak van type 2 is ook nog niet duidelijk, maar lijkt wel samen te hangen met een
ongezonde levensstijl.
Een te laag bloedsuikergehalte
oftewel hypoglykemie
Bij diabetes, ook wel suikerziekte genoemd,
ontstaat meestal een probleem met een te
hoge glucosewaarde in het bloed. Maar door
de ontregeling van het bloedsuikergehalte
kan er ook een te lage waarde ontstaan. Dan is
het van belang om snel glucose aan het bloed
toe te voegen. Normaal gesproken zit glucose
niet als zodanig in onze voeding. Het ontstaat
door de spijsvertering in ons lichaam. Maar u
kunt wel glucosestroop maken of het direct
eten. Het wordt dan dextrose of druivensui-

ker genoemd. Als u last heeft van hypoglykemie is het verstandig altijd een voorraadje
glucose beschikbaar te hebben voor direct
gebruik. Het grote belang van met meten van
de glucosewaarde. Het meten van de glucosewaarde van het bloed is iets dat diabetes
type 1 patiënten dagelijks doen. Ook voor type
2 patiënten is het verstandig om de bloedglucose regelmatig te testen. Indien de molaire
waarde buiten de normale glucosewaarden
ligt, brengt dit schade toe aan het lichaam.
Hoe langer de waarden afwijken, hoe ernstiger de schade kan worden. Als het gaat om
het op de juiste wijze meten van de glucosewaarde kunt u terecht bij uw huisarts of
andere specialisten op medisch gebied. Zij
kunnen u ook alles vertellen over de betekenis
van de metingen die u doet.
Het gebruik van glycogeen in het lichaam
Het lichaam kan maar een beperkte hoeveelheid glucose opslaan. Dit gebeurt in de
lever. De stof die daar wordt bewaard noemt
men dan glycogeen en niet glucose. Als het
lichaam snel energie nodig heeft, bijvoor-

beeld in
een noodsituatie wordt
deze hoeveelheid
aangesproken. Normaal
gesproken hebben gezonde
mensen een voorraad glycogeen
die voldoende is voor een uur sporten.
Bij diabetes kan ook deze voorraad in de lever
te laag worden. Het lichaam kan dan gedurende een korte periode glucose maken uit
eiwit of vet. Dit gebeurt met behulp van stresshormonen zoals adrenaline en cortisol. Dit is
niet goed voor het lichaam. Voor extra inspanningen die een diabetespatiënt dus zeker te
zijn dat de bloedsuikerspiegel in orde is.
Symptomen van diabetes
Diabetes type 1 wordt vaak snel ontdekt
omdat de symptomen zeer heftig zijn en de
patiënt raakt op den duur bewusteloos.
Diabetes type 2 wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd omdat de symptomen vaak
niet erg duidelijk zijn of niet herkend worden.
Vaak is een test van het bloed noodzakelijk en
ook in dat geval is de uitslag vaak niet eenduidig. De meest duidelijke aanwijzingen voor
diabetes type 2 zijn
• veel voorkomende vermoeidheid
• problemen met de ogen, zoals branderigheid en slecht, wazig of dubbelzien
• slecht genezende wonden
• tintelende handen en voeten/minder of
geen gevoel meer in de voeten
• kortademigheid
Ga bij twijfel even langs bij uw huisarts voor
een bloedtest. Een normale bloedsuikerspiegel is belangrijk voor een gezond lichaam.
Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl
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Je vetverbranding weer op gang krijgen
Meer dan de helft van de vrouwen boven de 50 worstelt met overgewicht
(zeggen de statistieken) en ik krijg regelmatig mails van vrouwen die me bijna
in paniek schrijven: “Marjolein, help! Ik eet minder en beweeg meer maar ik val
niet meer af! Wat moet ik doen?” Ik leg het je uit. Zet je schrap want mijn verhaal
is anders dan wat je altijd te horen hebt gekregen.

