ieuwe
eerbode
N M

JE AL 131
IE

131
SINDS 1

K R A NT D

Uithoorn, De Kwakel

KORT NIEUWS:

888

DE

www.meerbode.nl | 0297-581698

AR PAKT!
JA

4 september 2019

GRATIS

Scooter gestolen
Uithoorn – Op donderdag
29 augustus is tussen 18.45
en 21.00 uur een scooter gestolen vanuit de stalling bij
het busstation. De scooter
uit 2015 van het merk Piaggio heeft als kenteken DBP23-K. Opvallend detail: Het
windscherm heeft schade en
is extra vastgezet met een
schoenveter. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

*

APPELTAARTJE!
BIJ AANKOOP VANAF 25 EURO AAN
BOODSCHAPPEN ONTVANGT U EEN
GRATIS APPELTAARTJE OP VRIJDAG
6 T/M ZONDAG 8 SEPTEMBER
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Supermarkt Aldi blijft voorlopig nog gevestigd op de huidige locatie aan de Sportlaan
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Winkeliers teleurgesteld en boos
ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
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Aldi supermarkt vooralsnog
niet naar centrum oude dorp
Uithoorn - Het politieke jaar is nog maar nauwelijks begonnen of
er is al heibel en onrust. Dit keer steken de winkeliers van het oude centrum van Uithoorn en met name die van het Amstelplein,
hun ergernis bij de gemeente niet onder stoelen of banken.

Het al jaren geleden genomen besluit dat de Aldi supermarkt mettertijd gevestigd zal worden tussen de Raadhuisstraat en de Prins
Bernhardlaan, de locatie naast de
voormalige burgemeesterswoning, blijkt op drijfzand te berusten. De Aldi zal er waarschijnlijk
niet komen, terwijl dit als een versterking van het winkelbestand
rond het Amstelplein wordt gezien. Jas Sparnaay vertolkte afgelopen donderdagavond 29 augustus tijdens een bijeenkomst
in het gemeentehuis namens de
winkeliersvereniging de heersende onvrede en de teleurstelling.
“De Aldi was ooit gevestigd aan
het Legmeerplein, maar moest

college zelf is gekozen. De vijf
jaar zijn om en de Aldi kan niet
verhuizen want er zijn nog altijd geen verbouwingsactiviteiten in het dorpshart te bespeuren. Uit stukken die ik via de wob
heb opgevraagd blijkt dat destijds ook afspraken zijn gemaakt
met de Aldi dat die nog vijf jaar
de tijd krijgt om zelf(!) naar een
geschikte locatie te zoeken. Dat
is nooit openlijk bekend geworden en daarom wisten er tot nu
toe niets van.” Aldus Jas Sparnaay
die duidelijk aangeeft dat de winkeliers op en rond het Amstelplein niet blij zijn met de huidige
gang van zaken. Enkelen hebben
zelfs bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het college de Aldi niet in het centrum
toe te laten.

daar op last van de gemeente begin 2014 weg. De super kreeg de
kans om zich in het voormalige
pand van Van Bunningen aan de
Sportlaan te vestigen en opende na een verbouwing eind augustus 2014 haar deuren. De Aldi kreeg vergunning daar vijf jaar
te mogen verblijven,” vertelt Sparnaay. “Daarna was het plan dat de
Aldi een plek zou krijgen in het
oude dorp, uiteindelijk naast de
voormalige burgemeesterswoning aan het parkeerterrein achter de COOP. Dat was gepland
binnen de verbouwing en herinrichting van het centrum in het
kader van het Dorpshart aan de
Amstel, een plan wat door het Vervolg elders in deze krant.

PMD afval voortaan
alleen in containers

Uithoorn - Nog niet zo lang geleden hingen bij hoogbouw en
appartementen PMD zakken aan
palen voor de inzameling, geen
fraai straatbeeld. Zakken konden
stuk gaan en zo ontstond er ook
nog eens zwerfafval. Wethouder
Hans Bouma is blij dat dit straatbeeld over is. Overal in de gemeente Uithoorn staan nu mini- of ondergrondse containers.
PMD is een afkorting voor Plastic- en Metalen verpakkingen
en Drankenkartons. Het inzamelen van PMD zorgt voor een verhoogd hergebruik van grondstoffen en vermindert het te verbranden restafval. Voor het verbranden (met energieopwekking)
van restafval moeten wij betalen.
Om de afvalstoffenheffing laag te
houden, is afval scheiden noodzakelijk. Daarnaast zien wij PMD
niet als afval, maar als een waardevolle grondstof. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80%
hergebruikt, van metalen verpakkingen 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.
Locaties met containers
De laatste locaties die nog losse

PMD zakken aanboden, zijn nu
ook voorzien van containers. Voor
hoogbouwwoningen zijn dit ondergrondse containers en voor
laagbouwwoningen de minicontainers; de container met oranje deksel. De minicontainers worden 1x per 14 dagen geleegd. De

ondergrondse container zo vaak
als nodig. Op elke ondergrondse
PMD container komt een sticker,
waarop staat wat er wel én niet
in mag. Wethouder Hans Bouma vindt het zelf ook lastig; “toch
handig dat je kan zien wat er in de
container mag”.

Peter de Jong

*Bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen.
Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Uithoorn, Zijdelwaardplein 60

Felle autobrand
Uithoorn - Vrijdagavond jl. rond
21:40 een felle autobrand op
de Amsteldijk-Zuid in Uithoorn.
Aanvankelijk werd Brandweer
Aalsmeer als eerste opgeroepen omdat werd gemeld dat de
brand op de N-231(Noord-Zuid

Route) zou zijn t.h.v. Vrouwenakker. Vanwege de fel brandende
VW-Golf kwam ook Brandweer
Uithoorn ter plaatse voor assistentie. Een bergingsbedrijf heeft
het uitgebrande wrak afgevoerd.
Foto Jan Uithol

Column vanaf volgende week in deze krant

‘Vraag het de
burgemeester’
Uithoorn – De column ‘Vraag het
de burgemeester’ is vanaf volgende week woensdag (11 september) elke twee weken te lezen in
deze krant. In de column beantwoordt burgemeester Pieter Heiliegers een vraag of haakt hij in op
de actualiteit. De rustige vakantieperiode is voorbij. September is
de maand dat alles weer begint:
de scholen, het sportseizoen, een
nieuw politiek jaar. In de eerste column van de burgemeester wordt

hem de vraag gesteld: hoe druk
krijgt u het en waarmee precies?
Burgemeester Pieter Heiliegers:
,,In de column in de Nieuwe Meerbode ga ik in op onderwerpen die
op dat moment spelen of die ik als
burgemeester heb beleefd. Ook
roep ik geregeld lezers op om een
vraag aan mij te stellen. En misschien is het uw vraag wel die ik in
een column beantwoord. Ik heb er
veel zin in en hoop dat lezers mijn
column waarderen!”

zaterdag 21 en zondag 22 september 2019
22 locaties - openingstijden 12-1 7 uur
www.kunstrouteaalsmeer.nl
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*Bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen.
Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 september 2019.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.

Peter de Jong

Uithoorn, Zijdelwaardplein 60

Enquête hondenbeleid
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GEMEENTENIEUWS
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

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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.

Commissievergaderingen

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

Kom naar de
informatiebijeenkomst op
weg naar aardgasvrij!
We gaan langzaam van het aardgas af. En dat gaat een behoorlijke verandering met zich meebrengen, voor en achter de voordeur. Welke alternatieven voor
aardgas zijn er? En wat betekend dat voor mijn woning? Het
Regionaal Energieloket en de gemeente Uithoorn praten u bij over
de plannen en vooruitzichten. Op
dinsdag 24 september om 19:30
uur organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst op het gemeentehuis.
Het Regionaal Energieloket helpt

als partner woningeigenaren in
Uithoorn en De Kwakel met het
verduurzamen van de woning.
Zij presenteren een stappenplan
waarmee u direct aan de slag
kunt. Op deze avond kunt u ook
terecht met uw vragen.

Evenementen in Uithoorn
6 t/m 8 sept
9 t/m 15 september
14 september
21 september
22 september
28 september
3 oktober
19 oktober
26 t/m 27 oktober
9 november

3 Nations Cup BMX 2019
Taalfestival
Open monumentendag
Vrijwilligersmarkt
Concert aan de Amstel
Red Ball Express
Ondernemersdag
Bokkentocht
Kunstroute Qua Kunst & Ambacht
De Kwakel
Kadomarkt

Honden zijn voor veel inwoners
een favoriet huisdier en ze zijn
welkom in onze gemeente. De
regels die zijn vastgelegd in het
hondenbeleid voor de aanlijn- en
opruimplicht blijken in de praktijk
niet altijd even duidelijk te zijn. In
het hondenbeleid staan afspraken waar iedereen zich aan moet
houden. Wanneer ruim je hondenpoep op? Wanneer mag je het
laten liggen? Waar mag je hond
loslopen? Wanneer moet de hond
aangelijnd zijn? Etc. De gemeente ontvangt regelmatig klachten die gaan over honden; overlast van hondenpoep, loslopende
honden op plekken waar ze aangelijnd moeten zijn, maar ook verzoeken voor extra hondenuitlaatplekken. We willen daarom een
enquête houden om het huidige
hondenbeleid onder de loep te
nemen. Wat zijn de wensen van
de inwoners, wat kunnen we beter doen, heeft u nog tips voor

betere afspraken. Overlast door
honden, met name hondenpoep,
staat hoog in het lijstje van dagelijkse ergernissen. Doe mee en
vul de enquête in. Ook als u geen
hond heeft, doe juist mee! Het
hondenbeleid treft iedereen. De
enquête kunt u invullen op www.
uithoorndenktmee.nl. Bent u geinteresseerd om mee te doen met
het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na
de uitkomst van de enquête, dan
kunt u dit aangeven aan het einde
van de enquête.
Op de bedankpagina leest u hoe
(deze pagina verschijnt na het indienen).

Vijf monumenten zijn zaterdag 14 september te bezoeken in Uithoorn.
Neem een kijkje in de Tolhuistuin, Fort aan de Drecht, Bierbrouwerij De
Schans, het voormalige station en de Thamerkerk. Uitgebreide informatie over deze monumenten leest u op www.uithoorn.nl

Jeugdhulptrainingen

Enquête speelbeleid
Kinderen moeten lekker buiten
kunnen spelen. In elke wijk staan
speellocaties voor verschillende
leeftijdsgroepen. De kleinste kinderen die buitenspelen onder toezicht van een begeleider. Iets oudere kinderen die zelfstandig kunnen buitenspelen in de directe nabijheid van hun huis. En de oudere kinderen die verderop binnen de gemeente spelen en daarheen gaan lopend of met de ﬁets.
Er wordt onder andere gespeeld
op speellocaties met speeltoestellen, gevoetbald op trapveldjes, geﬁetst en gespeeld door de
gehele wijk. De oudere jeugd zit
ook graag buiten voor hun sociale contacten. In het speelbeleid
staat hoe de gemeente het spelen
van kinderen en jongeren stimuleert, wat voor mogelijkheden er
zijn voor het aanleggen van nieuwe speellocaties en het onderhoud en het vervangen van speeltoestellen die kapot zijn. Graag
willen wij weten hoe u denkt over
het huidige aanbod van speellocaties en wat er in de toekomst
beter kan. Misschien staat er in
uw wijk een speellocatie die niet
aansluit op de leeftijd van de kinderen. Ervaart u overlast van spelende kinderen op een speellocatie of heeft u opmerkingen over
het onderhoud etc. Daarom vragen wij u mee te doen met onze

Vijf Uithoornse monumenten
open op Monumentendag

enquête. De enquête kunt u invullen op www.uithoorndenktmee.nl.
Bent u geïnteresseerd om mee te
doen met het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na de uitkomst van de
enquête, dan kunt u dit aangeven
aan het einde van de enquête.
Op de bedankpagina leest u hoe
(deze pagina verschijnt na het indienen).

Doe dit jaar weer mee met trainingen over (positief) opvoeden van
uw kind of laat uw kind meedoen
met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Ook kan uw kind dit jaar
meedoen met een nieuwe training: Piep de Muis, over hoe uw
kind leert omgaan met stress en
spanningen. Met deze trainingen
krijgen u en uw kind handvatten
voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief op-

voeden. Inwoners uit de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel kunnen deze trainingen volgen. Geinteresseerd of meer lezen over
de trainingen? Kijk op www.
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

Wist je
dat?
Op de website www.uithoornhelpt.nl kunnen inwoners en
professionals informatie vinden over zorg, ondersteuning,
wonen, opvoeden, werk en
welzijn. Uithoornhelpt.nl biedt
een overzicht van organisaties
die hulp, zorg en advies leveren in de gemeente. Dit varieert van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot
dagactiviteitencentrum en van
loopbaancoach tot opvoeddeskundige. Ook het vrijwilligerswerk krijgt een platform via uit-

hoornhelpt.nl. Wie graag iets
voor een ander doet of zelf juist
hulp nodig heeft, kan dan via
deze site hulp vragen of hulp
bieden. Dat kan variëren van
boodschappen doen, tuinieren, vervoer, gewoon wat gezelschap of vrijwilligerswerk bij
een sportvereniging. Verder is
op de website te vinden wat er
te doen is in de buurt. In de activiteitenagenda zijn alle activiteiten, cursussen en inloopspreekuren bij elkaar te vinden.

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

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.
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.

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 sec-

WWW.UITHOORN.NL

tor 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.

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.
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.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzageperiode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer
L. Schuyt (0297) 513 111.
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inzageperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

Uithoorn
- 2019-062968, Amsterdamseweg 15 A, het nieuw bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 27-08-2019).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2019-046685, Amsterdamseweg, Koningin Máximalaan en Noorddammerweg, het plaatsen van drie informatiezuilen (verzonden 19-082019).

KENNISGEVING VERLEENDE CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook
digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297513111. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & breakfast.

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.
Uithoorn
- 2019-054941, Zijdelveld 58 en 58A, het oprichten van een dubbel
woonhuis met onderheide terrassen en het plaatsen van een toegangsbrug (verzonden 30-08-2019);
- 2019-053010, Amstelstraat 10 – 12, het herstellen van de fundering
(verzonden 29-08-2019).

OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-058478, Marktplein 17, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 13-08-2019);
- 2019-058474, Marktplein 17, aanvraag drank- en horecavergunning
(ontvangen 13-08-2019);
- 2019-060531, Schans 108, melding incidentele festiviteit – Bokketocht
- op 19 oktober van 14.00 tot 24.00 uur (ontvangen 20-08-2019).
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.
De Kwakel
- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning aan Crash Luchtoorlog en verzetsmuseum ’40-’45 voor het organiseren van de Red Ball Express op 28 september 2019 van 12.00 –
14.00 uur (verzonden 01-08-2019).

Uithoorn
- 2019-052085, Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verkoop
consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2019 (verzonden 2008-201)
- 2019-057255, Brederolaan, melding buurtbarbecue op 28 september
2019 van 15.00 – 22.00 uur (verzonden 13-08-2019)
- 2019-059075, vergunning plaatsen reclameborden van 18 september
tot 2 oktober 2019 om bekendheid te geven aan de ondernemersdag
op 3 oktober 2019 (verzonden 20-08-2019)
- 2019-053818, Amstelplein, standplaatsvergunning Ondermijningscontainer op 8 oktober 2019 van 10.00 – 16.00 uur (verzonden 26-08-2019)
- 2019-059462, Stationsstraat, vergunning ingebruikname gemeentegrond voor onderhoudswerkzaamheden van 26 augustus t/m 4 oktober
2019 (verzonden 28-08-2019)
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-045676, Marktplein, verklaring van geen bezwaar voor Concert
aan de Amstel op 22 september 2019 van 14.30 tot 15.30 uur (verzonden 22-08-2019)
- 2019-057255, Brederolaan, melding buurtbarbecue op 28 september
2019 van 15.00 – 22.00 uur (verzonden 13-08-2019)
- 2019-058629, Randhoornweg, innemen als parkeerplaats van het Evenemententerrein Legmeer-West op 5,6 en 7 juni 2020 voor de KNVB
District West 1 bekerﬁnales (verzonden 13-08-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TERINZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG 45
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 met planidentificatienummer
NL.IMRO.0451.WPNoorddammerweg45-OW01 met ingang van donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 ter inzage ligt.
Grondslag
Artikel 3.4 Wro.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan Noorddammerweg
45 is het wijzigen van de bestemming voor de locatie Noorddammerweg
45. De eigenaar is voornemens om op de genoemde locatie een groothandel in bloemen en planten te exploiteren. Op de locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg’. De
gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1’. Om
de groothandel in bloemen en planten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 21.2) van het vigerende bestemmingsplan. Met de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar ‘Bedrijf – Agrarisch verwant’. Het verzoek voldoet aan deze wijzigingsvoorwaarden.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan ligt
vanaf donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019 ter
inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het
ontwerpwijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van
eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het
wijzigingsplan.
Uithoorn, 4 september 2019

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle
inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken.
Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studieﬁnanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan
aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft
daar geen speciﬁeke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding
ook weer laten stoppen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U
hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.
In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:
- uw eigen persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. U doet de aanvraag schriftelijk. Bij uw aanvraag zit een kopie van
uw geldig identiteitsbewijs. Het stopzetten van de geheimhouding geeft u
ook schriftelijk door. U moet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bijvoegen. De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken. Als u
de geheimhouding aanvraagt bij een aangifte van verblijf en adres wordt
deze gelijk verwerkt. Meer informatie een doorgeven: www.uithoorn.nl en
zoeken op geheimhouding (verstrekkingsbeperking-persoonsgegevens)

Bram is trainer bij Legmeervogels...

