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Wat doet het Taalhuis allemaal?
Noor: ‘Wij geven mensen die de taal 
niet beheersen een positief duwtje in 
de rug. We helpen ze om beter te 
functioneren in de samenleving. 
Want, als je de taal niet spreekt of niet 
kan lezen, dan word je wereldje 
enorm klein. Wij zien de taal niet als 
doel, maar als middel voor mensen 
om contact te maken met anderen. En 
zo mee te kunnen doen.” 

Richt het Taalhuis zich op lezen of 
op het gesprek?
De taalvrijwilliger: “Dat hangt er hele-
maal van af. Onze deelnemers zijn 
onze ‘taalvragers’. Zij geven aan als ze 
beter willen leren praten, of beter 
schrijven. Of allebei. We leiden niet op 

voor het inburgeringsexamen. Je 
hoeft ook geen neerlandicus te zijn; 
we duiken niet diep in de gramma-
tica. We helpen de mensen verder op 
weg.”

Wat is je drijfveer om taalvrijwilliger 
te worden?
Noor is geen taalfreak. “Maar ik houd 
er wel van om mensen te helpen. De 
voldoening is groot. De dankbaarheid 
van de mensen is onbetaalbaar. 
Onlangs werd ik gekoppeld aan een 
hoogopgeleide vrouw waarvan 
Nederlands niet haar moedertaal is. 
Ze spreekt erg goed Nederlands, maar 
het schrijven is moeilijk. Zij was op 
zoek naar een baan, maar werd afge-
wezen vanwege haar sollicitatiebrief. 

We deden flink wat schrijfoefeningen, 
en bij de volgende sollicitatie werd ze 
aangenomen! Dat is toch mooi!”

Geef je groepslessen of 1-op-1?
“Dat verschilt; soms 1-op-1, soms met 
een klein groepje,” legt Noor uit. De 
taalvrager kan zelf aangeven wat hij 
of zij prettig vindt. We ontmoeten 
elkaar meestal in de bibliotheek. 
Tijdens corona deden we veel online. 
Niet mijn voorkeur, maar het was 
belangrijk dat de deelnemers niet te 
lang tijd stopten, anders krijg je een 
terugval in de taalvaardigheid.”

Heeft het Taalhuis voldoende 
vrijwilligers?
Daar is Noor duidelijk in: “Absoluut niet! 
We schreeuwen om vrijwilligers! Met 
name mensen die met pensioen zijn en 
misschien tijd over hebben. Stuur een 
mail sturen naar coördinator Claudia 
Prange via taalhuis@stdb.nl. Of kijk op 
de website www.taalhuisuithoorn.nl.

Regio - De provincie Noord-Holland 
werkt aan de kruising van de Burge-
meester Kasteleinweg en de 
Legmeerdijk (N231) tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. 
Voor deze werkzaamheden wordt de 
kruising tussen 8 en 15 september 
2021 ’s nachts en in het weekend 
afgesloten voor al het verkeer. 
Verkeer wordt omgeleid en moet 
rekening houden met extra reistijd. 

De provincie legt een fietstunnel aan 
onder de Legmeerdijk, zodat (brom)
fietsers straks zonder verkeerslichten 
in één keer veilig kunnen doorrijden. 
De aannemer is half april gestart met 
de aanleg van de fietstunnel. Om op 
de kruising van de Legmeerdijk en de 
Burgemeester Kasteleinweg al het 
definitieve asfalt en belijning aan te 
brengen, zijn deze afsluitingen 
noodzakelijk. 
 
Avond- en weekendafsluitingen 
De kruising Legmeerdijk is afgesloten 
op woensdag 8, donderdag 9, 
maandag 13 en dinsdag 14 
september tussen 19.00 uur en 05.00 
uur. Daarnaast is er een weekendaf-
sluiting van vrijdag 10 september 
(19.00 uur) tot maandag 13 
september (05.00 uur). Tijdens deze 
weekendafsluiting is ook het kruis-
punt van de Poelweg met de 
Koningin Maximalaan in de 
gemeente Uithoorn afgesloten.  
Na woensdag 15 september zijn de 
werkzaamheden aan het kruispunt 
Legmeerdijk en de Poelweg afge-
rond. De werkzaamheden aan de 

fietstunnel zijn dan nog niet klaar, die 
worden in november 2021 afgerond.  
 