Marjolein Dubbers

Richt je focus op méér energie,
niet op afvallen
Om te beginnen zeg ik tegen iedere vrouw
(of man) die wil afvallen altijd de focus
te richten op het krijgen van méér energie, niet op afvallen. Als je focust op méér
energie heb je in ieder geval je focus op het
verbeteren van je gezondheid. Méér energie vertelt je of je op de goede weg bent.
Afvallen wil lang niet altijd zeggen dat je
gezond bezig bent: veel vrouwen worden er
doodmoe van.
Er wordt vaak gezegd: je moet afvallen om gezond te worden. Ik zeg: je moet
éérst gezond worden, dan volgt afvallen
bijna altijd als vanzelf (of aankomen als je
te mager bent.) Deze twee hebben namelijk veel meer met elkaar te maken dan je
denkt.
Er zijn vele redenen waarom je
niet kunt afvallen
Laat ik voorop stellen dat er vele redenen
kunnen zijn waarom het soms onmogelijk lijkt om af te vallen. De wereld om ons
heen vertelt het verhaal dat het makkelijk is: minder eten en meer bewegen. Zo
simpel is het absoluut niet. Afvallen is een
complex proces omdat ons lichaam een
uitermate complex organisme is en ieder
lichaam uniek.
In mijn boek Het Energieke Vrouwen
Voedingskompas beschrijf ik tien oorzaken
waarom iemand niet afvalt ondanks minder
eten en meer bewegen. Om er enkele kort
uit te lichten:
•

•
•

Dikmakende bacteriën in je darmen
hebben de overhand gekregen (echt
waar!)
Je alvleesklier maakt steeds te veel
insuline aan
Je lever heeft moeite met ontgiften
en afvoeren van hormoonverstorende
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•

•

•

stoffen die worden opgeslagen in je
vetcellen
Je stofwisseling staat als gevolg van
jarenlang (crash)diëten in de overlevingsstand en slaat zoveel mogelijk vet
op
Je lichaam mist enkele belangrijke
voedingsstoffen die nodig zijn om
vetten te verbranden, zoals magnesium en zink
Je gebruikt medicijnen (denk ook aan
de pil) die maken dat je moeilijk kunt
afvallen

Vandaag wil ik er een belangrijke aan
toevoegen: je valt niet af omdat je je
lichaam voortdurend laat branden op
glucose in plaats van vetten. Ik ga je dit
uitleggen. Het goede nieuws is dat veel van
deze oorzaken met één slimme omschakeling verdwijnen als sneeuw voor de zon: de
omschakeling van glucoseverbranding naar
vetverbranding.
Je lichaam kan energie maken van koolhygezonde vetten een mythe is. Het is onzin.
Je lichaam heeft een natuurlijke aanleg om draten en vetten die je eet. Het verbranDe grootste vijand van de waarheid
den van vetten is echter een veel ‘schoner’
vetten te verbranden (!)
is een mythe
proces waarbij veel minder vrije radicalen
Al in de vijftiger jaren ontdekte dr. Alfred
John F. Kennedy heeft ooit gezegd dat de
worden aangemaakt. Vrije radicalen liggen
W. Pennington, een onderzoeker op het
grootste vijand van de waarheid meestal
gebied van obesitas, dat het lichaam onge- ten grondslag aan chronische ontstekingen
niet een bewuste leugen is maar een hard- kende hoeveelheden vet kan verbrandie op hun beurt zorgen voor chronische
nekkig mythe. Als het gaat om afvallen zijn den. Het vet dat we eten wordt grotendeels ziektes. Daarnaast kan je lichaam van een
we allemaal gaan geloven in de mythe dat
gelijk verbrand en gebruikt als energie: ons vetmolecuul meer dan twee keer zoveel
we dik worden van het eten van vetten. Ik
energie maken als van een glucosemolelichaam heeft een natuurlijk aanleg om
heb het ook jarenlang geloofd.
cuul. Glucosemoleculen maakt je lichaam
vetten te verbranden. Ja, lees deze laatste
aan zodra het zoetigheid of koolhydraten
zin nog maar eens een keer: ons lichaam
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw
heeft gekregen.
heeft een natuurlijke aanleg om vetten te
hebben we vetten in de ban gedaan en
verbranden!
zijn we nu als mensheid dikker, vermoeiLees verder op www.lijfengezondheid.nl
der en zieker dan ooit. Overgewicht neemt
extreme vormen aan en hart- en vaatziektes zijn nog steeds doodsoorzaak nummer
over de auteur
1. Diabetes type 2 wordt een wereldwijde
epidemie genoemd en steeds meer mensen
worstelen met chronische ziektes. Hoe
kan dit? Dit komt doordat het verhaal dat
we dik en ziek worden van het eten van

Marjolein Dubbers
• Oprichtster Energieke Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