# watga
j i j d o e n?

Bram heeft zijn draai in het vrijwilligerswerk
gevonden... En wat ga jij doen?

ontdek jouw vrijwilligerswerk
op de Vrijwilligersmarkt

zaterdag 21 september
gemeentehuis Uithoorn

WWW.UITHOORN.NL

Er is altijd wel een passende vrijwilligersfunctie te
vinden. Bijvoorbeeld op de Vrijwilligersmarkt!
Daar kun je kennis maken met allerlei organisaties.
De entree is gratis.
Kom langs tussen 12.00 en 14.00 uur.
meer informatie:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
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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

IVN lezing
‘Stinzenplanten’
Regio - Op donderdag 12 september komt Gerard van Buiten,
expert op het gebied van stinzenplanten, een lezing houden over
deze planten die in het voorjaar
een vrolijk aanzien aan tuinen
en buitenplaatsen geven. De datum is zo gekozen dat u tips die
op deze avond worden gegeven
kunt gebruiken bij het uitkiezen
en planten van bollen. Er zijn vast
veel tuinliefhebbers die meer
over deze vroege bloeiers willen
weten. De lezing van Gerard van
Buiten is zo interessant dat ook
mensen die zich professioneel
met tuinen of groenvoorziening
bezighouden, aan hun trekken
zullen komen.
In 1915 schrijft Jac. P. Thijsse in
zijn Verkade album “de Vecht”: “In
’t kleine tuintje met het theehuisje (in Loenen) groeit weer veel
Helmbloem of Corydalis. Ook al
een echte plant van kloosters en
kasteelen en oude buitens”. Daarmee typeerde hij een groep voorjaarsbloeiers die we tegenwoordig “Stinzenplanten” noemen en

die vaak uitbundig in grote aantallen parkbossen rond Utrecht
en in de Vechtstreek sieren. Wat
zijn stinzenplanten eigenlijk?
Waar komen ze vandaan en wat is
een goed “stinzenplantenmilieu”?
En kun je er ook nog wat mee in
je tuin?
In deze lezing geeft Gerard van
Buiten, hortulanus van de Botanische Tuinen van de Universiteit
Utrecht een kijkje in een typisch
Nederlands stukje tuingeschiedenis en vertelt honderduit over
de meeste soorten prachtige stinzenplanten.
Let op dus niet op de vaste eerste
dinsdag van de maand maar deze keer op donderdag 12 september, 20 uur; NME-centrum Wilnis,
lezing over Stinzenplanten. De lezing begint om 20.00 uur in het
NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De zaal is open vanaf 19.45
uur. Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van €2.50. Voor
meer informatie: Jetske van den
Bijtel, 0294-284640.

Laatste rit van buurtbuschauffeurs
Enno en Pieter
Regio - Vrijdag 30 augustus hebben Enno Steenhuis Geertsema
en Pieter Sipkema hun laatste
dienstrit voor de Buurtbus lijn 526
gereden. Beiden hebben ruim 11
jaar 1x per week de Buurtbus gereden maar hebben nu de ‘buspensioenleeftijd’ van 75 jaar bereikt. Met weemoed hebben zij
afscheid genomen en een grote
delegatie collega’s heeft ze aan
het einde van de rit opgewacht
met bloemen en een doos chocolade. Enno Steenhuis Geertsema heeft naast zelf rijden ook vele jaren als Dienstleider de chauffeurs in geval van vragen en/of
calamiteiten bijgestaan en hij

maakte deel uit van het bestuur.
Pieter Sipkema heeft zich samen
met enkele chauffeurs ook bezig
gehouden met de ontwikkeling
van de buurtbus-website; hij was
erg verheugd dat bij het afscheid
ook de secretaris Maj Vriesendorp
met ‘het rode tasje’ aanwezig was.
De heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet als vrijwilliger-chauffeur.
Heeft u belangstelling om chauffeur te worden op onze inmiddels 40 jaar bestaande Buurtbus,
vraag dan om informatie door
een e-mail te sturen aan info@
buurtbus526.nl.
Dames en heren altijd welkom!

Opening scau-seizoen 2019-2020:

Gerard Alderliefste en Cor Bakker

Regio - Het openingsconcert van
het nieuwe culturele seizoen van
de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) zal plaatsvinden op zondag 15 september a.s.
om 14.30 uur in De Schutse te
Uithoorn (de deuren van de zaal
gaan om 14.00 uur open).
Pianist Cor Bakker en zanger/gitarist Gerard Alderliefste hebben elkaar op meer dan één vlak gevonden. Allebei zijn ze, naast bewogen vertellers en gepassioneerde
muzikanten, ook vader van een
jong kind en wonen ze op een
steenworp afstand van elkaar,
in het hart van de Amsterdamse
Jordaan.
Dat moest wel tot iets moois leiden en dat heeft het ook gedaan.
‘En route’
In de studio bij Cor Bakker thuis
werd het plan geboren om samen op reis te gaan: ‘En route’,
met liedjes uit ons collectieve geheugen, een intiem concert vol
herinneringen.
Op reis naar de tijd dat we in de
auto naar Frankrijk reden en luidkeels meezongen met Gérard LeNorman, Julien Clerc, Les Poppy’s,
Michel Fugain, Frida Boccara en

Jacques Brel. En dat we luisterden naar prachtige chansons als
‘Les moulins de mon coeur’ van
Michel Legrand en ‘Laat me’ van
Ramses Shaffy.
Dus ontkurk de wijn, want we
gaan ‘en route’!

Verfrissend en virtuoos
Gerard Alderliefste was bandleider op Shaffy’s laatste tournee en
maakt geen geheim van zijn liefde voor de muziek van Nederlands grootste chansonnier. De
combinatie van Cor’ s virtuositeit op de piano en het geluid van
Gerard’ s gitaar maken het geheel
tot een uiterst verfrissende samenwerking. Een greep uit reacties van bezoekers:
- “…een fantastische avond gehad!”
- “…zeer herkenbare liedjes, ik
hou van chansons.”
- “…De verhalen over Shaffy vond
ik geweldig!”

De oorsprong van STRETCHWALKER (zool) is gebaseerd op het
balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal Ipponba geta, een balanssysteem, dat
de harmonie tussen mens en natuur symboliseert. Deze houten
Japanse sandaal balanceert op
een hak, die in het midden van
de zool is geplaatst waardoor de
drukverdeling onder de voet verdeeld wordt en je gewrichten
met 30% minder belast worden.
Doordat de zool iets verhoogd is
worden de bekken gekanteld en
komen de wervels boven elkaar

Super jazz class en open lesweken
bij Dance Centre Uithoorn!
Regio - Vanaf 9 september gaan
de lessen weer starten bij Dance
Centre Uithoorn. De eerste twee
weken zijn OPEN lessen. Dat betekent dat iedereen die belangstelling heeft, vrijblijvend, de lessen van zijn of haar keuze mag
volgen. Het docententeam van
Dance Centre Uithoorn staat
weer te trappelen, Patty, Dennis

en Babet zijn er al jaren bij maar
ook dit seizoen weer nieuwe gezichten zoals Evelina; een zeer ervaren en gedreven docente. Zij
neemt op maandag de klassieke
balletlessen voor haar rekening
alsmede de lessen modern ballet en popshowdance. Ook Patty
blijft lesgeven en wel op de dinsdag, modern ballet. Babet is de

hiphop specialist en draait al jaren met succes de groeiende hiphopafdeling van Dance Centre
Uithoorn. Ook Babet krijgt er dit
jaar nieuwe lessen bij.
Jubileum
Ook nieuw dit seizoen is de Super Jazz Class van Dennis Spanjer. Dennis heeft zijn 5-jarig jubi-

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
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André Veenstra
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te staan, waardoor je nog makkelijker loopt. Het gepatenteerde stretchleer zorgen voor een
perfecte pasvorm en een ware
wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor mensen met
reumatische klachten, gevoelige
voeten, rugklachten of diabetes
en voor iedereen die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen.
Wij zien u graag op vrijdag 6 of
zaterdag 7 september bij Smit
schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende schoenen.

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
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 15.100

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Het nieuwe seizoen is
weer begonnen van de zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn en
wordt gehouden op zaterdag 7
september, U bent van harte welkom.
En er zijn altijd leden van de Fila-

Nieuwe Meerbode

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Gerard toerde in 2016 een half
jaar met Cor langs de theaters. De
twee muziekvrienden gaan maar
al te graag in reprise. Zo staan er
in seizoen 2019-2020 weer tien
gepland.

Stretchwalker proefloopdag
Regio - Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september zijn er weer
een STRETCHWALKER PROEFLOOPDAGEN bij Smit schoenen
Mijdrecht.
Iedereen die kennis wil maken
met de award-winnende balans
schoen is van harte welkom om
zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire schoen voor je
houding kan beteken. De klanten
mogen met een paar test schoenen een uur lang buiten gaan
wandelen of winkelen en ervaren hoe balans je leven kan veranderen!

Kaartverkoop en informatie
Ongeveer een week voor de concertdatum begint de verkoop
van losse kaarten in de boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard) en Bruna (winkelcentrum Amstelplein).
Ze kosten €15,- per stuk; jongeren tot en met 16 jaar betalen
slechts €7,50. Op de website van
de SCAU is alle informatie te vinden: ga naar www.scau.nl
Daar kunt u ook online losse kaarten bestellen of liever nog een
abonnement nemen met naar
keuze acht, zes of vier evenementen/concerten. Dat levert een
aanzienlijke besparing op vergeleken met losse kaarten en bovendien: een abonnement maakt
dat je gaat!

COLOFON

telisten Vereniging aanwezig, bij
wie U informatie kunt inwinnen
over het verzamelen van postzegels.
De vertrouwde handelaren zijn
weer aanwezig, waarbij U de benodigde postzegels kunt aanschaffen. Ook zijn er de stuiver-

boeken, dat zijn insteekboeken
met postzegels, waar U zegels
uit mag nemen voor 1 stuiver per
stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 14.00 uur.
Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

leum bij Dance Centre Uithoorn
net gevierd en staat bij iedereen
bekend als een gedreven, strenge
doch vooral zeer vriendelijke en
toegankelijke docent.
Bovenal maakt hij prachtige choreo’s en speciaal op zijn verzoek
start Dance Centre Uithoorn met
deze nieuwe groep; ben jij 15 jaar
of ouder, heb je (veel) danservaring?
Vind je het leuk om hard te werken? Dan is deze les helemaal wat
voor jou!
De SJC-les is een les van 1,5 uur.
De voorkeur gaat uit naar leer-

lingen die minimaal 2 x per week
dansen. De open lessen zijn voor
deze groep ook de auditielessen;
Dennis beslist uiteindelijk wie er
deel kunnen nemen aan deze lessen.
Voor de allerjongsten, kleuters
vanaf 3,5 t/m 5 jaar starten de lessen weer op 2 oktober. Ook zij
mogen een proeflesje doen natuurlijk!
Wil je meer informatie? Kijk op de
website: www.dancecentreuithoorn.nl of bel: 06-23180259.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Per 1 september 2019 gaan de tandartsen Rintel, Kwee en Van der Klugt samenwerken.
Voor de patiënten van tandarts Rintel verandert alleen de praktijklocatie. U hoeft verder niets te
regelen.
Door deze samenwerking kunnen wij onze dienstverlening uitbreiden.
In het moderne praktijkpand aan de Prinses Christinalaan 137 bieden wij onder andere:

PER 1 SEPTEMBER 2019

Algemene
tandheelkunde
gaan de tandartsen Rintel,
Kwee
en Van der Klugt samenwerken.
de praktijk
Voor de patiëntenReconstructieve
van Mondhygiënisten
tandartstandheelkunde
Rintelbinnen
verandert
alleen de praktijklocatie.
en implantologie
Digitale
behandelplanning
U hoeft
verder
niets te regelen.
3d röntgenfotograﬁe
Wortelkanaalbehandelingen met behulp van de microscoop

Door deze samenwerking
kunnen tandheelkunde
wij onze dienstverlening uitbreiden.
Esthetische
In het moderne praktijkpand aan de Prinses Christinalaan 137
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag en u kunt ons bereiken op 0297 561 815
bieden wij
onder andere:
Kijk voor meer informatie
op www.tandartsenpraktijkuithoorn.nl

✓ Algemene tandheelkunde
✓ Mondhygiënisten binnen de praktijk
✓ Reconstructieve tandheelkunde en implantologie
✓ Digitale behandelplanning
✓ 3d röntgenfotograﬁe
✓ Wortelkanaalbehandelingen met behulp van de microscoop
✓ Esthetische tandheelkunde
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag en
u kunt ons bereiken op 0297 561 815

Kijk voor meer informatie op:

www.tandartsenpraktijkuithoorn.nl

Hoe denkt u over de toekomst van Schiphol?
Begin juli stemde het kabinet in met de nieuwe uitgangspunten van minister Van Nieuwenhuizen over de
ontwikkeling van Schiphol. Uitgangspunt is dat Schiphol
na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs mag groeien
tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten
nog worden uitgewerkt. Een definitief besluit over het
voorstel neemt de Tweede Kamer. Voordat de Tweede
Kamer een besluit neemt, gaan wij als gemeenteraad van
Uithoorn zelf een standpunt innemen over de plannen
van de minister en de gevolgen daarvan voor Uithoorn en
De Kwakel. In de aanloop daar naartoe, willen we graag uw
mening over Schiphol en de plannen van de minister weten.
Afspraken nakomen
Hoewel het kabinet en de minister
al spreken over de toekomstige
ontwikkeling van Schiphol
(na 2020), vindt de gemeente
Uithoorn dat eerst de afspraken
uit het Aldersakkoord (2008)
over hinderbeperking tot
500.000 vluchten nagekomen
moeten worden. Het is goed
dat de minister tijdens haar
persconferentie in juli erkende
dat deze hinderbeperking van
het huidige vliegverkeer nog
niet is gerealiseerd. We hopen
dan ook dat de minister eerst

werk maakt van het inlossen
van deze ‘schuld’ voordat er
besluitvorming volgt over de
toekomst van Schiphol. Om
een herhaling hiervan te voorkomen vragen we de minister
om garanties op het nakomen
van toekomstige afspraken.

hinder van Schiphol maar er
zijn ook veel mensen die voor
hun inkomen afhankelijk zijn
van de luchthaven. Daar moet
de juiste balans in worden
gevonden. Voordat we een
standpunt innemen over de
plannen van de minister en de
gevolgen daarvan voor Uithoorn
en De Kwakel, willen we eerst
graag weten wat Schiphol voor u
betekent. Dit in zowel positieve
als in negatieve zin. De politieke
partijen hebben zelf al gedachten
en ideeën over de plannen van
de minister, maar willen ook
graag uw mening weten. Die
kunt u ons laten weten door tot
19 september online te reageren
op Uithoorndenktmee.nl of
uw mening toe te lichten aan de
raadsleden op 18 september a.s.

Uw mening is belangrijk
Bij het bepalen van een standpunt handelen wij als gemeenteraad in het belang van al onze
inwoners en ondernemers.
Dat is uiteraard niet eenvoudig.
Veel mensen ondervinden

Gesprekavond met raadsleden op 18 september 2019
Op woensdagavond 18 september
kunt u tussen 17.30 en 21.00 uur
in de Thamerkerk in gesprek
met raadsleden over het voorstel
van de minister. U kunt binnen-

lopen op een tijdstip dat u het
beste uitkomt. Tijdens deze
gesprekken kunt u raadsleden
vertellen wat Schiphol voor
u betekent, wat u van het
voorstel van de minister vindt
en welke kansen en/of welke
bedreigingen u ziet.
Online vragenlijst tot
19 september 2019
Op www.uithoorndenktmee.nl
staat een vragenlijst. U vindt
Schiphol onder het kopje
projecten. Daar is ook
achtergrond informatie te
vinden zoals het voorstel van
de minister. Na aanmelding
op de site kunt u de vragenlijst
invullen. We vragen bij
aanmelding ook om uw
postcode zodat we weten uit
welke wijken de reacties komen.
Raadsdebat op
17 oktober 2019
Tijdens een extra raadsvergadering op 17 oktober
a.s. bespreken wij het voorstel
van de minister. Daarin

nemen de raadsleden de
meningen van inwoners en
ondernemers mee in hun debat.
De raadsvergadering begint om
19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering
is openbaar en u bent van
harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Het vervolg
Tijdens de raadsvergadering op
17 oktober nemen wij een standpunt in over de toekomst van
Schiphol en het voorstel van de
minister. Dit standpunt brengen we onder de aandacht bij
Tweede Kamerleden, tijdens
inspraakprocedures en in de
verschillende overleggen waar
we als gemeente deel van
uitmaken. Ondertussen blijven
we lobbyen voor minder hinder
in Uithoorn en De Kwakel.
Meer informatie?
Op www.uithoorn.nl/
schiphol of mail ons
met vragen op
schiphol@uithoorn.nl

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

AGENDA’S
COMMISSIES
Commissie Organiseren
Datum: 10 september 2019
Aanvang: 19.30 uur
Werkplan/begroting
MRA 2020
Begroting 2020
Gemeentebelastingen
Amstelland
Lijst moties en
toezeggingen
Commissie Wonen
& Werken
Datum: 11 september 2019
Aanvang: 19.30 uur
Startnotitie regionale
energiestrategie
Financiële stukken
Vervoerregio
Amsterdam
Commissie Leven
Datum: 12 september 2019
Aanvang: 19.30 uur
Presentatie Veilig Thuis
Presentatie Vreedzame
school en wijk
Startnotitie actualisatie
sportnota
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Extra dik jubileumnummer Proosdijkoerier

Historische Vereniging
De Proosdijlanden 35 jaar
Regio - Dit jaar bestaat de historische vereniging De Proosdijlanden 35 jaar. In september 1984
zijn de statuten van de vereniging bij notaris Hendriks vastgelegd. Als oprichtingsdatum is gekozen voor 20 september. Voor
de schrijversgroep van het kwartaalblad van de vereniging voldoende reden om een extra dik
nummer te produceren.
De septembereditie van de
Proosdijkoerier wordt bij de meer
dan 1100 leden van de vereniging thuisbezorgd. Zij kunnen

kennisnemen van de zeer gevarieerde inhoud in de diverse historische artikelen. Zo blikt nestor Fred de Wit samen met Arie
Bloed terug op de oprichting.
Stef Veerhuis beschrijft de eerste edities van de Proosdijkoerier (in de eerste jaren nog Proostkoerier genoemd). Joop Frankenhuizen duikt in de geschiedenis
van Wilnis, Chris Woerden vertelt
over Uithoorn in de jaren tachtig
van de vorige eeuw, terwijl Fons
Compier in zijn artikel ingaat op
de benaming van de Proosdijlan-