Omleiding wegverkeer
Tijdens de nacht- en weekendafslui-
tingen rijdt doorgaand verkeer bij 
Uithoorn en Hoofddorp via de N201. 
Bestemmingsverkeer van en naar 
Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, 
Molenvlietweg en de Middenweg 
richting de N201. Bestemmingsver-
keer van en naar Kudelstaart maakt 
gebruik van de Bachlaan, Kudel-
staartseweg en Zwarteweg. Het 
verkeer bij de Poelweg wordt daar 
omgeleid via de Noorddammerweg in 
Uithoorn. Voor fietsers blijft de omlei-
dingsroute via het terrein van Royal 
Flora Holland gelden.
 
Het project HOVASZ
De nieuwe fietsonderdoorgang is 
onderdeel van het project HOVASZ 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoerver-
binding Aalsmeer - Schiphol-Zuid). De 
nieuwe HOV-verbinding is een van de 
schakels in het regionale HOV-
netwerk R-net en biedt reizigers 
frequent, comfortabel en betrouw-
baar busvervoer. Naast de busbaan 
wordt de N196 in de Haarlemmer-
meer, de Burgemeester Kasteleinweg 
in Aalsmeer en de Koningin Máxima-
laan in Uithoorn, inclusief de fiets-
paden, opnieuw ingericht als een 
tweebaansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Een aanzienlijke verbe-
tering voor de leefbaarheid, bereik-
baarheid en de veiligheid in Aalsmeer. 
HOVASZ wordt naar verwachting eind 
2021 in gebruik genomen.

Uithoorn – Het is de landelijke Week van het Lezen en Schrijven, waarin 
aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Reden voor 
wethouder José de Robles (Onderwijs) om alle vrijwilligers van het Taal-
huis Uithoorn een bloemetje met een persoonlijk kaartje te sturen, want 
“het is fantastisch wat deze mensen doen!” En een mooie aanleiding voor 
een paar vragen van de wethouder aan Noor Galjaard, al 5 jaar vrijwil-
liger bij het Taalhuis.

Geen taalfreak, maar ik help 
graag mensen

Afsluitingen Legmeerdijk - 
Burgemeester Kasteleinweg

De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
verrichtte burgemeester Heiliegers 
de officiële opening van theetuin en 
bamboelabyrint “Nirwana” in De 
Kwakel. Na een tocht door het laby-
rint hees hij in het ‘centrum’ de 
nieuwe Kwakelse vlag. Daarna kreeg 
de burgervader 14 kennisvragen 

over De Kwakel om zijn kennis van 
het dorp te testen. Deze inburge-
ringstest werd met glans doorstaan! 
Burgemeester Heiliegers was blij met 
de opening en de rondleiding. 
“Nirwana is heel leuke plek om met 
het hele gezin naartoe te gaan. Een 
aanwinst voor De Kwakel!”

Nirwana officieel geopend
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Mijdrecht - De zomervakantie is 
(bijna) weer voorbij. Hoogstwaar-
schijnlijk heeft dat ertoe geleid dat 
we allemaal wat vaker een extra ijsje, 
bbq of glaasje alcohol hebben 
genuttigd en iets zijn aangekomen. 
Tijd dus om wat aan de overtollige 
kilo’s te doen! 15 en 16 september 
starten er weer 2 groepen. Er is plaats 
voor maximaal 10 personen per 
groep. In beide groepen zijn nog 
enkele plekjes beschikbaar. De eerste 
groep start woensdag 15 september 
om 19:00 tot 20:30 en de tweede 
groep start elke donderdag om 20:30 
tot 22:00. Slimness is aangesloten bij 
de BGN (Beroepsvereniging 
Gewichtsconsulenten Nederland). Dit 
houdt in dat de kosten door meer-
dere zorgverzekeraars vergoed 
worden in de aanvullende pakketten. 
Al eerder afgevallen bij Slimness? 
Dan kun je gerust weer meedoen 
met de cursus. Terugval ligt namelijk 
altijd op de loer. Nadat je een paar 
kilo bent kwijtgeraakt, merken 
mensen op dat je er goed uit ziet, je 
past dat leuke bloesje weer en je 
conditie gaat langzaam maar zeker 
vooruit. Fijn! Dan slaat de stress toe. 
Het loopt even niet zo lekker op je 
werk en er is wat gedoe in de familie. 
Het feit dat er overal om je heen veel 
en lekker eten is helpt ook niet mee. 
Voordat je het weet zitten de kilo’s er 
langzaam weer aan. Met dit item 
gaan we tijdens de cursus zeker aan 

de slag! Je kunt ook individueel de 
cursus EHBT (Eerste Hulp Bij Terugval) 
starten. 