Genieten van de zon
Karin Rutte

De zon geeft ook UV-straling af. Hierdoor maakt het lichaam
vitamine D aan. Dit is goed voor sterke botten. UV-straling helpt ook bij het verminderen van bepaalde huidziekten zoals psoriasis. De zon kan echter ook schadelijke gevolgen hebben zoals huidveroudering en huidkanker. Zonnebrand
zorgt ervoor dat schadelijke UV-straling de huid niet beschadigt en zorgt ervoor dat de huid niet snel veroudert. Voor het
beste advies over zonbescherming, afgestemd op jouw huidtype, ga je naar de schoonheidsspecialist. De zon produceert
UV-A stralen en UV-B stralen. Van te veel UV-A stralen verou-

Zeker in de zomer moet de huid gedurende de hele dag extra beschermd en verzorgd worden tegen de
schadelijke effecten van de zon; van zonsopgang tot zonsondergang. Maar wat is goed beschermen
want de zon heeft ook een positief effect op mensen. Warmte en licht zorgen ervoor dat we ons goed
voelen.
dert je huid sneller. Van teveel UV-B stralen, kun je verbraneen intensievere peeling, bijvoorbeeld microdermabrasie, ga
den. Een goed zonnebrandproduct beschermt tegen beide.
je naar de schoonheidsspecialist.
Hoe hoger de factor, hoe langer de zonnebrand beschermt
tegen de schadelijke stralen van zon. Lees in ieder geval goed
de verpakking. Het hangt van je huidtype af hoe lang je veilig
over de auteur
in de zon kunt zitten zonder zonnebrand. Smeer je in ieder
geval in voordat je in de zon gaat liggen. Smeer opnieuw nadat
Karin Rutte • Schoonheidsspecialiste
je gezwommen hebt. Een peeling verwijdert de dode huidCaring, praktijk voor huidverzorging Santpoort
cellen en zorgt voor een mooiere tint. Hiervoor zijn diverse
www.caringsantpoort.nl
producten voor thuis verkrijgbaar. Voor een goed product of
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Op een mooie `bijna`
Pinksterdag…
De Kwakel - De Zonnebloemafdeling van De Kwakel / Vrouwenakker
had afgelopen donderdag een heel gezellig en goed verzorgd uitje.
Met 36 gasten en vrijwilligers vertrokken zij in de ochtend vanaf De
Kwakel met de bus naar Amsterdam om een rondvaart te gaan maken met de Jordaanboot. Op een prachtige, en ook wel een beetje
kitscherige boot hebben zij een paar uur rondgevaren door Amsterdam, waarbij ze getrakteerd werden op echte Amsterdamse smartlappen, gezongen door een onvervalste Amsterdamse Eddie. De koffie met gebak, borrels, hapjes en prima lunch lieten zich goed smaken en hier of daar werd een quickstep gedanst en liep een polonaise door de boot. Ook werd er een muziekbingo gehouden aan boord,
waarbij een prijsje te verdienen viel. Het weer werkte gelukkig mee
en zo konden de gasten die dat wilden even een luchtje scheppen op
het achterdek of boven een praatje maken op de brug met de kapitein. In de middag vertrokken we weer met de bus richting De Kwakel,
waar iedereen het erover eens was dat ze een buitengewoon gezellige dag hadden gehad. Zo hebben we onze gasten weer een fijne dag
bezorgd, waar zij tevreden op terug kunnen kijken.
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2e editie

Qui Vive

Rondje Zijdelmeer

Notarispraktijk tekent
driejarig sponsorcontract
Regio - De eerste avond zomerbridge eindigde na afloop oorverdovend in een fikse onweersbui, maar de code oranje had vier
en dertig paren niet weerhouden.
In de A- lijn boekte de ijzersterke
combinatie Cora de Vroom & Gerda Schavemaker onmiddellijk
succes door met 59,58% de wijn
binnen te halen. Op twee eindigden Joop van Delft & Frans Kaandorp met 55,42% gevolgd door
Maarten Kuiper & Corrie van Ommeren die op 55% precies uitkwamen. Janny Streng & Francis Terra scoorden 53,75% als vierde en
Hannie & Hein van der Aat besloten de top als vijfde met 51,25%.
In de B- lijn de enige zestiger van
de avond, behaald door Marika Romeijn & Gijs de Ruiter, die
met exact 60% de finish bereikten. Reina Slijkoord & Rob Lissauer werden tweede met een
prima 59,17% en Heleen & Mees
van der Roest bliezen hun partijtje ook netjes mee door een keurige 58,33%.