Het voormalige Prinsenhuis, eerste verenigingsruimte van HV De Proosdijlanden

LEZERSPOST
Mottenkruid duikt op in de
niet-gemaaide bermen

den, niet hetzelfde als de Ronde
Venen. In de septemberuitgave is
tevens aandacht voor het 90-jarig
bestaan van voetbalvereniging
Hertha. Daarnaast ging Piet van
Buul in gesprek met een aantal
prominente vrijwilligers binnen
De Proosdijlanden. Een meerdelig verhaal over de koekjesfabriek
de Lindeboom krijgt eveneens
een vervolg en het geheel wordt Cover Proosdijkoerier sep 2019
aangevuld met vele tientallen foto’s uit de geschiedenis van de regio en van de vereniging.
Natuurlijk is er in het blad aandacht voor de jubileumviering
op 19 oktober a.s. in de Willistee
in Wilnis, waarbij een taxatie met
kunstkenners van Kunst en Kitsch
het hoogtepunt vormt. De Proosdijkoerier is rijk geïllustreerd en
door Jaco Kroon (Pijl14) bijzonder
fraai vormgegeven. Leden van
de vereniging ontvangen het magazine elk kwartaal gratis thuis.
Een lidmaatschap kost € 17,50
per jaar. Losse nummers van de
Proosdijkoerier zijn vanaf 11 september voor € 4,90 verkrijgbaar
bij de boekhandels Mondria te
Mijdrecht en de Readshop in Vinkeveen. Meer informatie vindt u Cover eerste editie Proostkoerier
1984
op www.proosdijlanden.nl

Sinds een paar jaar heeft onze
gemeente een selectief maaibeleid. Dat houdt in dat er zo min
mogelijk gemaaid wordt, op
plaatsen waar dat kan. Zo krijgen bermen de kans in bloei te
komen en in bloei te blijven. Dit
om de terugloop van het aantal insecten tegen te gaan. Maar
het heeft meer voordelen, zo
blijkt…
Selectief maaibeleid helpt insecten én de mens
Het selectief maaien van bermen is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Ze krijgen zo meer leefruimte en hoeven minder ver te vliegen om
aan voedsel te komen. Dit is
niet alleen goed voor de insecten zelf, maar ook voor de mens:
want zonder insecten is er geen
leven op aarde mogelijk! Insecten zijn onderdeel van de voedselpiramide en bestuiven bloemen, planten en bomen. Zonder die bestuiving zou er nauwelijks iets groeien.
Goed voor de lokale biodiversiteit
Als er minder gemaaid wordt,
krijgen meer struiken en bloe-

men de kans zich te ontwikkelen. Het zou zomaar kunnen
dat er planten of bloemen gaan
groeien die we niet eerder in de
omgeving zagen. Dat is goed
voor de lokale biodiversiteit.
Mijn vriendin Sandra en ik zagen
het met eigen ogen!
Mottenkruid in de berm
Onderweg naar ons werk fietsen Sandra en ik langs niet-gemaaide bermen. Wie schetst onze verbazing toen we ineens onbekende witte bloemen zagen!
We maakten foto’s en mijn vriendin ging ermee aan de slag. Een
dag later appte ze: ‘Het is mottenkruid: vrij zeldzaam, zeker in
deze regio.’
Elke tegel telt!
Het selectieve maaibeleid van
de gemeente is een goede stap
om de biodiversiteit te stimuleren. Maar er is meer nodig om
de insecten te redden: je kunt
zelf ook wat doen, bijvoorbeeld
in je eigen tuin! Haal wat tegels
uit je tuin, en plant er bloemen,
struiken of bomen voor terug.
Elke tegel telt!
Kelly Kessen

Check je loopbaan tijdens de Week
van de Loopbaan!
Regio - In heel Nederland zetten
Noloc loopbaanprofessionals en
jobcoaches hun deuren voor je
open tijdens de landelijke Week
van de Loopbaan van 16 t/m 21
september 2019.
Ook Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching doet, zoals ieder jaar, weer mee! Zij maakt tijdens de Week van de Loopbaan’
een rondje langs vier bibliotheekvestigingen in de regio en voert
daar gratis adviesgesprekken.
Ben je werkzoekend? Wil je meer

Rooskleurig Coaching. Dat kan op
dinsdag 17 september van 14.0017.00 uur Bibliotheek Aalsmeer,
Marktstraat 19, woensdag 18 september van 14.00-17.00 uur Bibliotheek Uithoorn, Dorpsstraat 43,
plezier en energie uit je werk ha- hoe belangrijk het is om werk te vrijdag 20 september van 14.00len? Sta je stil in je ontwikkeling? doen dat bij je past en waar je 17.00 uur Bibliotheek Mijdrecht,
Ben je toe aan een volgende stap gelukkig van wordt. Een loop- Dr. J. van der Haarlaan 8 en zain je loopbaan? Wil je weten waar baanprofessional helpt je je doel terdag 21 september van 14.00je kwaliteiten liggen?
scherp te krijgen en een ontwik- 17.00 uur de Bibliotheek AmstelEr kunnen talloze redenen zijn kelplan op te stellen, zodat je in veen, Stadsplein 102. Aanmelwaarom je vastloopt in je werk. beweging blijft.
den kan door WhatsApp te stuHet kost veel energie als je te lang
ren naar 06-5313 5015 o.v.v. WvdL
met loopbaanvragen blijft rond- Meld je aan voor de Week
2019.
lopen.
van de Loopbaan
Reageer snel, want vol = vol. Meer
Je zelfvertrouwen loopt een forse Ben jij zoekende in werk- en loop- informatie vind je op www.roosdeuk op. Als je bedenkt dat je ge- baanzaken en heb je behoefte kleurigcoaching.nl
middeld zo’n 90.000 uur van je le- om eens van gedachten te wisse- Meer weten? Zie advertentie elven werkt, dan besef je nog meer len? Maak dan een afspraak met ders in deze krant.

Jeugd theaterschool Uithoorn start
met open lessen
Regio - Op maandag 9 september starten de lessen weer van de
Jeugd TheaterSchool Uithoorn,
kortgezegd JTSU. De eerste twee
weken zijn zogenaamde OPEN
LESSEN. Dat betekent dat iedereen die belangstelling heeft voor
de lessen vrijblijvend mee mag
doen.
Dit jaar start de JTSU met 4 groepen; nieuw is de groep voor 1418 jarigen. De leerlingen van de
JTSU worden ouder natuurlijk
en dan is het mooi wanneer er

voor deze leeftijdsgroep ook lessen zijn. De lessen worden gegeven door Caroline Smeets; zij
neemt de theaterlessen van de
allerkleinsten voor haar rekening. Vanaf 5 jaar kunnen ze terecht bij de JTSU. Mascha Bakker
neemt de overige theater/drama
lessen voor haar rekening en Sabrine Hallewas geeft de zang- en
danslessen.
Overleg
In overleg met Axel en Heleen

Colijn, de eigenaren van de JTSU,
wordt er, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, nog
steeds gesleuteld aan de formule
van de JTSU.
Dit jaar zullen 2 weken theaterlessen afgewisseld worden met
2 weken zang- en danslessen. En
ook nieuw is dat de JTSU haar eigen eindvoorstelling krijgt. In de
afgelopen jaren werd de voorstelling van de JTSU gecombineerd
met de voorstelling van Dance
Centre Uithoorn.

Masterclasses
Vast onderdeel voor de Kids,
Teens en Teens Plus vormen de
masterclasses; minimaal 2 keer
per jaar extra workshops op zondag door een bekende figuur uit
de theaterwereld; afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld workshops geweest met Mark van
Haasteren, Yeliz Dogan en Mariska van Kolck.
Ook dit seizoen staan er al weer
leuke workshops in de planning.
Ook een bezoekje aan een voorstelling van Maskerade staat standaard in de lijst.
Voor meer informatie over het
lesrooster en de tarieven kijkt u
op www.jtsu.nl.

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.

Geslaagde campagne Jeugdfonds
Sport en Cultuur’
Uithoorn - De tweede campagne
van de gemeente om het Jeugdfonds Sport & Cultuur meer onder
de aandacht te brengen loopt ten
einde. De gemeente kijkt terug
op een geslaagde campagne en
hoopt dat het leidt tot meer aanmeldingen nu het nieuwe sporten cultuurseizoen weer begint.
Het Jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen (4 tot 18 jaar)
uit gezinnen met weinig geld,
toch lid kunnen worden van een
sportclub, een zwemdiploma
kunnen halen of aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. De gemeente
is aangesloten bij het Jeugdfonds
Sport en Cultuur omdat zij het
belangrijk vindt dat iedereen kan
meedoen. ,,Ieder kind moet deze
kans kunnen krijgen,” meent wethouder Ria Zijlstra. ,,Het is onverteerbaar als kinderen of jongeren
geen lid kunnen worden van een

vereniging of hun zwemdiploma niet kunnen halen omdat er
thuis te weinig geld is. Daarom is
de gemeente aangesloten bij het
fonds. Om alle kinderen de kans
te geven om plezier te hebben
en om hun talenten te ontwikkelen. Hopelijk heeft onze campagne effect en weten meer mensen
dat het fonds bestaat.”
Omstandigheden
Wie al enige jaren gebruikmaakt
van het Jeugdfonds is de Uithoornse Margo van Ginkel. Ze is
moeder van twee kinderen die
graag sporten. Echter, door omstandigheden, kon zij een tijd
lang niet werken. Het lukte haar
niet om naast alle andere rekeningen ook nog eens contributiegeld te betalen. ,,Via de huisarts
hoorde ik van het fonds. Waardoor mijn oudste zoon op judo
kon en mijn jongste dochter lid
kon worden van de Reddingsbri-

gade Uithoorn. Wat ik zo fijn vind
is dat er weinig ‘gedoe’ is rondom
de aanvraag. De aanvraag wordt
namelijk gedaan door een tussenpersoon die de kennis heeft.
Dat neemt veel werk uit handen.”
Een tussenpersoon ofwel ‘intermediair’ is een professionals die
betrokken is bij de opvoeding
en verzorging van het kind. Dat
kan bijvoorbeeld een leerkracht,
jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, jongerenwerker of
ouder- kindadviseur zijn. Margo
vervolgt: ,,De contributie wordt
bovendien vanuit het fonds direct overgemaakt aan de vereni- geven omdat ik vind dat ik me
ging. Dat geeft ook veel rust.”
nergens voor hoef te schamen
en omdat ik hoop dat het taboe
Gaat goed
rondom weinig geld hebben
Inmiddels gaat het heel goed wordt doorbroken. Iedereen kan
met Margo. Stralend en trots laat het overkomen! Ook wil ik laten
ze weten: ,,Ik heb weer een baan weten dat mensen hoop moeten
waar ik heel veel plezier aan be- houden. En schaam je niet om
leef. Ik wilde dit interview graag hulp te vragen als dat nodig is.”

Aanrijding met bus en
personenauto
De Kwakel - Zaterdagmiddag
omstreeks twee uur heeft op de
busbaan langs de N196 een ongeval plaatsgevonden ter hoogte van de Noorddammerweg in
De Kwakel.
Zowel de bus als een personenauto raakten zwaar beschadigd.

Bingo

Regio - Op 6 september is er weer
de maandelijkse Bingo van de
Lijnkijkers, de bingo vindt plaats
in de kantine van sport vereniging Agon. De hoofdprijs deze
maand is 3 minuten winkelen bij

Een ambulance is ter plaatse geweest, maar uiteindelijk is niemand gewond geraakt.
De politie doet onderzoek naar
de toedracht van het ongeval. De
kruising en de busbaan zijn enige
tijd afgesloten geweest.
(Foto: VTF)
de Boni. Zaal open 19:00 uur aanvang Bingo 20:00 uur. Het eerste
kopje koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk
ook doen door uw oud papier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeer terrein.

R ikie M eijer - de B lieck

De Kwakel
26 oktober 1924

Uithoorn
26 augustus 2019

weduwe van Han Meijer
Corry en Jim
Joke en Kees
John † en Ida
Ria en Nico

Manfred de Grauw
op de leeftijd van 60 jaar.
Manfred heeft ruim 34 jaar voor OZ Export B.V. gewerkt.
We hebben hem leren kennen als een gedreven en goedlachse collega die altijd klaar stond voor het bedrijf.
We wensen Deborah & Mitchell, Roxella en Monique
en verdere familie en vrienden veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Directie en medewerkers
OZ Export B.V.
De Kwakel, september 2019

Uitvaartverzorger sinds 1992

Verdrietig, maar ook wetend dat het goed is, nemen wij
afscheid van onze lieve mama en schoonmoeder, onze
oma en omi

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Ronald Koster

Haar stoel blijft leeg,
haar stem blijft zwijgen,
maar in ons hart zullen de herinneringen
voor altijd blijven.

Wij helpen u graag

Nelly en Louis
Matthieu en Claudia

0297 560766

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Corry Compier - Meijer
Drechtdijk 54
1424 RH De Kwakel

Iedere uitvaart krijgt bij
ons de grootst mogelijke
persoonlijke zorg

Vrijdag 30 augustus heeft de bijzetting in het familiegraf
plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
te Uithoorn.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Het
Hoge Heem.

Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare.
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden.
Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Piet de Jong
Met trots kijken wij als familie terug op een mooi
afscheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Piet in zijn leven voor velen zoveel heeft
betekend.

Uitvaartcentrum
Finnema

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis

Directe hulp na overlijden:
0297 325 865
(dag en nacht bereikbaar)

Ria de Jong-Fens
Uithoorn, september 2019

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

www.uitvaartcentrumﬁnnema.nl

Jolanda Dirksen

U itvaartverzorg ing

Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door een` ` persoon

Het adres voor al uw bloemwerk,
boeketten, rouwarrangementen, bruidswerk
en abonnementen, zowel zakelijk als privé.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126

Kijk voor meer info op duoplant.nl

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

AFVALLEN
IN GROEPSVERBAND
START 18 SEPTEMBER

OPGEVEN VIA DE WEBSITE 1e GROEP 19.00 UUR, 2e GROEP 20.30 UUR
Slimness is aangesloten bij de BGN.
Dit houdt in dat de kosten van deze cursus door meerdere zorgverzekeraars vergoed worden!

info@slimness.nl | 0297-765027
Bozenhoven 19 | Mijdrecht

www.slimness.nl

Direct hulp bij
Computerproblemen

MINDFULNESS EN FAMILIEOPSTELLINGEN

Onderhoud, herstel of
installatie op locatie.
Geen voorrijkosten.
Geen abonnementskosten.

WORKSHOPS
MINDFULNESS EN

Uitleg over het bedienen van uw smartphone, tablet,
PC/MAC, Apple en Windows.
Tel: 06-19902445 | Email: info@dtsonline.nl
www.dtsonline.nl
Telefonisch bereikbaar van
ma t/m vrij: 9.00 – 18.00 uur

TCO-Aalsmeer

MIN
FAMIL

Hoe ga je om met stress, piekeren
en oude vastgeroeste patronen?
Mindfulness
6 september 19.30 uur
FAMILIEOPSTELLINGEN
Familieopstellingen 13 sept. 19.30 uur
Bij YogAletta@the
TCOBeach
Aalsmeer
Entree 5 euro (graag eerst aanmelden)

TCO

Hoe ga je om
oude vas

W

Trainingen
in TCO
eind sept en
Hoe ga je
omstarten
met stress,
piekeren enMindfulnes
half oktober.
Gratis
intakegesprek
oude vastgeroeste patronen? Familieopste
Bij Yog
info@tco-aalsmeer.nl • www.tco-aalsmeer.nl
Entree
5 euro
info@wingsandfootprints.nl
•
www.wingsandfootprints.nl
WORKSHOPS
06-23861976
•
0297-324757
Mindfulness 6 september 19.30 uur
in
Familieopstellingen 13 sept. 19.30 Trainingen
uur
half
oktobe
Bij YogAletta@the Beach
Entree 5 euro (graag eerst aanmelden)
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Word collectant van het
Prinses Beatrix Spierfonds
Uithoorn/De Kwakel - Van 8 t/m
14 september wordt ook dit jaar
weer in Uithoorn, de Kwakel en
Amstelhoek huis aan huis gecollecteerd voor alle mensen die lijden aan een spierziekte, zoals de
ziekte van Pompe, ALS, Duchenne, Spina Bifida, Huntington, SMA
en nog velen andere vormen, wel
600 verschillende. In Nederland
is de kans op spierziekte 1 op 80.
Het fonds is een stuwende kracht
achter wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten in Nederland. En het fonds zet zich in om
mensen met een spierziekte de
hoogst mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Het Prinses Beatrix
Spierfonds wil spierziekten de
wereld uit helpen. Een goede bijdrage in de collectebus, wanneer
de collectant bij u aan belt zal ten
zeerste op prijs worden gesteld.
Heeft u de collectant gemist, dan
vindt u het kaartje “we hebben u

gemist” op de deurmat en kunt u
door middel van de QR code te
scannen uw bijdrage doneren.
Ook zijn wij naarstig op zoek naar
nieuwe collectanten en een wijk
comitélid voor de wijk Krayenhoff
(voormalig IBM terrein ).
Door te collecteren of u aan te
melden als wijk comitélid voor
het Prinses Beatrix Spierfonds
kunt u echt iets voor een ander
betekenen en het kost u maar
een paar uurtjes tijd die u zelf
kunt bepalen.
Loopt u, of een van uw huisgenoten, mee in deze week of wilt u als
wijk comitélid helpen, neem dan
contact op met de coördinator
collecte van het Prinses Beatrix
Spierfonds, Josje Castenmiller
van Breemen tel.0297 563146;
email:jossen@castenmiller.nl
Wilt u meer weten over het werk
van het Prinses Beatrix Spierfonds, kijk op info@spierfonds.nl

Vogelvereniging de Groenling
De Kwakel - Eerste Contactavond
12 September is er een lezing
over Uilen,
U bent van harte welkom op deze avond die word gehouden bij
sportvereniging KDO in de kleine
kantine vanaf 20.00 uur.
In deze lezing vertellen ATJ Owls
en Brigitte Furnèmont alles over
de Uilen. Hoeveel soorten wij in
Nederland hebben, de gastuilen,
hoe ze leven maar ook hoe ze leven in gevangenschap.
Zij werken alleen met uilen die in
gevangenschap worden geboren
want hun lijfspreuk, alles wat in
de natuur zit of leeft moeten wij
respecteren en met onze handen
van afblijven nemen wij hoog op.
Verder vertellen zij alles over de-

ze magische dieren, hun drie kenmerken, de wijze uil, wat eten ze,
hoe ga je ermee om, hoe groeien
ze op en hoe oud worden ze zowel in de natuur als in gevangenschap.
Daarnaast vertellen zij ook het
verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier, wat dit
allemaal inhoudt.
Deze educatie/lezing wordt op
een speelse manier gegeven en
daarbij zijn zij dol op interactie.
Zij nemen onze twee Europese
oehoes Jos en Ahyoka mee zodat
de mensen deze ook van dichtbij
kunnen zien maar ook aan kunnen raken. Deze uilen hoeven
niets te doen onder dwang, zij
blijven ten alle tijden de baas.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE

Buurtkamer De Kwakel
eindelijk naar buiten
De Kwakel - Er is al genoeg gemopperd deze zomer over te
heet en te droog, dus daar gaan
ze als Buurtkamer niet aan mee
doen. Feit blijft dat het deze zomer nog niet gelukt was om gezellig buiten koffie te drinken. Afgelopen vrijdag, aan het einde
van augustus, durfden ze het eindelijk aan. Heerlijk onder de parasols, een vriendelijk windje om
de hoek van het Dorpshuis in De
Kwakel en genieten maar met z`n
allen. De opkomst was zoals gewoonlijk prima, we hadden zelfs
een gast uit Canada die herinneringen kwam ophalen met `oude`
bekenden en de sfeer was zoals

altijd gezellig en ongedwongen.
De gasten die wilden kaarten of
rummikub wilden spelen gingen
daarna naar binnen en een aantal
gasten bleef buiten, want zoals
iemand terecht opmerkte: “Ik kan
nog de hele winter binnen zitten”.
Laten we hopen dat in september
nog een aantal lekkere buitenzitdagen De Kwakel passeren, dan
maken ze het tekort gauw goed.
Voor een ieder die deze vrije binnenloop en overheerlijke koffie
ook eens wil proeven, ze zijn iedere vrijdagmorgen aanwezig in
de vroegere peuterspeelzaal van
het Dorpshuis in De Kwakel tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

“Ook jonge mensen willen
als vrijwilliger iets voor de
samenleving betekenen”

doorgemaakt. Daarnaast hou ik
van de spontaniteit van de kinderen en er is altijd tijd voor een
grapje.”
Peter is planner bij ANWB Automaatje Uithoorn en al vanaf de oprichting van Automaatje koppelt hij mensen met een
vervoersvraag aan een chauffeur. “Ik ben touringcarchauffeur
geweest en heb daardoor altijd
veel met mensen te maken geUithoorn - Na het succes van vo- Vrijwilligersmarkt
van zorg of hulpverlening, maar had. Een praatje maken met menrig jaar staat er dit jaar weer een De organisaties worden inge- ook op sociaal vlak of klussen of sen vind ik belangrijk. Ik merk
Vrijwilligersmarkt op het pro- deeld op sector, zodat het voor techniek,” vertelt Sabine Ridder- aan de telefoon dat mensen het
gramma op zaterdag 21 septem- bezoekers overzichtelijk is. Bij hof, coördinator van Steunpunt soms fijn vinden om hun ei kwijt
ber van 12.00 tot 14.00 uur in de binnenkomst ontvangen de be- Vrijwilligerswerk Uithoorn, on- te kunnen, alvorens zij een rit gehal van het gemeentehuis Uit- zoekers een programmaboek- derdeel van Uithoorn voor Elkaar. boekt hebben. Ik vind het behoorn. De toegang is gratis. Het je om gemakkelijk met een orga- “Vrijwilligers zijn er in alle lagen langrijk om daar aandacht aan te
doel is om organisaties zonder nisatie naar keuze in gesprek te van de bevolking. Momenteel telt schenken,”aldus Peter.
winstoogmerk een plek te bieden gaan. “Er staan op de vrijwilligers- Nederland ongeveer 6 miljoen Andrea heeft altijd in de IT geom vrijwilligers te werven.
markt organisaties op het gebied vrijwilligers, evenveel mannen werkt. Ze is nu gepensioneerd en
als vrouwen die gemiddeld 4 uur zij is vrijwilliger bij kinderboerdeper week vrijwilligerswerk doen. rij de Olievaar. Zij verzorgt daar
Het is een misverstand dat alleen de dieren, helpt soms in het wingepensioneerden dit willen. Ook keltje of in de moestuin. “Eigenlijk
jonge mensen zijn bereid iets is het per toeval op mijn pad gevoor de samenleving te beteke- komen. Ik kwam een keer langs
nen, maar vaak hebben zij andere op de Olievaar, raakte enthousivoorwaarden,”aldus Sabine.
ast door de verhalen van een andere vrijwilliger en sindsdien help
Campagne
ik mee. Ik vind het nog steeds
Bram is inmiddels al 4 jaar op vrij- ontzettend leuk.”
willige basis voetbaltrainer bij De vrijwilligersmarkt start zaterLegmeervogels en zit in zijn 1e dag 21 september om 12.00 uur
jaar aan de Hogeschool van Am- en wordt geopend door wethousterdam. “Ik vind het leuk om kin- der Ria Zijlstra. Op zaterdag 5 okderen voetbal bij te leren en ze te tober vindt er nog een Vrijwillizien groeien in de sport. Je ziet gersmarkt plaats, maar dan in het
v.l.n.r: de vrijwilligers van de vrijwilligersmarkt campagne: Peter, Bram en aan het eind van het seizoen dat gemeentehuis De Ronde Venen
Andrea
ze echt een ontwikkeling hebben in Mijdrecht.

Open podium
Uithoorn - Zondag 8 september
is er Open podium Bij Brouwerij de Schans. Dus zondag 8 september kan iedereen van 15 tot
18 uur weer meedoen!!
Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, drums, piano
of willekeurig ander instrument
of een mooi lied zingen en dat
graag eens voor publiek doen
samen met een bandje… dan
ben je van harte welkom. In het
proeflokaal is organisator Ronald
van Hove aanwezig die je ondersteunt en op weg helpt. Wat moet
je doen: Geef jezelf op per email

via
SchansJamOpenPodium@
gmail.com . Vertel daarbij kort
iets over jezelf en wat je wilt gaan
doen. Vermeld in ieder geval het
nummer wat je wil spelen en of je
zingt of welk instrument je speelt.
Ieder niveau is welkom.
We kunnen niet garanderen dat
we alles muzikaal kunnen ondersteunen, maar heel veel nummers zijn mogelijk. Kijk op onze
facebook pagina voor de lijst met
mogelijkheden. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen wens aangeven. Kijk voor meer informatie over het open podium op de

website: https://openpodiumuithoorn.com/.Wil je niet zelf zingen
of meespelen maar gewoon gezellig kijken en luisteren naar de
anderen, dat kan natuurlijk ook,
iedereen is welkom. Bierbrou-

werij en Distilleerderij De Schans
vind je op: Schans 21, 1421BA Uithoorn De ingang van het proeflokaal bevind zich aan de achterzijde van het gebouw tussen nummer 15 en 17.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR
DE IPADCURSUS
“ZILVERONLINE”
2 tot 3 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 19 september 2019 zal de volgende cursus van 2019 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 12 september 2019 van 10.00 tot 12.00
uur. Deelname aan deze ochtend is gratis.
Graag even aanmelden als u
wilt komen. Tel: 0297 567 209
NIEUW SEIZOEN,
NIEUWE ACTIVITEITEN, NIEUWE MOGELIJKHEDEN
In september beginnen we aan
een nieuw seizoen activiteiten
en cursussen.
Stoelhonkbal, Vitaal Bewegen,
Bewegen op Muziek, Meer Bewegen voor Ouderen starten
al in de eerste week van september. Yoga op de Stoel start
een weekje later. Op maandagochtend wordt er gebreid voor
het goede doel door de Brieen Babbelclub. U kunt ook op
maandagmiddag weer terecht

bij het Knip- en Kleurcafé of
om wenskaarten te maken.
Op dinsdagochtend worden
er ook wenskaarten gemaakt.
Op donderdagochtend bent u
welkom bij de koffie-speciaal
en op vrijdagochtend zijn de
Koersballers weer present.
Bent u op zoek naar een passende activiteit of heeft u ideeen voor een nieuwe activiteit
die u mist in ons aanbod, dan
horen wij het graag! Alle activiteiten worden ondersteund
door vrijwilligers. Lijkt het u
leuk om ons te komen helpen?
Kom langs of maak een afspraak, wij denken graag met
u mee. Iedere ochtend staat de
koffie klaar.
WARME MAALTIJDEN
IN HET WIJKCENTRUM
4 maal per week is er de mogelijkheid om een warme maaltijd te eten in de Bilderdijkhof. Op maandag, woensdag
en vrijdag wordt deze maaltijd
verzorgd door een cateraar. Dit
gaat om 2 gangen, een hoofdgerecht en een toetje.
Op dinsdag wordt de maaltijd gekookt door vrijwilligers.
U krijgt dan 3 gangen, voorgerecht, hoofdgerecht en een
toetje.
Er wordt gegeten om 12:00
uur. Kosten per keer € 7,U kunt zich vooraf aanmelden
voor deze maaltijden via 0297
567 209. Informatie verkrijgbaar op het kantoor van de Bilderdijkhof.

Wist u dat?
Uithoorn - Er al bijna 75 jaar in
Uithoorn een VrouwenVereniging actief is? VV De Schans begon in de ruimte onder de, inmiddels gesloten, kerk aan de De
Schans, als ontmoetingsplek voor
‘plattelandsvrouwen’. Maar alweer bijna 10 jaar zitten ze in het
buurthuis Ons Streven, in de Engellaan in Amstelhoek. Ze komen
1x per maand op maandagavond
bij elkaar, van 20.00u tot 22.00u+.
In al die jaren is deze avond uitgegroeid tot een avondje sociaal ontmoeten en ontspanning,
met iedere keer een andere invulling bv een lezing, iets muzikaals, een spelavond of een creaavond. Daarnaast gaan ze regelmatig met de fiets of wandelend
erop uit. De excursie groep ver-

zorgt uitnodigingen bij bedrijven of evenementen in de buurt
en organiseert hun jaarlijks dagje uit. Ze gaan dan met een bus
vol dames op pad, altijd een geslaagde dag.
Onze 1e avond van het nieuwe
seizoen is maandagavond 16 september, dan is er een ‘alternatieve’
modeshow gepland. Op maandagavond 21 oktober hebben zij
een straattheatergroep uitgenodigd. Dus wilt u eens iets anders
dan een TV- of laptop-avond?
Kom gerust eens kijken of het iets
voor u is. En enthousiast meer uw
zus, buurvrouw of vriendin: samen gaan is altijd makkelijker. De
enige voorwaarde is, dat je van
het vrouwelijke geslacht bent.
Het lidmaatschap bedraagt €20,-

Taalhuis Uithoorn zoekt
vrijwilligers
Uithoorn - Hoe ga ik met de
bus naar de stad? Wat moet ik
doen wanneer ik lekkage heb
in huis? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Voor wie
de Nederlandse taal spreekt is
dit geen probleem. Ook mensen die de Nederlandse taal aan
het leren zijn zullen hier wel uit
komen. Maar wat als je bijvoorbeeld door trauma veel moeite hebt met het opnemen van
kennis, laat staan een nieuwe
taal leren? Wanneer je door je
achtergrond niet gewend bent
aan onze maatschappij vol iconen, woorden en computers?
Je probeert in te burgeren maar
de lesstof blijft voor jou ongrijpbaar? Hoe leefbaar is voor
jou de Nederlandse samenleving? Voor deze groep mensen,
mensen die om verschillende redenen zijn vrijgesteld van
hun inburgeringsplicht, start
het Taalhuis Uithoorn in het na-

jaar van 2019 een Training voor
de Samenleving. Geen lessen in
de Nederlandse taal maar een
traject om mensen zich te leren
redden in het dagelijkse Nederlandse leven en te helpen op
weg naar zelfstandigheid. Helemaal zonder taal gaat dat uiteraard niet lukken maar de focus zal liggen op situaties uit
het dagelijks leven en hoe daar
mee om te gaan.
Voor deze training is het Taalhuis Uithoorn dringend op
zoek naar vrijwilligers, mensen
die deze vrijgestelde inburgeraars een kans op een plek in
onze samenleving willen bieden.
Heb je belangstelling, neem
dan contact op met Claudia
Prange (06-28463290) of Nici
Sonderman (06-57032944) van
het Taalhuis Uithoorn. Mailen
mag ook: taalhuis@stdb.nl.
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Karamel

Aardbei

65+

Advocaat

mokkawener
Bosvrucht

brood en banket
www.hullemanbroodenbanket.nl

Ophelialaan 111 • Aalsmeer • 0297 324530
Zijdelwaardplein 64 • Uithoorn • 0297 565275
Westwijkplein 68 • Amstelveen • 020 4417917
Hageland 103-105 • Amsterdam • 020 6176512

VOOR AL UW

KLUSSEN
IN EN OM HET
HUIS/TUIN
www.dehelpendehand.net
paul@dehelpendehand.net

Tel. 06-53429004
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels,
fietsen, accu’s, hekken, metalen
kasten, witgoed en div. metalen.
Tel. 020-6455546
*Te koop:
Rolstoel nw. afneembare wielen
inklapbaar lichtgew. €350,-. Rollator
lichtgew. inklapbaar €85,-. Tel.
06-13100405
Gezocht:
Oud omega horloge. Tel.
06-53346064
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UITHOORN

DAT IS
GOUD
WAARD.

BER

0
4
€
=
€ 30
D € 30,

N
A
A
M
E
Z
E
D
T
R
!
D
S TO
E
O
G
E
T
N
O
Z

,
0
4
€
G
N
A
V
T
EN ON

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude
munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een
ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen
door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard
zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

PRINSES IRENELAAN
T.H.V. COOP
SUPERMARKT

ig
Actie ook geld
e
ig
voor de Prest
!
1400 en 1600

Iedere zaterdag:
10:00 - 16:30 uur

Uithoorn
I N K O O P • V E R K O O P • V E I L E N • V E R PA N D E N • B E L E G G E N • G E L D W I S S E L E N

BOZENHOVEN 19, MIJDRECHT • SUN-CARE.NL

www.goudwisselkantoor.nl

•

uithoorn@goudwisselkantoor.nl

•

088 - 10 21 002
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Thamen is weer
begonnen!
Afgelopen week zijn ook op Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn de leerlingen weer gestart. De eerste twee dagen waren introductiedagen voor alle leerlingen, waarna de bovenbouwers op
woensdag met de lessen begonnen; klas 1 en 2 konden donderdag
aan de slag. Vooral voor de eersteklassers is het spannend op een
nieuwe school. Het introductieprogramma is er dan ook op gericht
om ze zo snel mogelijk vertrouwd te maken met Thamen. Tijdens de
lessen op maandag en dinsdag met de mentor konden leerlingen de
school en elkaar goed leren kennen. Op woensdag hebben ze tenten gebouwd, zijn ze naar Fun Forest in het Amsterdamse Bos geweest, en werd de introductieperiode afgesloten met een barbecue
op school. De tweedeklassers leefden zich uit bij Poldersport, in klas
3 en 4 gingen de leerlingen trampolinespringen, bowlen, naar Fun
Forest of kanoën. Nu iedereen (weer) gewend is, gaan de leerlingen
en personeel weer fris het nieuwe jaar in!
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Start van het schooljaar
op het Alkwin Kollege

Regio - Op maandag 26 augustus
zijn alle leerlingen op het Alkwin
Kollege ontvangen voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Vanaf dinsdag vonden diverse introductie activiteiten plaats, zo-

wel binnen als buiten de school.
De leerlingen van 2 havo en 3
vwo bezochten Poldersport. De
leerlingen van jaarlaag 5 hadden watersportactiviteiten op de
Vinkeveense Plassen. De draken-

bootrace voor 3 vwo was aan de
Amstel. Op woensdag hadden
de brugklassers een barbecue op
het schoolplein. In de loop van de
week zijn ook alle lessen van start
gegaan.
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Aldi supermarkt vooralsnog niet
naar centrum oude dorp
Vervolg van de voorpagina

Volgens Sparnaay is de gemeente in deze de regie kwijt want het
gevolg is dat de super misschien
helemaal niet naar het dorpscentrum komt maar bijvoorbeeld
kiest om naar de Zijdelweg te
gaan bij de McDonalds als daar
een nieuw industriegebied met
kleinschalige bedrijvigheid komt
wat de wens van de gemeente
Amstelveen is.
“Juist dit soort keuzes moeten wij
tegengaan omdat andere (groot)
winkelbedrijven zich daar wellicht ook gaan vestigen buiten
het centrum.
Dat betekent versnippering en
dat willen we niet. Trouwens de
gemeente heeft in haar Economische Visie van 2010 zelf aangegeven dat de economische speerpunten de winkelgebieden in het
oude dorp zijn en die in Zijdelwaard. Het Legmeerplein hoorde
daar niet bij. Deen mocht blijven

en uitbreiden, ten koste van de
Aldi,” licht Jas Sparnaay toe.
Het was overigens al zo’n beetje bekend dat het college de Aldi
niet aan hetzelfde parkeerterrein
achter de COOP met de weekmarkt wil hebben. In het interview dat wij met wethouder Jan
Hazen medio juli dit jaar hebben
gehad, vertelde hij al dat het college liever geen twee supermarkten op die locatie ziet omdat dit
niet past in de plannen van het
nieuwe ‘Dorpshart aan de Amstel’,
zijnde een gezellig centrum met
meer woningen met een dorps
karakter, horeca en terrassen en
minder winkels.
Daar passen uitgebreide parkeervoorzieningen voor twee supers
niet bij, hooguit voor een. De locatie is gewoon te klein om dat allemaal te realiseren. Kortom, met
dit ‘voortschrijdend inzicht’ komt
de gemeente dus terug op het
besluit dat de gemeenteraad negen jaar geleden nam waar bij dit

onderwerp toen nog wethouder
Jeroen Verheijen aan het politieke roer stond.