met 53,33% gedeeld door Elly
Degenaar & Carla Euwe en Delia & Paul Kenter. De winst in de
C- lijn was voor Ans de Ruiter &
Rietje Tijssen met een uitstekende 59,90%. Adrie & Ko Bijlsma
deden ook goed mee door met
57,81% tweede te worden en Richard van den Bergh & Tim Vader
werden derde met 56,77%. Gerda
van Liemt combineerde nu eens
met Ria Verkerk en dat leverde
een vierde plek op met 53,65%.
Maria Baas & Klaas Verrips haalden tenslotte nog net het regionale nieuws door met 51,04% vijfde te worden. Weer of geen weer,
het zomerbridge gaat tot en met
eind augustus op de woensdagavond altijd door in de top locatie van Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven bij voorkeur
per e- mail: gerdaschavemaker@
live.nl, maar telefonisch kan ook
via 06-83371540. De laatste mogelijkheid is in de zaal, maar dan
omwille van de indeling, tussen
19.15 en 19.30 uur. De aanvang is
Gedeeld
om 19.45 uur en de kosten zijn €
De plaatsen vier en vijf werden 6,00 per paar.

Ajax Friends Cup 2019

Verrassend KDO JG1

De Kwakel - Een verfrissend toernooi op Sportpark de Toekomst in
Amsterdam. Niet alleen door de
wind en de regen maar ook het
spel van KDO JG1 was stukken
beter als de week ervoor. Op het
toernooi in Haarlem werd KDO
voorlaatste nu was er meer spirit.
In totaal waren er 12 teams op het
toernooi aanwezig waarvan sommige met profclubnamen. De
eerste wedstrijd tegen FC Utrecht
(Brederode) bleef lang 0-0 het
veld was wat aan de krappe kant
maar uiteindelijk wist Masin de
doelman van FC Utrecht te verOp de foto staan v.l.n.r. Diederik Sparnaay, sponsoring Qui Vive, de spon- schalken. Jammer genoeg kon
sor Frank Sterel, Rob Das, voorzitter en Jetty Brockhoff namens notaris- FC Utrecht aan het eind nog de
praktijk Sterel c.s. Amstelhoorn.
1-1 maken. De 2e wedstrijd tegen AFC AJAX (Only Friends) verliep volgens hetzelfde scenario.
De wedstrijdleiding had ondertussen het veld iets groter gemaakt waardoor het spel van beide teams beter werd. Ook in deze tweede wedstrijd bleek Masin
het geheime wapen van KDO. Hij
maakte de enige treffer waardoor
KDO met 0-1 won. Daarna was de
wedstrijd tegen NVC uit Naarden
een juniorenploeg in opbouw deze wedstrijd werd ook winnend
afgesloten met 2-0. De vooruitzichten op een goede klassering

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 juni vond alweer de 36e klaverjasavond van dit seizoen in de Schutse plaats waaraan door 46 dolenthousiaste liefhebbers werd deelgenomen. De behaalde scores
waren deze avond aan de zeer
lage kant. Winnaar werd deze

Voor Gaby Abdesselem werd het
een avond om snel te vergeten.
Met pijn en moeite kwam hij niet
avond namelijk Thijs van der Ja- verder dan 5028 punten. Hiermee
gt met een score van 6964 pun- eindigde hij dan ook als laatste
ten. De tweede plaats werd dit- en werd de eigenaar van de hiermaal ingenomen door Marian aan verbonden poedelprijs welvan Gestel met een puntentotaal ke hem de eerstvolgende kaartvan 6842 terwijl Ria Verhoef zelfs avond zal worden uitgereikt.
met 6703 punten alsnog beslag De marsenprijzen bestaande uit
wist te leggen op de derde plaats. prachtige, door DUO plant ver-

den we het team op in 2 groepen: toen ging het om meer dan
200 km. Omdat het nu “slechts”
om 157 km ging deden we alles
met 1 groep. Hierbij liep de loper
2KM waarna hij 2KM kon uitrusten. Vervolgens ging hij als begeleider diezelfde afstand fietsen.
Hierna had hij nog 2KM om uit te
rusten om vervolgens weer 2KM
te gaan hardlopen. Als je 3x gelopen had dan was er ongeveer
een uur rust. Zo was er wat tijd
om voor de inwendige mens te
zorgen. Eenieder had hier zijn ‘geheime recept’ voor (wortelsoep?).
Wat klonk als een makkie bleek
toch een behoorlijke beproeving
te zijn: eerst nauwelijks geslapen
en vervolgens de hele dag actief. Ik moet dan ook zeggen dat
we bij de finish om 20:30 wel een

beetje op ons tandvlees liepen:
maar de missie was volbracht!!
Dit ging niet geheel zonder slag
of stoot: zo zijn we enkele keren verkeerd gelopen, ondanks
dat we de navigatie op de telefoon hadden geladen. We liepen
door verschillende natuurgebieden. Hierbij was het niet mogelijk
om de auto te laten volgen. Die
moest via een alternatieve route
weer op de lopers-route terecht
komen. En als de loper dan sneller is dan gedacht dan staat de
auto te wachten op een loper die
allang weer verder was. Ook gebeurde het dat de loper via een
straat ernaast de auto passeerde
zodat we elkaar miste. Al met al
is het toch goed gekomen!! Vorig
jaar liepen we in fraaie Friesland,
maar Groningen is zeker zo mooi!

Zijdelmeercup
Voor de snelle lopers zijn er prijzen voor de eerste 3 aankomenden bij de dames en de heren en
de winnaar krijgt de Zijdelmeercup mee naar huis, een wisselbeker die je een jaar lang thuis mag
bewonderen. Voor diegenen die
graag een langere afstand willen
lopen bestaat de mogelijkheid
om na de eerste ronde door te lopen en op die manier 6 kilometer
te lopen. De tijd wordt uiteraard
geregistreerd, de prijzen zijn alleen voor de eerst aankomenden
op de 3 kilometer.
Vorig jaar waren broer en zus
Sjoerd en Kirsten Heemskerk de
snelsten op de 3 kilometer en zij
zullen zeker hun titel met verve
verdedigen. Zullen zij weer als
snelsten het Rondje afleggen?

groeide met de wedstrijd. Echter
tegen ADO Den Haag (samengesteld team van spelers uit de regio Den Haag) kwam KDO er niet
aan te pas en die wedstrijd werd
verloren met 2-0. De sleutelwedstrijd om in de halve finale te komen was tegen NEC (ook een samengesteld team uit de regio Nijmegen). KDO wist de wedstrijd te
winnen met 2-1 door doelpunten van Dylan en Manisha. KDO
mocht dus spelen om de halve
finale tegen Vitesse. Echter dat
bleek een seniorenteam te zijn.
De spelers van KDO waren eigenlijk te licht om tegenstand te bieden alleen laatste vrouw Kelly
bleef fier overeind. NEC die de andere halve finale speelde trof eenzelfde soort tegenstander.
Dus uiteindelijk mocht KDO te- Speciale Zijdelmeercup
gen NEC gaan strijden om de 3e voor de jeugd
en 4e plaats. NEC had goed op- De organisatie heeft besloten om
gelet in de poulewedstrijd en
liet zich niet nog eens te pakken nemen. KDO verloor de wedstrijd met 1-0 en eindigde op de
4e plaats. Iedereen heeft fantastisch gespeeld. Maar de uitblinker
was vandaag toch Kelly die vandaag een topniveau haalde en de
gewonnen beker mee naar huis
mocht nemen.
zorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Louis Franken, Hans Heere, Jacqueline van den Bergh en To van
der Meer terwijl de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens
te besteden bij DUO plant, in het
bezit kwamen van Joke Rietbroek,
Egbert Ykema (2x) en Dre Verhoef.
De flessen wijn gingen deze week
als marsenprijs naar Egbert Ver-

AKU doet Groningen in Estafette
Uithoorn - Maandenlang hebben we ernaar uitgekeken maar
nu was het dan zover: de estafetteloop van Groningen. Door
de organisatie Hardloop-events
werd er een trip van 157 km hardlopen uitgezet in estafette vorm.
Hierbij dient het team minimaal
6- en maximaal uit 12 personen
bestaan. Met 8 man is AKU naar
het noorden vertrokken om deze uitdaging aan te gaan: 6 lopers, een chauffeur en een fietser (Karin Versteeg, Baukje Verbruggen, Elisabeth van den Berg,
Theo van Rossum, Hans Versteeg,
Nan van den Berg, Eric Ten Veldhuis en Harry Langeveld). Met de
auto vertrokken we vanuit Uithoorn om 01:30! En om 04:40 viel
het startschot en gingen we fris
van start. Voorgaande jaren deel-