Buurtwinkelcentrum
ongewenst
De problematiek vloeit voort uit
de Economische Visie voor Uithoorn die op 11 februari 2010
door de toenmalige gemeenteraad is aangenomen. Daarin
wordt gesteld dat de detailhandel in het Oude Dorp en op het
Zijdelwaardplein de speerpunten
zijn en dat er geen toekomst zou
zijn voor een buurtwinkelcentrum op het Legmeerplein. Sterker nog, de gemeente vond het
buurtwinkelcentrum zelfs ongewenst. In 2008 werd het verpauperde winkelcentrum gekocht
door Ultimo Vastgoed uit Amsterdam en was er nog sprake van dat
er 3.000 m2 winkelruimte mocht
komen. Genoeg voor twee supermarkten. Buurtbeheer Legmeer
was een groot voorstander van
de uitbreiding van het winkelcentrum en heeft zich daartoe tot het
uiterste ingespannen. Bestuurslid (nu voorzitter) Marga Moeijes
overhandigde op 24 maart 2011
in dat licht gezien toen een petitie met 2.300(!) handtekeningen
van bewoners aan de toenmalige
burgemeester Oudshoorn. Het
heeft niet mogen baten. Het ontwerp was met de aanname van
de Economische Visie al achterhaald. Gevolg was dat er slechts
1.525 m2 winkelruimte mocht
worden gerealiseerd. Daarvan 95
m2 voor een kapperszaak en 95
m2 voor een Chinees restaurant/
afhaalcentrum. De rest zou worden toegewezen aan Supermarkt
Deen. Maar de Aldi zat er ook nog
in (op ongeveer 600 m2). De druk
Ook op de kaart van de geplande nieuwbouw van het centrum wordt de (van Ultimo Vastgoed) op Aldi
Aldi genoemd
werd opgevoerd om te vertrek-

ken, zelfs via een juridische procedure. Door de forse vermindering van de toegewezen winkelruimte werd de ontwikkelaar feitelijk het kind van de rekening
en indirect daarmee ook de Aldi. Anderzijds is gelogenstraft dat
buurtwinkelcentrum Legmeerplein geen toekomst zou hebben. Gezien de toeloop van consumenten op met name supermarkt Deen blijkt dat juist wel het
geval! Tot zover een stukje ge- In de impressies van het ‘nieuwe dorpscentrum’ stond de Aldi reeds ingetekend
schiedenis.
Kop in het zand
Sparnaay gaat nog een stukje verder terug. Hij memoreert dat in
het bestemmingsplan van 1997
werd geconcludeerd dat er in het
centrum een clustering van winkels nodig is met woningen boven de winkels in verband met de
sociale veiligheid. Clustering van
winkels in het centrum en geen
detailhandel op een industrieterrein, behoudens grootschalige
goederen, daar wees de Kamer
van Koophandel ook al op. Met
de intrede van het kopen via internet is het juist broodnodig om
de zaken bij elkaar te houden en
een breed aanbod aan dagelijkse behoeften aan de consument
te bieden, bij elkaar op snel en
goed bereikbare locaties. Sparnaay wijst er ook op dat er veelvuldig overleg is geweest tussen de eigenaar van het winkelcentrum Amstelplein en van Aldi
en dat deze laatste met 1.400 m2
winkelruimte zelfs via een overeenkomst op het Amstelplein zou
komen dat 2.000 m2 groot is. Dat
kon toen kennelijk want er bleef
600 m2 over aan plein. Later werd
het idee door de gemeente getorpedeerd en verplaatst naar het
terrein achter de COOP dat 5.000
m2 groot is en nu zegt de ge-

meente dat dit te klein is…
Jas Sparnaay: “Wat ons steekt is
dat de gemeente al lang op de
hoogte is van de problematiek.
Men heeft ons destijds verteld
dat de Aldi vijf jaar lang op de huidige locatie mocht blijven. Daar
zijn we als winkeliers toen mee
akkoord gegaan. Er was al lange tijd sprake om het Legmeerplein te gaan herinrichten. De Aldi kon daar niet blijven en mocht
haar activiteiten voortzetten aan
de Sportlaan in het pand van Van
Bunningen. Maar het bleek dat
die termijn ook tot tien jaar opgerekt kon worden! Dat staat in de
stukken die ik via een wob-verzoek in handen heb gekregen.
Maar daarover is nooit gecommuniceerd. Toen dus de overeenkomst tussen de eigenaar van
winkelcentrum Amstelplein en
de Aldi werd geannuleerd, ontstond de vraag waar de Aldi naartoe moest. Dat werden die vijf
jaar waar de super nu zit. In al die
tijd heeft de gemeente drie keer
een brief naar de Aldi gestuurd
en vier keer intern overleg gehad.
Er is zeven keer een brief van Aldi naar de gemeente gegaan. Dan
is het huidige resultaat om vanuit
de gemeente Aldi een definitieve plaats te geven wel heel ma-

gertjes te noemen, nagenoeg nihil. Anders gezegd: de gemeente
heeft gewoon de kop in het zand
gestoken in plaats om er met volle kracht tegen aan te gaan teneinde er een succes van te maken. Nu zouden we er als winkeliers vrede mee hebben als de Aldi binnen die termijn van weer
vijf jaar zich alsnog in het oude
dorp zou vestigen. Maar aangezien er besloten is dat daar geen
ruimte voor is komt die er niet.
Dat is een vreemde situatie maar
nog vreemder is dat het college
heeft bepaald dat Aldi binnen deze termijn zelf naar een nieuwe
vestigingslocatie mag gaan zoeken. Dan geef je als gemeente de
regie uit handen. In mijn beleving
zou de Aldi gewoon achter het
parkeerterrein kunnen komen.
Het nieuwe pand kan worden
voorzien van een ondergrondse
parkeergarage zoals bij de COOP.
Dan kan je het plein toch verder
gewoon integreren in de voorgestelde nieuwbouw met dat dorpse karakter? Dan hoef je de ruimte
bovengronds toch niet allemaal
op te offeren aan parkeervoorzieningen?” Aldus Jas Sparnaay in
zijn uitvoerige toelichting op de
gemeentelijke plannen waar het
hoofdzakelijk de Aldi betreft.

ment in gesprek met de Zonnebloem en Het Hoge Heem om
een aantal activiteiten aan hen
over te dragen.” Aldus Nijland.
Het bovenstaande betekent dat
het bestuur van afdeling Uithoorn/De Kwakel met ingang van

1 januari 2020 zichzelf opheft,
met dien verstande dat het Dagelijks Bestuur nog enige tijd aanspreekbaar blijft voor lopende
kwesties en eventuele vragen. De
afdelingssecretaris laat nog weten dat het bestuur van de afde-

ling veel dank verschuldigd is aan
alle vrijwilligers, medewerk(st)ers
van instanties, bedrijven en andere partijen die hebben bijgedragen aan het welslagen van talloze activiteiten de afgelopen jaren
en niet te vergeten de sponsors.

Einde Rode Kruis activiteiten
in Uithoorn e.o.
Uithoorn - Het bestuur van de
afdeling Rode Kruis in Uithoorn
heeft met pijn in het hart besloten de afdeling met ingang van
1 januari 2020 op te heffen. Dat
betekent dat voor veel mensen
met een handicap of een (ernstige) aandoening geen plezierige
activiteiten meer op touw worden gezet zoals die de afgelopen jaren door het Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel werden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse boottocht
met een partyschip, een vakantie-uitje met hotelaccommodatie, een stamppot-ochtend en samen met het Hoge Heem deelneming aan de Uithoornse Rolstoelvierdaagse mogelijk maken,
om maar enkele te noemen. Deze
trieste mededeling werd recentelijk de wereld ingestuurd door de
afdelingssecretaris Anke Nijland.

Wat is de reden? “In 2010 heeft
het Verenigingskantoor te Den
Haag (Hoofdbestuur van het Rode Kruis) de beslissing genomen
om alle sociale activiteiten te beeindigen en terug te keren tot de
kerntaken van het Rode Kruis, namelijk Nood- en Evenementenhulp (De zogenaamde doelstellingen 2020). Na enige jaren van
‘radiostilte’ is er in 2017 een intern inventarisatie-traject gestart
door het bureau Berenschot. In
2018 is door dat bureau een adviesrapport uitgebracht waarin
met naam en toenaam de sociale activiteiten benoemd staan die
niet meer passen in de doelstellingen van het jaar 2020 en dus
hetzij overgedragen, hetzij afgebouwd moeten worden. Het Verenigingskantoor heeft dit adviesrapport integraal overgenomen,”
zo bericht de afdelingssecretaris.

Veel dank
Anke: “Een en ander betekent
heel veel voor de afdeling Uithoorn/De Kwakel. Immers de afdeling bestaat dankzij de sociale
activiteiten.
Met uitzondering van de contact-/telefooncirkel (die blijft bestaan), zullen wij al onze activiteiten per 1 januari 2020 moeten overdragen of staken. Het bestuur heeft de laatste jaren alles
uit de kast gehaald om onder dit
besluit uit te komen.
Tevergeefs, het resultaat is dat
ook wij deze beslissing moeten
accepteren en respecteren.
Dat doen wij met heel veel pijn
in ons hart. Het bestuur bestaat
uit een team enthousiaste Rode Kruis’ers die hun uiterste best
hebben gedaan om de afdeling
voor Uithoorn/De Kwakel te behouden. Het bestuur is op dit mo-

130 op de A2 van de baan
vanwege stikstofuitspraak
De Ronde Venen - Het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidse Rijntunnel
van de Rijkswaterstaat (RWS) zit
momenteel in de laatste fase. Met
stiller asfalt op de A2 zag de minister Cora van Nieuwenhuizen
ruimte om de snelheid op de A2
ook overdag naar 130 km/uur te
verhogen.
Wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen: “Vandaag kregen wij het fantastische
nieuws dat deze snelheidsverhoging nu niet doorgaat.

De Ronde Venen heeft altijd gezegd dat de snelheidsverhoging
meer nadelen dan voordelen
heeft.

Provinciale Staten heeft inmiddels een motie aangenomen die
in lijn ligt met onze wens. Ik hoop
uiteraard dat de snelheidsverhoging ook in de toekomst niet
doorgaat.

Volksgezondheid, natuur en klimaat gaan wat ons betreft voor
een paar minuten tijdswinst.”
Er speelt meer dan alleen de stik“De uitspraak komt ook op een stofproblematiek. Het is wat ons
zeer gewenst moment.
betreft geen gewenste ontwikkeling.
We waren hard op weg met een
lobby richting Provinciale Staten Het past niet bij waar wij ons voor
en het Rijk om deze snelheidsver- inzetten”, aldus wethouder Hahoging overdag te voorkomen. gen.

COOPJESJAGEN
Alle Knorr
wereldgerechten

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

2 pakjes à 139-500 gram
combineren mogelijk

Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

2 STUKS

5.38
7.68

16.79

3.-

10.-

Hertog roomijs
bak 900 ml

2.75
3.59

2.-

Kip cordon bleu pak 2 stuks
Kip saté schnitzel pak 2 stuks
Kip krokant schnitzel pak 2 stuks
Kipschnitzel pak 2 stuks

Kipburger pak 2 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS
3.46
6.50

3.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 2 t/m zondag 8 september 2019. Week 36.

Uithoorn

Prinses Irenelaan 1-3

SmartTech bonus bij
Hyundai GoldCar!

Inruilen? Check je kenteken

Profiteer nu van de
SmartTech bonus tot

€ 2.000

op goldcar.hyundai.nl/aanbieding

Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Al onze modellen zitten vol slimme technologieën die je verbonden en veilig houden.
Bovendien is er de 5-jaar garantie met onbeperkte kilometrage én bieden we een interessante 50/50 deal. Ook krijg je nu
tot wel € 2.000 SmartTech bonus op de Hyundai modellen. Heb je een auto in te ruilen? We doen je graag een scherp aanbod.
Kom verder.

Ontdek meer op goldcar.hyundai.nl
GoldCar B.V.
Pletterij 2, Amstelveen, tel. 020 - 643 3733
Gecombineerd verbruik: 4,7-7,3 (l/100 km)/13,7-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-168 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde NEDC-waarden
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terug bepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. De Hyundai actie ‘SmartTech bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 2.000 op het aankoopbedrag van een Hyundai. De
SmartTech bonus verschilt per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-06-2019 tot en met 30-09-2019 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is wel geldig op geselecteerde (voorraad)modellen en niet geldig in
combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker
zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken
van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De Kwakelse kinderoptocht:

Al 118 jaar van generatie
op generatie!
Voor het 118e jaar werd afgelopen zondag de kinderoptocht
in De Kwakel gelopen dus al
veel generaties Kwakelse kinderen zijn met deze traditie opgegroeid. En dat is te merken! Het
overgrote deel van de kinderen

doet mee aan de optocht en is al
weken van tevoren bezig met het
bedenken van een leuk idee en
hoe ze hier met een beetje hulp
van ouders of opa’s en oma’s een
leuke kar of act van kunnen maken. Sommigen spelen in op de

actualiteit zoals de zeemeerminnen die gespot zijn in De Amstel, de Lion Queens, Flappdrol en
Hoe zie jij er uit over 80 jaar? Ook
leuke woordspelingen kwamen
voorbij zoals Wij zijn het zonnetje in huis, Trots als een pauw en
Surfen op het internet. Maar dat
je niet per sé al generaties lang
in De Kwakel hoeft te wonen bewees Liam; die nog maar vier weken in het dorp woont maar nu
al in zijn eentje meedeed aan de
optocht en daarom de aanmoedigingsprijs mocht ophalen op
het podium in de tent en een
groot applaus kreeg van het publiek want dan ben je al een echte
Kwakelaar! De kermis in De Kwakel gaat nog een paar dagen door
met op maandag Trek ‘m Erin en
een feest in de tent en op dinsdag natuurlijk de Grote Optocht.
En volgend jaar gaan we gewoon
weer door met dan de 119e Kwakelse Kinderoptocht!
Foto’s: Dirk Plasmeijer

Naailes!

‘s morgens en ‘s avonds

Er zijn nog
enkele
plaatsen vrij
Telefoon 06-13151781

Donker
Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!

Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl

Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247
Mazda Service Dealer

Het VerkeersCollege

September actie
Aanhangwagen rijbewijs in 1 dag: € 399,-*

25 uur autorijles + examen: € 1.350,Vaarbewijs in 6 avonden: € 150,-*
Rijbewijs keuring nodig ? Bel ons!
0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980
Te koop:
Chemisch toilet z.g.a.n. €30,-. Tel.
0297-262164

Te koop:
Sport/racefiets €25,-. Elektrische
grasmachine €15,-. Tel. 0297-329180

* Gezocht:
Voor mijn hobby ben ik op zoek naar
elektr. en gewone fietsen om te knutselen. Tel. 06-84613045
* Gevraagd:
Ben met pensioen. Mijn hobby is aan
fietsen knutselen. Gooi uw oude of
kapotte fiets niet in de stort, ik kom
hem graag ophalen. Tel. 06-26846071
* Te koop:
10 Pantalons (zomer), maten 58-6062, div. kleuren, nauwelijks gedragen
à €25,-, diverse rietenhoeden à €15,-.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
2 silo veevoederbakken, h.50, br.50,
d.25 cm p. st. €30,-. Olievat bbq €25,(Jupiter). Heineken parasol €15,-. Tel.
06-22834077
Te koop:
4-persoons kunststof inklapbare
picknicktafel, nieuw in doos €15,-. Tel.
06-49822368
Te koop:
Nieuwe rollator €65,-. Tel. 0297563604
Aangeboden:
Peren hand-stoof, gratis af te halen.
Tel. 06-57620218
Te koop:
Lp’s 60/70-er jaren, 180 stuks voor
€100,-. Tel. 06-48659979
Te koop:
Oude melkbus €10,-. Xenox paspop
nieuw €10,- wit met zwarte opdruk.
Oude waterpomp, in goede
staat €30,-. DMC molen €50,-. Tel.
06-48659979
Te koop:
MaxiCosi priori weinig gebruikt (opa
& oma) €60,-. Tel. 0297-286264
Te koop:
Heggeschaar €25,-. Tel. 0297-563683
Te koop:
Herenfiets Gazelle, 21 versnellingen,
bordeau rood €300,-. Tel. 0297778785
Gevraagd:
Rietmatten gevraagd voor bouw van
natuur observatie hutjes. Ik haal ze
graag bij u op. Tel. 0297-566483

Te koop:
Afzuigkap Siemens br. 60 cm €25,-.
Miele inbouwkoelkast €25,-. Tel.
06-15424883
Gevraagd:
Tegels straat 40x40 wit of gebr. wit +/70 stuks. Tel. 06-15424883
Te koop:
Motorjack + laarzen, merk Gericke,
maat XXL €50,-. Tel. 0297-563583
Te koop:
Openhaardhout aanvullen? +/- 1,5
m3 €75,-. Tel. 06-30022620
Te koop:
4 Zwitserland vignetten met
aankoopbon prijs €15,- p/s. Tel. 0297562990
Te koop:
Dames atb fiets €50,-. Tel.
06-22825222
Gevraagd:
TV-gidsen jaren 60 t/m 90 zoals
vara gids tros kompas avro bode
televizier kro studio ncrv gids etc. Tel.
06-26844069
Gratis afhalen:
6 panelen (4,3m2) isolatiemateriaal.
Recticel pir, 2-zijdig alum. Afm.
60x120cm. 7 cm dik. Rd-waarde: 3,18.
Tel. 06-14057398
Te koop:
Koelkast voor garage. 120 cm hoog,
53 cm breed en diep met vriesvakje.
€20,-. Tel. 0297-521200
Te koop:
Z.g.a.n. Liebherr koel-/vrieskast (sept.
2018). Inhoud: 210/53 liter. Afm. 161 x
55 x 63. €199,-. Tel. 06-51621563
Te koop:
Vier mooie en originele lloyd loom
eetkamerstoelen. Verkeren in goede
staat. €125,-. Tel. 06-51621563
Te koop:
Rollators kleur blauw €35,-. Kleur
rood €45,-. Tel. 06-44866392
Te koop:
Drie boeken van mart en toonder: als
u mij wilt verschonen, ach mallerd,
daar zit iets achter. €10,-. Tel. 0297561086

ZATERDAG
7 APRIL
De oorsprong van Xsensible
Stretchwalker ligt in Japan.
Traditie en technologie
komen samen in perfecte
harmonie. De balanszool
zorgt voor een gezonde en
natuurlijke lichaamshouding.

Proeﬂ
KOMT
U oop
dagen
29PROEFLOPEN?
T/M 31
vrĳdag 6 en

TEST EVENT

Winkelnaam

Adresregel 1

OKTOBER

Adresregel 2

Website
zaterdag
7 september

DORPSSTRAAT 39 • MIJDRECHT • 0297 281 875
W W W. S M I T S C H O E N E N M I J D R E C H T. N L

SMIT SCHOENEN
Te koop:
Donkerblauw ikea zit/slaapbankje
DORPSSTRAAT
39
€35,-. Tel. 0297-764982
Gevraagd:
MIJDRECHT
Oude werkbank / ladenkast /
gereedschapskast/ werktafel etc. Tel.
06-22885528
0297 281
875

Te koop:
Vendomatic naaimachine. Nauwelijks gebruikt €20,-. Tel. 06-10636771
Te koop:
2,5 zts bank stof i.g.st €70,-. Blue-ray
dvd speler nieuw €70,-. Tel. 0297288669

job IN DE REGIO

Op zoek naar werk
ZO

RGC

ENTR

UM

dicht bij mensen

Zorgcentrum Aelsmeer biedt in de gemeente Aalsmeer een volledig pakket
aan zorg voor ouderen. De keten van zorg betreft de huishoudelijke hulp
thuis, zo nodig aangevuld met verzorging en/of verpleging thuis en de
dagbesteding in de Ontmoetingscentra Irene, in Kudelstaart en Rijsenhout.
Maaltijden kunnen thuis worden bezorgd via Tafeltje-Dek-Je. In de in- en
aanleunwoningen wonen 110 bewoners. En voor meer zorg en begeleiding
bieden wij aan gemiddeld 86 cliënten zorg in het Zorgcentrum Aelsmeer.
Wij zijn een zelfstandige organisatie, goed ingebed in de gemeenschap.
Kernwoorden in onze visie zijn: zelfstandig, eigenwijs, goed in het gewone,
dichtbij mensen! Onze zorg en begeleiding wordt goed gewaardeerd door
onze cliënten, naasten en een grote betrokken groep vrijwilligers. Er heerst
een warme sfeer. Wij werken met korte lijnen en zijn een kleinschalige en
overzichtelijke organisatie in de ouderenzorg.
Momenteel hebben wij meerdere vacatures beschikbaar, voor de
volledige tekst van een vacature verwijzen wij graag naar onze website:
www.zorgcentrumaelsmeer.nl/vacatures
Wij zoeken:
Een afdelingshoofd Thuiszorg V&V, voor 24 uur per week
Verpleegkundigen en verzorgenden intramuraal
in het Zorgcentrum
Verpleegkundigen en verzorgenden in de Thuiszorg
Huishoudelijk medewerkers in de Thuiszorg
Indien je belangstelling hebt, is het mogelijk om bijvoorbeeld eerst een
dagje mee te lopen en kennis te maken met mogelijke collega’s en de
sfeer in één van de teams te proeven. De grootte van het dienstverband
kunnen we onderling bespreken.
Graag je reactie mailen naar: pz@zorgcentrumaelsmeer.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Colijn Open 35+ Grastoernooi
succesvol verlopen
Uithoorn - Afgelopen week werd
bij Tennis Club Qui alweer de 24e
editie van het open 35+ grastoernooi gespeeld. Ondanks dat de
KNLTB dit jaar meerdere toerooien gelijktijdig in de regio had toe-

gestaan, was de deelname als
vanouds en kon elke dag genoten worden van leuke en spannende partijen. De subtropische
temperaturen zorgden voor een
extra dimensie aan de wedstrij-

Legmeervogels
beginnen goed
Uithoorn - Na een paar slechte generale repetities is de eerste echte uitvoering, de 1ste ronde van de KNVB beker District,
voor Legmeervogels toch redelijk goed verlopen. In de 1ste ronde trof Legmeervogels het naar
de 2e klasse gepromoveerde
HBC uit Heemstede. Ten opzichte
van seizoen 2018-2019 is het elftal van Legmeervogels nogal gewijzigd. In het elftal dat de strijd
heeft aangebonden met HBC komen wij slechts 4 namen tegen
van spelers die ook vorig seizoen

de start van de bekercompetitie
hebben meegemaakt tw . Mitchell Verschut, Kenneth v d Nolk
van Gogh, Yorick v d Deijl en Revellinio Slijters.
Op en neer
In de eerste 20, 25 minuten golfde het spel op en neer en krijgen beide elftallen de kans om de
score te openen. Zo ziet Jeroen
de Bruijn zijn inzet over het door
Folke Maenhout verdedigende doel vliegen en aan de andere kant is het Regilio Kranenburg,

Achterste rij: Mitchell Verschut, Folke Marnhout, Jordi van Gelderen, Kenneth van der Nolk van Gogh, Sven van Beek, Daley Venghaus.
Voorste rij: Jasper Burgers, Quint Piris, Othman Lechkar, Regilio Kranenburg, Revelino Slijters

Beleef atletiek tijdens
Open dag AKU
Uithoorn - Atletiek wordt de
moeder van alle sporten genoemd. Er is geen enkele sport
die zoveel gevarieerde en afwisselende mogelijkheden biedt om
te bewegen en sporten: rennen,
ver- en hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen, etc. Je kunt
je lijf dus op heel veel manieren
trainen en fit houden waardoor
je soepel, sterk en snel wordt.
Atletiekvereniging AKU biedt
op haar atletiekaccommodatie op sportpark de Randhoorn
in Uithoorn al deze mogelijkheden aan. Wij dagen je uit om dat

Poldersport sponsor KDO
De Kwakel - Voor velen ongetwijfeld een bekende naam in De
Kwakel. 125 Jaar na de bouw van
de prachtige statige boerderij
Leeuwarden en 25 jaar na de oprichting van Poldersport verbond
Poldersport zich voor drie jaar als
bordsponsor aan KDO. Wat 25
jaar geleden begon als een idee
om op de boerderij iets anders
te doen als alleen maar koeien
en schapen houden, is inmiddels

uitgegroeid tot een landelijk bekend fenomeen: Poldersporten.
Outdoor activiteiten in een landschap met koeien, weilanden en
sloten.
Geheel in de stijl van Poldersport
ondertekenden eigenaar Albert
Blommestijn en KDO-voorzitter
Andy Verstelle de sponsorovereenkomst op een van de vele poldersportactiviteiten: de drijvende
eilanden.

Colijn + Arno Jansen DE8 1: Jacqueline Borojevic 2: Katja Dekkers HE8 1: Tim Bogards 2: Theo
Lew GD7 1: Willem Vos + Elsbeth
Littooij 2: Raoul Losekoot + Joyce
Oosterbeek DD7 1: Simone Meijer + Celine Wisse 2: Petra de Rijk
+ Anneke van Vliet HD7 1: Arjan
den en extra drukte op de terras- van Leeuwen + Ben van der Rassen. De zware regenbui die dins- sel 2: Paul Spierings + Steven van
dag opeens Uithoorn en de Kwa- der Wijk HE7 1: Erik Steggerda 2:
kel aandeed zorgde voor wat op- Peter Kooiman GD6 1: Guy Swagonthoud, maar dankzij de kunst- ten + Monique Calis-Stieding 2:
grasbanen kon het toernooi snel Charles Matla + Jacqueline Van
hervat worden. Volgend jaar is Klaren DD6 1: Jeanette Bolijn +
een jubileum jaar en samen met Sandra de Groot 2: Jolanda Kooij
de nieuwe hoofdsponsor Dans- + Samantha Maas HD6 1: Maren Partycentrum Colijn zijn de cel van Eijk + Guy Swagten 2: Erik
voorbereidingen daarvoor al be- Borst + Bas Eggens DE6 1: Erica
gonnen!
Boers 2: Monique Sessink HE6 1:
René Selier 2: Richard Boers GD5
Winnaars
1: Eelco Troost + Mareille te WinDe winnaars zijn: GD8 1: Arno kel 2: Marcel Posdijk + Inger PoorJansen + Esther Baan 2: Eddy ta DD5 1: Heleen Bouwmans + InHoogland + Claudia Kok DD8 1: geborg Vliet-Ambagtsheer 2: MaRebecca Lut + Conny Scholman roeska Molster + Rosalie van Ze2: Caroline van den Berg + Mi- ijts HD5 1: Carl ter Beek + Rinze
reille Verhoef HD8 1: Eddy Hoog- Hogeterp 2: Marijn Crum + Bob
land + Ad van der Schaft 2: Axel Morssink.
Legmeervogels, na een fraaie actie zijn inzet voorlangs langs het
doel van HBC gaan. Dan is het
toch Legmeervogels dat het doelpuntenbal mag openen. In de
29ste minuut is het Regilio Kranenburg die met een fraaie treffer
Legmeervogels op een 1-0 weet
te brengen. Even later zo het zomaar gelijk kunnen worden als
Wouter de Bruijn, HBC bijna op de
doellijn staande de bal niet in het
doel weet te schieten. Maar het
lukt hem om de bal alsnog naast
het doel te werken. Dit is eigenlijk moeilijker dan in het doel te
schieten. HBC en Legmeervogels
slagen er niet meer in om nog
voor de rust het doel te vinden,
waardoor de rust ingaat met een
1-0 voorsprong voor LegmeervoOp deze foto rechts staat Raymond
gels.
Verschut, directeur van ADFINQ , financiële administratie en advies,
Boventoon
In het tweede bedrijf is het toch die de wedstrijdbal voor het duwel Legmeervogels dat de bo- el Legmeervogels tegen HBC overventoon voerde. Met goede com- handigd aan de voorzitter van Legbinatie en veel inzet probeert meervogels Sjaak van Beek (links
Legmeervogels de wedstrijd op de foto).
vroeg in het slot te gooien. HBC
moet het vooral hebben van de de het eerste duel in deze becounter in deze fase van de strijd. kercompetitie die in poule vorm
De verdediging van Legmeervo- wordt gespeeld.
gels met de uitstekend mee voet- In deze poule is ook gespeeld
ballende doelman Folke Mae- Kagia – tegen Hillegom.
nhout geeft geen enkel mogelijk- Uitslag 1-2. De stand in deze pouheid meer aan HBC om naast Leg- le 15 is 1. Legmeervogels. 2 Hilmeervogels te komen. Zo halver- legom 3. Kagia en 4 staat HBC.
wege de 2e helft is het Jasper Bur- Programma voor deze week. Zagers die in dit duel de doelman terdag 7 september HBC tegen
van HBC, Jeremaih Veldman voor Kagia en zondag 8 september
de 2e keer kansloot liet. Na deze Hiilegom – Legmeervogels. Aan2e treffer is de wedstrijd gelopen. vang 14.00 uur.
Van deze poule gaan de numWinst
mers 1 en 2 over naar de nok out
Legmeervogels winnen zodoen- fase.

een keer te beleven en willen je
graag enthousiast maken voor
deze prachtige sport. Zaterdag 7
september houdt AKU een open
dag van 14.00–16.00 uur voor de
jeugd van 5 t/m 18 jaar. In een
programma van 2 uur kun je kort
proeven van de verschillende atletiekonderdelen: sprint, horden, verspringen, balwerpen, kogelstoten en voor oudere jeugd
speerwerpen. Trainers staan klaar
om je daarin te begeleiden en
aanwijzingen te geven. Daarnaast
zijn ouderen ook welkom om informatie te krijgen van de vele
andere mogelijkheden die AKU

biedt: een lopersgroep, een trimgroep, de Specials- G-groep en
een wandelafdeling.

AKU atleten net naast
podium
Uithoorn - Elk jaar wordt er aan
het einde van het atletiekseizoen
gestreden om de nationale titel
voor D junioren.
Dit jaar was dat op 1 september
bij Phanos in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Alle junioren
uit 2006 en 2007 kunnen zich op
deze dag meten met leeftijdsgenoten uit het hele land.
Ongeveer 660 atleten gingen van
start in dit prachtige stadion met
daarnaast veel publiek en ook
nog prachtig weer.
Voor Aku deden er dit jaar 5 atleten mee en ook hun trainer Marcel was aanwezig om hen te begeleiden.
80 meter horden:
Morris liep dit jaar voor het eerst
wedstrijden op de horden. Met
de competitiewedstrijden liep
hij al sterk met een mooie tijd
van 15.10 sec. Op de D spelen
kon hij zich gaan meten met alleen 1e jaars D atleten. Net voordat Morris van start ging viel de
stroom uit en was er geen tijdswaarneming. Maar liefst 40 minuten moest hij wachten. Morris
bleef rustig en werd 2e in zijn serie met een nieuw pr van 13.43.
Omdat hij de 4e tijd liep mocht
hij door naar de finales. In de finales liep Morris sterk, hij streed om
de 3e plaats, maar werd nipt 4e in
wederom een nieuw pr van 13.34.
Een prachtige prestatie!

Het was helaas niet ver genoeg
om bij de laatste 8 naar de finale te mogen. Abel eindigde op de
13e plaats.
Tot slot kwam Maud in actie bij
het verspringen. Ze sprong dit
jaar al 3.81 tijdens de competitie.
Het hele jaar sprong ze bij iedere wedstrijd al steeds verder. Vandaag lukt dat niet en bleef ze met
3.76 net onder haar pr en eindigde ze op de 18e plaats.
60 meter sprint:
Maud liep ook nog de 60 meter
sprint. In de 1e serie liep ze met
9.56 net geen pr.
Ze werd daarmee 6e in haar serie,
dat was helaas niet genoeg om
door te mogen naar de finale.
Speer:
Het was nog even de vraag of Esmee kon speerwerpen, begin juli
brak ze haar enkel en pas half augustus kon ze weer trainen Het
hele seizoen had ze sterk geworpen en stond ze daarmee op de
10e plek van de D junioren. Esmee begon meteen sterk met een
pr van 30.45. Hiermee ging ze verrassend als 3e door naar de finale.
In de 3 extra beurten wist zichzelf
niet meer te verbeteren. In de 6e
en allerlaatste werpbeurt gingen
2 meisjes haar nog voorbij. Daarmee eindigde ze als 5e, helaas net
naast het podium, maar een fantastisch resultaat!

Gerrit Vosbokaal in Hoorn:
Op zaterdag 31 augustus kwamen Roel Verlaan (jongens mini) en Emmanuella Amani (meisjes B) in actie op de pupillenwedstrijd in Hoorn. Emmanuella liep
met 7.09 een snelle tijd op de 40
meter, ze bleef hiermee net iets
boven haar pr. Met kogel wist ze
een pr te stoten, met 4.37. En ook
op ver haalde ze een pr met maar
liefst een afstand van 3.73. Met
deze prachtige resultaten kwam
ze uit op een 2e plaats! Ook Roel
deed het super goed met het
warme weer. Met de 40 meter
in 7.56 bleef hij net iets boven
zijn pr. Maar met balwerpen had
hij een geweldig verre worp van
Ver:
20,46 meter. Ook met ver behaalOp ver kwamen er maar liefst 3 at- de hij een pr en sprong 3.19. Op
leten in actie. Filia startte al vroeg. de 600m liep hij een mooie tijd
Ze had tijdens de laatste compe- van 2.30. Ook hij behaalde hiertitiewedstrijd een mooi pr van mee een mooie 2e plaats.
4.35 gesprongen. Op de trainingen ging het wisselend en kwam Finale pupillencompetitie
ze steeds niet goed uit, ook tij- 14 september:
dens de wedstrijd verliep het niet Na deze mooie prestaties van
zoals ze wilde. Met een mooie het afgelopen weekend is het
laatste sprong kwam ze tot 3.83.
op zaterdag 14 september de
Hiermee kwam ze op de 27e plek. beurt aan de pupillen. Roel VerAbel kwam ook uit op versprin- laan (jongens mini ), Florian Fagen, het hele jaar sprong hij al bo- ber (jongens A1) en Esmee Kriger
ven de 4 meter. Zijn pr stond op (meisjes A1). Zij komen in actie bij
4.41 en daar wilde hij graag over- de finale van de pupillen bij Hera
heen. Dit lukt met 4.42.
in Heerhugowaard.
Hoog:
Morris had een pr van 1.30 staan,
in de trainingen had hij al meerdere malen laten zien dat hij hoger kon springen. En ook met de
wedstrijd liet hij zien dit te kunnen. Met een prachtige hoogte
van maar liefst 1.45 kwam hij op
een gedeelde 2e plaats uit. Helaas waren er nog 5 andere jongens met 1.45. Om de podiumplaatsen te bepalen werden het
aantal gesprongen pogingen geteld. Helaas kwam Morris hierna op de 4e plaats uit. Voor de 2e
keer vandaag kwam hij net naast
het podium.

Specialistische groepen
Tot en met 12 jaar bestaan trainingen en wedstrijden uit alle genoemde onderdelen en daarna
kunnen atleten de keuze maken
om zich te specialiseren in een
bepaald onderdeel, maar blijft de
mogelijkheid bestaan om in alle
onderdelen te blijven trainen of
aan wedstrijden mee te doen.
AKU beschikt over drie specialistische groepen die door gekwalificeerde trainers worden getraind

Beweegcoach
Uithoorn - Regelmatig sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het houdt je fit, het ontspant en helpt als je wilt afvallen.
Niet iedereen vindt even makkelijk een sport- of beweegplek die
bij hem of haar past. De Beweegcoach helpt je bij het zoeken. De
Beweegcoach bespreekt met jou
je interesses en mogelijkheden.
Samen ga je aan de slag om een
passende sport- of beweegplek
bij jou in de buurt te vinden. Indien nodig gaat de Beweegcoach

een keer met je mee. De Beweegcoach houdt gedurende een jaar
contact met je om te horen hoe
het gaat. De Beweegcoach is er
voor alle inwoners van Uithoorn
van 18 jaar en ouder met een beperking, een chronische ziekte of
overgewicht. De ondersteuning
van de Beweegcoach is gratis.
Wil je je aanmelden? Neem dan
contact op met de Beweegcoach:
Geert Kieboom.
Telefoon: 06-1294619 Email: Beweegcoachuithoorn@meeaz.nl

job IN DE REGIO

Op zoek naar werk

JOOB BV is een jong en dynamisch bedrijf op het gebied van kantoor- en projectinrichting.
De kernactiviteiten bestaan uit het importeren van kantoormeubilair uit diverse landen en
deze aan een dealernetwerk leveren.