Regio - Na het succes van vorig
jaar organiseert atletiekvereniging AKU op vrijdag 28 juni voor
de 2e keer het Rondje Zijdelmeer.
Wie kent in Uithoorn niet het
rondje om het mooie Zijdelmeer,
veel wandelaars genieten regelmatig van de prachtige natuur en
de rust op de Boterdijk en het Zijdelveld en hardlopers gebruiken
het rondje om hun trainingskilometers te maken. Met het Rondje Zijdelmeer kun je je met anderen meten en weet je tegelijk hoe
snel je de ruim 3 kilometer hebt
gelopen.

Naast de vele natuur zijn er ook
hele mooie en historische gebouwen. Sommige waren via balken
gestut zoals we het ook uit het
nieuws hebben vernomen. En
wat vooral prettig was dat het
zomaar kan gebeuren dat je een
uur lang geen andere auto’s tegenkomt!
We hebben er gelijk een weekendje uit van gemaakt: op zondag hebben we de stad Groningen bezocht. We hebben de stad
ook vanaf het water verkent.
Het was een enorm enerverend
weekend waar we met een goede herinneringen aan terug kunnen denken (de spierpijn zullen
we snel vergeten zijn). En kunnen
we weer voorzichtig gaan denken aan de estafette voor 2020!

kerk, Harry van Schaik, Dora van
der Steen en wederom Egbert
Ykema. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd. De eerstvol-

ook voor de jeugd tot en met 12
jaar, voor meisjes en jongens, een
wisselbeker met prijzen voor de
eerste 3 aankomenden beschikbaar te stellen.
Berkelaar Zomeravondcircuit
Het Rondje Zijdelmeer is de eerste wedstrijd van het Berkelaar Zomeravondcircuit, het circuit bestaat verder uit de Kooijman Polderloop op 1 augustus
in de Kwakel en wordt afgesloten
op de atletiek- en wielerbaan op
sportpark de Randhoorn op donderdag 5 september. Elke loper
die aan de 3 wedstrijden van het
circuit meedoet, ontvangt na afloop een mooie herinnering.
Starttijd en startplaats
De start is op het Zijdelveld bij
hotel Lakeside, er is daar kleedgelegenheid en er kan van de toiletten gebruik gemaakt worden.
Alle lopers worden om 20.00u.
weggeschoten. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50,- en na afloop ontvangt elke deelnemer
een mooie Zijdelmeermedaille.Verzoek aan alle lopers om zoveel mogelijk met de fiets naar de
start te komen, langs het Zijdelveld kan er niet geparkeerd worden. Parkeren kan achter het gemeentehuis of in de parkeergarage van het Amstelplein.
Er worden geen wegen afgesloten. Er is wel beperkte verkeershinder op de Boterdijk en het Zijdelveld, omwonenden worden
door verkeersregelaars van AKU
naar hun woning begeleid.

gende klaverjasavond wordt weer
gespeeld op donderdag 13 juni in
de Schutse aan de Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
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Groot succes op Qui Vive met Chill & Thrill toernooi
Uithoorn - Zaterdag 8 juni was het ‘Chill & Thrill’ op Qui Vive. Het jaarlijkse toernooi op de club was een drukte van belang met 360 kinderen. Een mooi toernooi voor de C-jeugd, waar de teams zich flink hebben uitgesloofd met de outfits, thema’s als Chicks with Sticks, Swim
team, Black Panters, De katers van Hidde en The Lifeguards kwamen
voorbij. De sportieve hockeyers, van clubs uit heel het land, hebben
flink veel wind en regen doorstaan tijdens de wedstrijden. Voor de afwisseling werd er touw getrokken, broekzak gelopen, skilopen, strafballen competitie en een heuse snelheidsmeter met snelheden gemeten over de 100 km… Teams gingen met leuke prijzen naar huis o.a.
gesponsord door Brabo Hockey.
Als mooie afsluiter kwam de zon door en werden er verse pizza’s
stromboli’s uit de houtoven geserveerd door de enthousiaste pizzabakker van Stromboli en dit alles onder begeleiding van DJ EEF. Het
was een zeer geslaagde dag op Qui Vive, tot volgend jaar allemaal!