Op korte termijn zoeken wij een fulltime

Solidoe groeit, word jij onze nieuwe collega?!

magazijnmeester/
werkvoorbereider

Wij zoeken enthousiaste pedagogisch medewerkers (PW3/4).
Heb je interesse? Neem dan snel contact met ons op,
we maken graag kennis met je.
Solidoe.nl | sollicitatie@solidoe.nl | 0297-729730
Marktleider in
opvang in

Aalsmeer,
Kudelstaart,
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de Kwakel
en Uithoorn
werken_bij.indd 1

D.W.R.P. ZORGGROEP
meer dan alleen zorg

Vacature activiteitenbegeleider DAC Gehandicaptenzorg
Voor ons Dagactiviteitencentrum (Jong) volwassenen
te Amstelveen zoeken wij een gediplomeerd-begeleider (m/v).
Werk je graag in kleine groepjes en wil je iedereen aandacht
geven, dan is deze functie iets voor jou. Neem snel contact op.
Werktijden di, wo, do en vr. 09.30 u–15.30 u.
Vacature slaapdienst logeerhuis
Voor ons logeerhuis te Amstelveen zoeken wij een
gediplomeerd-begeleider (m/v). Je hebt de zorg over 2 vaste
MCG cliënten. Werktijden ma. en di. tussen 15.30 u – 08.30 u
Vacature chauffeur
Wij zijn op zoek naar chauffeurs voor de ma. di. do. en vr.
Werktijden tussen 07.45 uur – 09.30 u en 15.15 u en 17.00 u
Locatie Aalsmeer. Goede bijverdienste, ook voor 65+
Dagbesteding, wonen, logeren regio Amsterdam/Amstelland
info@dwrp.nl * www.dwrp.nl * T: (020) 646 25 82

HOVENIERSBEDRIJF J. KOLK JR. B.V.
Zoekt voor tuinwerkzaamheden (onderhoud/aanleg) bij particuliere tuinen

(MEDEWERKER) HOVENIER
VOOR LANGERE TIJD (PART/FULLTIME)

Ook hebben wij plaats voor BOL/BBL’ers of scholieren
info@hoveniersbedrijfkolk.nl | 020 496 43 53
Noorddammerweg 99 | 1187 ZS Amstelveen

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

27-08-19 11:51
Te koop:
Jongegrasparkieten div kleuren
€5,-per stuk. Tel. 06-28147051
Te koop:
Beeldscherm voor pc of spelletjescomp €25,-, standaard voor pc
monitor plexiglas €25,-, elektr. tafel
grill €20,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Steigerbuizen, 17 stuks van 1m en
50cm €100,-, mickey mouse klok
€10,-, aantrekhulp voor steunkousen
z.g.a.n. €25,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Krups keukenweegschaal met
afneembare bak weegt tot maximaal
3000 gram wandmontage €10,-. Tel.
0297-283036
Te koop:
Handcirkelzaag black en decker 1100
w nog nieuw in de doos €50,-. Tel.
06-49230951

Het profiel:
Ben je handig, heb je technisch inzicht en hou je van orde en netheid? Hou je van
aanpakken en kan je zelfstandig werken? Dan hebben wij de juiste job voor je!
Je belangrijkste werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor de binnenkomende goederen
• Klaarzetten en controle van uitgaande orders
• Voorraad beheer
• Werkvoorbereiding voor onze monteurs
• Orde en netheid behouden in het magazijn
Wij vragen:
• Ervaring in het zelfstandig beheren van een magazijn
• Technische achtergrond
• Goede communicatieve vaardigheden
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Ervaring met het besturen van een heftruck
Wij bieden:
• Een afwisselende baan met ruimte voor eigen initiatieven
• Mogelijkheid tot doorgroeien in het bedrijf
• Mogelijkheid tot opleidingen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Sollicitaties naar factuur@joob.nu

Zoek je afwisselend werk dat je goed kunt combineren met jouw
privéleven. Wil jij ervaren hoe het is om te werken in een geautomatiseerd en gerobotiseerd magazijn? Ben je per direct beschikbaar
en ben jij niet bang om de handen uit de mouwen te steken?

Dan zoeken wij jou als

Magazijnmedewerker
flexibele werktijden

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

3

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

CHECK!

voor info en contact www.dillewijnzwapak.nl
Wij zijn een internationale onderneming gespecialiseerd in
het ontwikkelen, produceren en leveren van innovatieve en
creatieve verpakkingsoplossingen voor de sierteelt.
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Oranjedelegatie Michiel de
Ruyter reist af naar EK
Regio Kano- en Roeivereniging
Michiel de Ruyter heeft zichzelf
ook dit jaar weer dubbel en dwars
bewezen als hofleverancier van
de nationale kanopoloselecties.
Maar liefst achttien leden zitten
momenteel in Portugal, waar komende donderdag het Europees
Kampioenschap van start gaat.
De Uithoornse club organiseerde afgelopen vrijdag een speciaal
uitzwaaimoment voor de Oranjedelegatie. Voor de U21-selectie
van de Nederlandse Dames mogen Veere Vroon en Robyn Uphof opnieuw laten zien wat ze in
huis hebben. Na het WK van vorig

jaar in Canada, is hun jonge team
nog altijd aan een groeispurt bezig. Megan Lotgerink heeft het dit
jaar voor het eerst tot de selectie geschopt, en speelt komende
week dus haar eerste eindtoernooi.
Jong Oranje
Bij het Jong Oranje uit de Herendivisie mogen vijf MDR-spelers voor hun land uitkomen. Reno van den Berg en Wessel Vroon
hebben al een aantal jaren ervaring en worden voor het eerst
vergezeld door Bram van ‘t Hart,
Joshua Uphof en Stan van den

het niet alleen de spelers zijn die
moeten gaan vlammen. Vijf leden
van Michiel de Ruyter bereidden
zich het afgelopen seizoen voor
om als coach hun teams naar de
overwinning te leiden. Suzanne
van Rijn en Lisanne Dreyfus doen
dat samen voor de U21-dames,
Berg. Het team bestaat in totaal terwijl Youri Harder en Harm van
uit acht spelers, wat dus bete- der Wilk het beste uit de U21-hekent dat meer dan de helft van ren naar boven gaan halen. Mideze selectie Uithoorn als thuis- chiel Boonacker treedt intussen
club heeft. Voor de Nederlandse voor de derde keer op als coach
Dames hebben Charlotte Bakkes, van de Deense Dames.
Selina Dijkstra, Alisha van den Van donderdag tot en met zonBerg en Marlen Wessels dit jaar dag wordt er gestreden om de
opnieuw de eer om voor Oran- hoogste notering van Europa.
je te spelen. Intussen mag Rem- Ongekend spannend moet dat
ko van Vliet zich als enige MDR- gaan worden, zeker met oog op
lid bij de Nederlandse Heren voe- concurrentie uit Frankrijk, Duitsgen, waar hij al meerdere jaren land, Groot-Brittannië en Italië.
succes boekte als keeper.
Wil je de Uithoornaars live kunnen aanmoedigen? Zoek dan
Vlammen
naar de livestreams op http://
In het Portugese Coimbra zullen www.canoepoloportugal.com.

Kennismakingstour
burgemeester gaat
laatste fase in
Uithoorn - Het zomerreces is
voorbij en dat betekent dat burgemeester Pieter Heiliegers verder gaat met zijn kennismakingstour die nu de laatste fase in gaat.
Afgelopen week was hij op bezoek bij Buurtbeheer De Kwakel,
Buurtbeheer Zijdelwaard en ontmoette hij de leden van Stichting
De Kwakel Toen & Nu.
Vorige week dinsdag was hij op
bezoek bij buurtbeheer De Kwakel. De burgemeester werd hartelijk ontvangen door de leden Jan
van Rijn, Marielle Schoordijk, Peter Oudshoorn, Martin Wezel en
Ronald Plasmeijer en kreeg vervolgens een rondleiding op de
fiets. Al fietsend kreeg hij uitleg
over de buurt. Ook is gesproken
over de geluidshinder die Kwakelaars ondervinden door Schiphol. Heiliegers benadrukte daarom dat het belangrijk is om de
enquête in te vullen. In september gaat de gemeenteraad de bewoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel naar hun mening vragen over het voorstel van
de minister Cora van Nieuwenhuizen dat Schiphol onder voorwaarde mag groeien. Inwoners
kunnen dat doen op verschillende manieren: online en in een gesprek met raadsleden. ,,Wij als gemeentebestuur willen weten hoe
onze inwoners en ondernemers
hierover denken voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt. Het is daarom belangrijk
dat iedereen de vragenlijst invult
op Uithoorndenktmee.nl of in gesprek gaat met raadsleden op 18
september,” aldus de burgemeester.

Zijdelwaard
Een dag later was Heiliegers op
bezoek bij buurtbeheer Zijdelwaard onder leiding van Gerrit
Roseboom, Kees ter Beek en Angeline Suiker.
Hij kreeg een rondleiding door
de wijk en er werden verschillende kunstwerken in de openbare ruimte bewonderd. De burgemeester geeft aan blij te zijn dat
er buurtbeheren in Uithoorn en
De Kwakel bestaan. ,,Zij zetten
zich onvermoeibaar in voor een
betere buurt en weten precies
wat er speelt en wat er moet gebeuren. Door korte lijntjes te houden, kunnen wij ons werk als gemeente beter doen.” Hij roept inwoners op zich samen met de
Buurtbeheren in te zetten voor
hun wijk.
Afgelopen
donderdagavond
mocht de burgervader weer op
de fiets. Dit keer kreeg hij samen met een aantal ambtenaren een fietstocht aangeboden
door de bestuursleden van stichting De Kwakel Toen & Nu; Ben en
Dirk Plasmeijer en Ben Voorend.
De tocht ging onder meer langs
een oorlogsmuseum, de Tuin van
Bram de Groote, de oudste boerderij uit Uithoorn en De Kwakel
uit 1750 en de gedenksteen voor
de aanleg van de Boterdijk die
bevestigd is aan de woning van
wethouder Hans Bouma. Ook bezocht de burgemeester de Kwakelse kermis die op dat moment
aan het opbouwen was. In de bestuurskamer van de KDO kreeg
Heiliegers nog een speciaal samengesteld boek over De Kwakel
overhandigd.

Stieva/De Kuiper wint
Cor Scholte trofee
Regio - Het biljartseizoen is weer
gestart. En traditioneel begint deze met de strijd om de Cor Scholte trofee. De algemeen kampioen van vorig seizoen komt daarbij uit tegen de bekerkampioen, vergelijkbaar met de Johan
Cruijff schaal in het betaald voetbal. Algemeen kampioen Stieva/De Kuiper 1 moest hun beste
beentje voorzetten om de trofee
te pakken, want bekerkampioen
De Kromme Mijdrecht 1 weerde
zich kranig. Beide teams hadden
de vier spelers met het hoogste
moyenne afgevaardigd. Het voltallige bestuur van de biljartfederatie was aanwezig om de jurering in goede banen te leiden.
Toine Douzé, voormalig voorzitter van de biljartfederatie, thans
speler bij Stieva/De Kuiper 1, was
de gehele avond aanwezig om
zijn teamleden te steunen, net als
Eduard Vreedenburgh tot steun
was voor zijn Kromme Mijdrecht
collega’s. Michael de Kuiper en
Toon de Kwant verzorgden de
“aftrap”. Michael speelde uiterst
geconcentreerd en gaf zijn tegenstander weinig kans, alhoewel hij nog wel 35 beurten nodig
had om de eerste overwinning en
daarmee 12 punten binnen te halen. De tweede partij waren de
rollen omgedraaid.

Heyman te verslaan, die op zijn
beurt echter wel de meest verrassende carambole van de avond
wist te maken. Dat lukte in het
verleden al vaker, de term Heymannetje staat niet voor niets synoniem voor een lucky-shot.
Omdat beide verliezers 7 punten
hadden behaald was de stand na
twee partijen gelijk. Vervolgens
trad Nico Koster aan tegen Kees
Westkamp. Nico begon voortvarend en Kees kwam maar niet lekker in zijn spel.
Na 20 beurten hoefde Nico er nog
maar 10 te maken, terwijl Kees er
nog 30 moest.
Door een goede eindsprint wist
Kees in de laatste 10 beurten nog
21 caramboles te maken, waardoor het eindresultaat 12-7 was
in het voordeel van Stieva/De Kuiper. In de laatste partij stond Chris
Esser van De Kromme Mijdrecht
voor de uitdaging om 6 punten
meer te scoren dan zijn tegenstander Kees de Zwart om de trofee te kunnen bemachtigen.
Wat niet lukte. De ervaring en stabiliteit van Kees gaf de doorslag.
Na 19 beurten had hij al de noodzakelijke 7 punten binnen en na
25 beurten was de strijd volledig
gestreden. De definitieve eindstand op het wedstrijdformulier was 43-30, waarmee Stieva/
De Kuiper 1 de terechte winnaar
Willem
van de Cor Scholte trofee is geWillem de Graaf wist in 31 beurten worden.
namens De Kromme Mijdrecht de Op maandag 2 september start
ietwat teleurstellende Martien De Ronde Venen competitie weer.

BVU start nieuwe
bridgeseizoen
Wim Slijkoord beste
zomerbridger 2019

Regio - Met een gemiddelde
van 57,65% over acht meetellende beste uitslagen van de in totaal dertien zomerbridgeavonden werd Wim Slijkoord de beste. Door een totale bezetting
van 1096 bridgers kan Bridgeclub de Legmeer bogen op een
groot organisatorisch succes.
Hieraan hielp zeker de uitstekende bridgelocatie van Dans & Partycentrum Colijn mee, waar men
ondanks landelijke temperatuurrecords van boven de veertig
graden de hoofden koel wist te
houden. Op twee eindigde zijn
bridgepartner Johan Le Febre
met 57,30% gevolgd door Gerbrand Nigtevegt met 56,20 en
Carla Euwe met 55,90%, die kunnen daar een jaartje van genieten! De laatste avond eindigde
voor Lidia Kumasaka & Nico v/d
Zwaard met een overwinning in
de A- lijn met een prima 64,34%.
Adeldom verplicht, dus op twee
vinden we Wim & Johan terug
met 55,63% gevolgd door Ankie
Bots & Agnes Kroes als derde met
55,07%. Hannie & Hein van der
Aat werden vierde met 53,37% en
Cora de Vroom & Ruud Lesmeister sloten deze keer met 52,67%
de top af.
B-lijn
In de B-lijn was de zestiger van
63,39% voor Elly Degenaars &
Truus Groot. Op twee kwamen
Carla Dijkman & Dies Bouterse

door met 58,63% gevolgd door
Delia & Thea Kenter die 55,36%
ophaalden. De twee Antons Berkelaar & van Senten halen ook
het regionale nieuws door vierde
te worden met 52,68% en Bep de
Jong & Herman van Beek werden
vijfde van de in totaal zestien paren, met 51,49%.
C-lijn
De C-lijn deed het deze keer zonder zestiger, maar de 58,33% van
Cathy Troost & Jeanet Vermeij was wel goed voor de wijn als
eerste. Het tweede paar flessen
ging naar Juliëtte van Duijnhoven
& Lynnfey Kooiman met 56,24%
en dat konden zo wel eens de
jongste “Legmeerzomerbridgeprijswinnaars” ooit zijn, knap gedaan! Sonja Reeders & Rick Jacobs werden derde met 55,42%
waarna Ans de Ruiter & Rietje Tijssen als vierde met 54,17% en Marieke Schakenbos & Joke de Wit
als vijfde paar met 53,75% het zomerbridge nieuws afsluiten. Volgende keer, 4 september, is er
geen bridge omdat de vloer na
2192 stampvoeten nodig gerestaureerd moet worden. De competitie 2019- 2020 gaat weer van
start op woensdagavond 11 september. Enthousiast geworden
door dit zomergebeuren en wilt
u meer, neem dan contact op
met het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Regio - Bridgevereniging Uithoorn (BVU) heeft maandagavond 2 september haar bridgeseizoen 2019-2020, geopend met
de Algemene Ledenvergadering
(ALV) en vervolgens de openingsdrive gehouden.
In de ALV worden allerlei zaken
aan de leden overlegd en voorgelegd van het afgelopen seizoen en het nieuwe seizoen. Het
betreft dan o.a. het verloop van
het ledenaantal, het jaarverslag
van de penningmeester, de nieuwe begroting, maar ook de bestuurswisselingen, het nieuwe
speelschema en huldiging van de
clubkampioenen van het afgelopen seizoen.
In het zonnetje werden gezet de
clubkampioenen 2018-2019 van
de parencompetities: Greet en
Henk Stolwijk en de slemkampioenen: Nico van der Meer en
Hans Wagenvoort.
Bij het ledenaantal werd nog
eens naar voren gebracht dat de
BVU een gezonde vereniging is
met een groeiend aantal leden en
donateurs. Deze groei (tientallen
leden de afgelopen jaren) houdt
vooral verband met de bridgelessen die door de BVU worden
verzorgd en in de regio zeer worden gewaardeerd. Door voorzitter Hans Wagenvoort worden belangstellenden/beginners “in een
flits” opgeleid met kennis over de
basisprincipes van het spelen van
bridge en in de zomermaanden
worden ze bij café Kaatje in Amstelhoek verder bekend gemaakt
met het clubbridge (verloop van
een bridgeavond, loopbriefjes,
bediening Bridgemates, op tijd
spelen met een bridgeklok etc.).

in Uithoorn en speelt in drie lijnen
naar sterkte (A-, B- en een C-lijn).
De BVU staat niet bekend als een
club die streeft naar het hoogst
(bridgetechnische) haalbare; gezelligheid en speelplezier staan
voorop. Wat bij ons geldt is dat
de meerderheid het naar zijn
zin heeft om in verenigingsverband iets te doen/presteren; elitair bridgegedrag is niet ons ding.

Na de vergadering, die ca. een
half uur duurde, werden de
bridgetafels ingericht, de loopbriefjes uitgereikt en in drie lijnen
de openingsdrive gespeeld. De
eerste drie in elke lijn:
In de beginnerslijn C noteerden Bep Braakman & Til van Etten 62% en daarmee de 1e plaats.
De 2e plaats ging naar Bertha de
Jong & Lisa Antonioli met 58,67%
en op de 3e plek eindigden Nelly
Jansen & Jaap Bark.
In de B-lijn werden Carla Dijkman
en Gerard van der Meer glorieus winnaar met 72%; 2e werden
Tonny Godefroy & Harry Rubens
met 59,60% en op de 3e plaats
met 58,20% het gelegenheidspaar Ellen Hengeveld & Joke van
den Berg.
De A-lijn werd vanavond aangevoerd door Bep de Jong en Herman van Beek met 65,50%. De 2e
en 3e plaats werden in beslag genomen door het paar Marjan &
Ben van den Broek en Tineke van
der Sluijs & Henk van der Schinkel met 60,50%. Dit was de openingsdrive, maar volgende week
gaan we nog serieuzer starten
met de interne parencompetitie
Ook belangstelling gekregen
voor de BVU? Neem voor aanmelding als lid of nadere inforSeizoen
matie over bridgelessen contact
De BVU is een bridgevereniging op met Hans Wagenvoort bereikdie in een seizoen van september baar onder telefoonnummer 06
t/m mei haar clubavond heeft op 53 368 948 of via zijn e-mail: wade maandag in sporthal De Scheg genvoorthans@gmail.com.

4 september 2019 19

Welke afstand loop je in
een uur of in een half uur?

Topper Thamen 1- HCAW
eindigt in gelijkspel

Uithoorn - Donderdagavond 5
september organiseert atletiekvereniging het derde loopevenement van het Berkelaar zomeravondcircuit, het Uur/half Uur
van Uithoorn. Bij dit loopevenement gaat het er niet om wie als
eerste of snelste de finishstreep
over gaat, het gaat erom welke
afstand je aflegt in een uur of een
half uur.

Uithoorn - Op vrijdag 30 augustus vond de topper Thamen 1 –
HCAW 3 plaats langs de Vuurlijn
in Uithoorn. Het beloofde een
heerlijke avond te worden en dat
werd het ook! Het publiek werd
getrakteerd op een spectaculaire wedstrijd. Thamen weerhoudt
HCAW ervan om te scoren in de
eerste 2 innings terwijl het zelf
wel scoort. In de eerste inning noteren we een honkslag voor Koole die vervolgens binnenloopt
op de tweehonkslag van Schouten. Vervolgens is Benner aan
slag. Hij slaat een homerun waardoor het na slecht 3 (!) slagbeurten 3-0 staat in het voordeel van
Thamen. Ook in de tweede inning
wordt gescoord. W. Schouten die
vorige week z’n eerste honkslag
sloeg in Thamen 1, trakteert zichzelf en het publiek op een prachtige homerun. Z’n eerste in Thamen 1. Dit brengt de stand op
4-0. In de 3e inning brengt HCAW
de spanning terug in de wedstrijd. Muller en Blaauw komen
op het honk door 4-wijd en weten beide te scoren na de honkslag van De Weert, die vervolgens
ook scoort op de honkslag van
Elfrink: 4-3. In de gelijkmakende
slagbeurt neemt Thamen direct
weer wat afstand. Groen zet met
zijn homerun de 5-3 op het bord.
Vierde inning
HCAW laat zich niet uit het veld
slaan en pakt door in de 4e in-

minuten een signaal gegeven dat
er nog 5 minuten gelopen moet
worden en na precies een uur
wordt een tweede signaal gegeven, bij half uurloop is dat hetzelfde signaal na 25 minuten en het
tweede signaal na 30 minuten.
Je stopt met lopen en vervolgens
zijn er mensen op het parcours
die de afstand voor je meten op
de plaats waar je bent gestopt.
Het is dus echt een individueHalf Uur loop
le wedstrijd met jezelf. Iedereen
Dit jaar bestaat ook de mogelijk- verzamelt zich in het clubhuis van
heid om te kijken welke afstand AKU op de atletiekbaan en daar
je in een half uur kunt afleggen. krijg je de afstand te horen die je
Er zijn steeds meer jongeren die in het uur hebt gelopen.
aan het Rondje Zijdelmeer en de De brug van de wielerbaan boKooijman Polderloop meedoen ven de ingang van het sportpark
en omdat een uur lang hardlo- vormt elke keer wel een hindernis
pen voor hen wel erg lang is, kun- maar is tevens een speciale uitdanen zij nu ook de afstand van een ging.
half uur lopen. Dit geldt uiteraard
niet alleen voor de jeugd, voor Inschrijven en start
veel oudere lopers is een half uur Het startsignaal voor de uurloop
hard lopen ook voldoende uitda- wordt om 19.15u. gegeven en
ging en zij zijn dus ook van har- voor de half uurloop om 19.45u.
te welkom.
gegeven. De inschrijving start om
18.30u. in het clubhuis van AKU
Organisatie
op sportpark de Randhoorn. Het
De start van het Uur van Uithoorn inschrijfgeld bedraagt € 3,-.
is op de wielerbaan van UWTC
naast het clubhuis van atletiek- Herinnering Berkelaar
vereniging AKU. Het gaat erom Zomeravondcircuit
dat je daarna zoveel mogelijk Alle deelnemers krijgen een leurondjes op de wielerbaan loopt. ke herinnering en voor de lopers
Bij de plek waar wordt gestart op die aan de drie lopen van het Berde wielerbaan, wordt steeds bij- kelaar zomeravondcircuit hebgehouden hoeveel rondjes je af- ben meegedaan, ligt een extra
legt. Bij de uurloop wordt na 55 herinnering klaar.

UWTC goed van start bij
het veldrijden

Uithoorn - Op zaterdag 31 augustus is onder zomerse omstandigheden het veldrit seizoen van
start gegaan bij de Bruggebuurt
cyclocross in Nieuwkoop. Na 30
jaar was de cyclocross weer terug in Nieuwkoop. In de jaren ’70
en ’80 was dit altijd een enorm
spektakel. Januari 1978 werd er
zelf het NK cyclocross georganiseerd. Harry van de Wereld was
in die jaren de grote organisator
terwijl zoon Cees van de Wereld
veel wedstrijden won. Mw van de
Wereld mocht vandaag het startschot geven. Vrijwilligers van de
Bruggebuurt hadden een prachtig parcours neergelegd. De kermis ernaast maakte het tot een
prachtige entourage en boven
op de dijk hadden de toeschouwers een prachtig overzicht. Wat
meer deelnemers waren welkom
geweest, maar de aanwezige
deelnemers maakte er een mooi
spektakel van. Bij de jeugd stond
alleen Jari Buskermolen namens
UWTC aan de start en hij werd
netjes 3e.
Bij de 40+ een leuk deelnemersveld van ongeveer 20 renners.
De UWTC leden deden het hier
ook goed. Peter van Capel werd
na een mooie inhaalrace tweede,
5e Louis Oude Elferink, 8e Paul vd
Aar, 9e Frank Janssen en van de
De Kwakel - Na een mooie zo- gelegenheid om u aan te melden. overige UWTC leden, Marcel Plasmer gaan vanaf dinsdagmiddag De nieuwe kaarters kunnen zich meijer, Gerard de Veer, Rene Wie10 september de kaarten weer voor het klaverjassen aanmel- bes, Peter Wiebes, Gijs Kostman,
geschud worden in Dorpshuis de den bij Tinus Reurings (tel. 0297- Wilfred Zijerveld en Ewout PostQuakel. De kaart-soos van KBO 534917), voor de bridge bij Rob ma heb ik helaas geen klassering
de Kwakel gaat dan van start en de Boer (telnr. 0297 562287) en van de jury ontvangen.
u bent van harte welkom te ko- voor het pandoeren bij Ben Plas- Als laatste gingen de 40- renmen klaverjassen, bridgen of te meijer (tel. 0297-564575). Het be- ners en de dames van start. Hepandoeren. Vanaf 13.00 uur kunt stuur van KBO-De Kwakel hoopt laas was Elleke Claessen de eniu inschrijven en om 13.30 uur op een grote opkomst en heeft ge dame, maar zij reed prima
gaan de kaartpartijen van start. er alle vertrouwen in dat er weer mee tussen de mannen en werd
Wanneer u nog geen lid bent van een gezellig kaartseizoen voor de zeker niet laatste. Bij de mannen
KBO-De Kwakel is dit een mooie deur staat.
waren de leden van het UWTCX team ook oppermachtig. Bart
de Veer uit Vreeland en Menno
van Capel uit Noorden namen
samen snel de leiding en maakte het in de eindsprint nog spannend. Menno werd 1e en Bart 2e.
En met Ian van de Berg op de 3e
plaats maakte het tot een compleet UWTC podium. 5e Maarten
Postma, 8e Danny Plasmeijer en
Uithoorn - Uithoornse karate- mee terug naar Nederland. In het 9e Marco Koole. De organisatie
school Maurya mag weer een at- andere geval neemt hij in elk ge- kan terug kijken op een geslaagleet afleveren t.b.v. de Nederland- val een ontzettend leuke en waar- de Bruggebuurt cyclocross die
se Karateselectie. In oktober zal devolle ervaring mee terug.
zeker voor herhaling vatbaar is.
dit team Nederland vertegen- Afgelopen week 28 augustus is
woordigen op het E.K. Karate in bij Karateschool Maurya het nieu- Kleeberg Cross Mechelen
Polen. Umesh Jore is een Expat we karateseizoen van start ge- Het UWTCX team is zondag 1 sepdie zodra hij in Nederland aan- gaan de Prinses Christina gym- tember goed van start gegaan bij
kwam bij Maurya is komen trai- zaal, waar Umesh nog aardig de eerste nationale veldrit van
nen. Behalve dat hij door de Ne- wat trainingsuurtjes zal moeten het nieuwe seizoen. Ze moesten
derlandstalige Karatelessen zijn gaan maken, voordat er afgereisd hiervoor vroeg op pad, want de
Nederlandse taal heeft verfijnd wordt naar Polen.
amateurs begonnen om 10.15
is hij in slechts 2 jaar zodanig geuur al aan hun wedstrijd. Tommy
groeid dat de Bondscoach van
Oude Elferink en Bart de Veer reEurobudo hem heeft benaderd
den een sterke wedstrijd en wisvoor de Nationale selectie. De naten de 1e en 2e plaats te behalen.
tionale selectie wordt jaarlijks beMenno van Capel werd 15e en
kend gemaakt voor de zomervaook Ian van de Berg was tevreden
kantie en bestaat uit de 25 beste
met zijn 20e plaats. Een mooie
atleten uit Nederland. Zij zullen
start van het veldrit seizoen. Bij
Nederland het komend jaar verde dames had UWTCX lid Elleke
tegenwoordigen op kampioenClaessen een kopstart, maar wat
schappen. Ieder jaar moeten de
kleine foutjes zorgde ervoor dat
atleten zich opnieuw bewijzen en
ze terrein prijs moest geven. Toch
laten selecteren om de scherpte
een hele mooie 3e plek voor Elleerin te houden. Hierdoor bestaat
ke. Judith van Maanen pakte de
de selectie uit zeer gedreven
8e plaats.
sporters. Op 3 oktober zal Umesh
Kata’s en Forms gaan uitvoeren in
MTB in Oss
Polen en neemt hij hopelijk Goud
Morgan Hartveldt heeft zater-

Start soos KBO-De Kwakel

Maurya Karate atleet
opgenomen in de Nationale
selectie voor het E.K.

dag 31 augustus weer een goede prestatie neergezet bij de Landelijke jeugdcompetitie mtb. In
Oss werd hij tweede bij de jeugd
cat 2.
Derny koers in Rotterdam
De UWTC cat 7 jeugdleden deden zaterdag een mooie ervaring
op in Rotterdam, koersen achter de derny’s! Ook de toekomstige ploeggenoten deden hieraan mee. Volgend seizoen heeft
UWTC een sterke nieuwelingenploeg, die nu al aan teambuilding
doet en gezamenlijk mooie koersen rijden. Lance Venema werd
11e en Rens Grömmel 14e. Mike
Derogee, Jens Versteeg en Duuk
vd Haagen mochten zelfs de finale rijden. Jens werd 5e, Mike 6e en
Duuk 9e.
Interclub DTS
Zondag 1 september deden enkele leden mee aan de interclub
bij DTS. Jasmijn Wiegmans ging
van start bij cat 5&6. Hier bleef
een groot peloton bij elkaar en
moest de eindsprint de winnaar
aanwijzen. Jasmijn werd 27e.
Bij cat 7&nieuwelingen wisten
2 renners zo’n 20 seconde voor
het peloton te finishen. Ons toekomstige lid Jens Versteeg werd
de winnaar, 5e Lance Venema, 7e
Rens Grömmel en 14e Lars Hopman.
Veteranen
Zaterdag 31 augustus waren de
UWTC renners Leen Blom, John
Tromp en Guus Zantingh naar de
Betuwe gereisd om in Tiel te starten bij de veteranen.. Bij de wedstrijd voor de 70+ was het de Nederlandse kampioen Hans van
Bavel die enkele vluchtpogingen
ondernam, maar het peloton liet
hem niet ontsnappen. Met nog
drie ronden te gaan demarreerde
Rene Balm uit Drunen uit het peloton en er was even een aarzeling in het peloton. Rene wist de
wedstrijd te winnen. Guus Zantingh spurtte zich naar een mooie
tweede plaats voor Kees Sebrechts uit Halsteren. Leen Blom
eindigde als 7e. Bij de 60+ vormde zich halverwege de wedstrijd
een kopgroep van tien renners
met daarbij John Tromp. Er waren
enkele renners die probeerden
te ontsnappen o.a. John Tromp,
maar men kreeg niet de ruimte.
In de laatste ronde waagde Maas
van Beek uit Barneveld een alles
of niets poging en hij wist de kopgroep net voor te blijven en won
de wedstrijd, 2e werd Piet Kralt
uit Rijnsburg. John Tromp wist
zich als 5e te klasseren.

ning. Muller, De Weert, Elfrink en
Kreisel komen allemaal op het
honk en weten o.a. door de honkslagen van Elshof en Bouwman
thuis te bereiken: 5-7. Thamen
slaat echter direct weer terug.
Nurse komt op het honk, steelt 2
én weet thuis te bereiken op de
tweehonkslag van Koole. Koole
steelt daarna het derde honk en
hij weet te scoren omdat catcher
De Weert de bal langs het derde
honk gooit: 7-7. In de 5e inning
zijn het voor HCAW wederom
Muller en Blaauw die scoren, op
de honkslag van De Weert. Voor
Thamen komt Groen op het honk
na 4-wijd én zorgt de 3 honkslag
van L Vogelaar in het rechtsveld
ervoor dat hij kan scoren: 8-9. In
de 6e inning weet Thamen HCAW
tegen te houden en trekt Thamen
de score gelijk. Koole komt op het
honk na een honkslag. Hij weet
2 te bereiken op de stootbal van
Schouten en scoort op de tweehonkslag van Groen. De wedstrijd
is nog maar net bezig in de 7e inning als de lampen het begeven.
Doordat herstarten lang duurt en
de plaatselijke verordening aangeeft dat er nog maar 15 minuten
gespeeld kan worden, is dat het
einde van deze spannende wedstrijd: 9-9.
Volgende weekend staat er weer
een topper op het programma,
als Thamen 1 speelt tegen Domstad Dodgers te Utrecht.

Damclub Kunst en
Genoegen weer van start!
De Kwakel - Op maandagavond
de 9e september gaan de leden
van K&G zich weer buigen over
de borden. Om half acht gaan
de dammers hun 92e seizoen in,

nieuwe leden zijn van harte welkom en broodnodig. Elke maandagavond wordt er in ‘t Fort De
Kwakel gespeeld, inlichtingen: A.
Voorn, 0297-568472.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 29 augustus vond weer de 2e kaartavond
van het seizoen 2019 – 2020
plaats waaraan door 40 zeer enthousiaste liefhebbers werd deel
genomen. Ten opzichte van vorige week werd er ditmaal wel zeer
hoog gekaart. Jozef Lebesque
ging er namelijk met een prachtige score van 7820 punten met
de eerste prijs vandoor. Op ruime
achterstand, maar altijd nog met
7521 punten, werd Jan de Kuijer tweede terwijl Marian van Gestel met 7332 punten slechts beslag wist te leggen op de derde
plaats. De poedelprijs ging deze keer naar Nel Ales. Wat zij ook
probeerde niets lukte haar deze
avond. Met pijn en moeite wist
zij niet meer dan 4803 punten bij
elkaar te sprokkelen. De hieraan
verbonden prijs zal haar op de

eerst volgende kaartvond uitgereikt worden.
De marsenprijzen
De door DUO plant prachtig verzorgde boeketten bloemen gingen deze week naar Johan Zeldenthuis, Dora van der Steen,
Marian van Gestel en Piet Luijten. De kadobonnen, eveneens
te besteden bij DUO plant, werden deze kaartavond gewonnen
door Tinus Smit, Corrie Smit; Jaap
den Butter en Gerard Kortekaas.
Voor de overheerlijke flessen wijn
kwam deze week jammer genoeg
niemand in aanmerking. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
De eerst volgende klaverjasavond
wordt gespeeld op donderdag 5
september in de Schutse aan de
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 5 SEPTEMBER T/M ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DEEN korte varkenshaas
500 gram

Tip: DEEN kruidenboter
bakje 100 gram
€ 1,00.

Viña Maipo Vitral Reserva
en Woodhaven wijn
alle soorten
fles 75 cl.

FRUITIG
(HALF) ZOET
ROBUUST
ROBUUST

DROOG

Johma saladeschotel*

Desperados 33 cl.
of Affligem 30 cl.

huzaren, gevuld eitje of zalm
2 bakken à 375 - 400 gram
3.90 - 5.00

per stuk

1+1

7.

50

5.

6.90 - 7.80

5.

*De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

6 -pack
50

3.

5.60

Actieprijs per liter 6.00

Blauwe bessen

alle soorten
pak

00

6-pack

6 -pack
00

gratis
Ola waterijs

per stuk

Heineken pils
blik 33 cl.

alle soorten
6-pack

1.95 - 2.50

DEEN luxe roomboter
aardbeien taartje

50

schaal 300 gram

2.75 - 3.95

2.

00

DEEN, dat is lekker thuiskomen.
Veel winkels zijn op zondag open. Kijk voor de openingstijden op deen.nl

3.

5.00

00

Actieprijs per kilo 10.00

Duostuk kaas jong
belegen 1,4 kilo of
oud 1,25 kilo

4.

5.50 - 6.00

Actieprijs per liter 1.77

5.

00

Actieprijs per kilo 10.00

500

gram

FRUITIG