Geen poespas
De groepen zijn altijd goed gemê-
leerd. Jong, oud, man, vrouw, 
mensen die voor het eerst gaan 
afvallen of die al vaker wel of niet 
eerder bij Slimness zijn afgevallen.
Slimness gebruikt voeding en levens-
middelen die men overal bij elke 
supermarkt kan kopen en schrijft 
daarmee haar eigen recepten die te 
vinden zijn in het boek afvallen 
zonder poespas! Dit boek is bij de 
cursus inbegrepen. Geen diëten en 
dure preparaten om af te vallen. Inte-
gendeel, juist heel laagdrempelig. 
Haar cliënten roemen haar om de 
eenvoudige methodiek en begrijpe-
lijke manier waarmee je kunt 
afvallen, maar vooral ook om de 
uitstekende begeleiding waarin zij 
‘stringente regels’ hanteert in het 
belang van haar cliënten.
Slimness heeft zaterdag 11 
september aanstaande tussen 09:00 
en 14:00 weer een open dag. Op 
deze dag kan iedereen binnenlopen 
voor vragen, gratis weegmoment of 
opgeven voor de cursus in groeps-
verband, individueel of samen. Slim-
ness is gevestigd op de Bozenhoven 
19a te Mijdrecht. Meer info of 
opgeven op www.slimness.nl. Zie 
ook advertentie in deze krant.

Open dag bij Slimness

Uithoorn - Weet jij al wat je worden 
wil? Het Amstelplein bestaat deze 
maand 30 jaar en de winkeliers van 
het Amstelplein zijn benieuwd in 
welke winkel jij een kijkje zou willen 
nemen. Dus heb jij altijd al willen 
weten: Hoe jouw oren werken?
Hoe groot het magazijn is van de 
Albert Heijn? Hoe de bakker broodjes 
bakt? Hoe je chocolade opwarmt?
Waarom bloemen water nodig 
hebben? Of heb je misschien een 
heel andere vraag of meteen jouw 
favoriete winkel in gedachten? Laat 
het weten! Op de website van het 
Amstelplein kun je het inschrijffor-
mulier downloaden. Lever het uiter-
lijk 17 september in bij de winkel 
waar jij een kijkje wil nemen. Wie 
weet wordt jij uitgenodigd om op 
woensdagmiddag 22 september 
naar de winkel van jouw keuze te 
komen! Op 18 september wordt via 
social media bekend gemaakt welke 
kinderen worden uitgenodigd. 
Deze actie is speciaal voor alle 
kinderen in Uithoorn van 6 tot en 
met 12 jaar.

Nog meer acties
Maar gelukkig slaan we de ouders en 
alle nieuwe en vaste klanten niet 

zomaar over! De hele maand zijn er 
verschillende acties gaande bij alle 
ondernemers. Bij Flying Fish krijg je 
10% korting op kibbeling én gratis 
saus! De Chocotoko trekt elke week 
30 winnaars uit de kassabonnen-pot. 
Uitgebreid puzzelen voor maar drie 
euro? Loop even binnen bij Bruna. 
Gratis bonbon? Bestel een heerlijke 
warme drank bij Plein 57 en vier een 
klein feestje. Wat dacht u van gratis 
showergel bij drogisterij Boogaard 
(bij aankoop vanaf €15,00) of een 
extra verwenmoment bij Van Houten 
Kappers voor de vaste klanten? Hou 
voor meer acties de website en social 
media in de gaten of kom gewoon 
gezellig langs!

Heel veel prijzen
Let op! Vanaf 11 september start de 
grote kassabonnen-actie! Verzamel 3 
kassabonnen van verschillende 
winkels en maak kans op fantastische 
Amstelplein-prijzen!

Viering Amstelplein 30 
jaar, ook voor kinderen!

Regio - Het gesloten museum wil 
vernieuwen. Het plan is om een 
kleinschalig Veenmuseum te reali-
seren met veengereedschap en 
herinneringen aan de Vinkeveense 
veiling en de veentrekmachine. Het 
museum is dan wel gesloten maar 
het onderhoud aan de veentrekma-
chine (1896 -1975) moet altijd door-
gaan wil deze nog enige bestaande 
complete machine niet verloren 
gaan. Er zijn al vele vrijwilligers met 
het onderhoud van deze machine 
bezig geweest maar nu heeft Pim 
Berkelaar de restauratie op zich 
genomen. Hij heeft al heel wat werk 
verzet en dat is te zien. De machine 
begint weer kleur te krijgen en is 
voorzien van zijn originele naam Op 
Hoop van Zegen No2. Deze machine 
is speciaal gemaakt voor het trekken 
van veen onder de waterspiegel 
vandaan. Bij iedere trek werd er een 
strook veen tot 5 meter diep wegge-
haald waarvoor water in de plaats 
kwam en mede daardoor zijn de 
Vinkeveense Plassen ontstaan. Nu 
een natuur en watersportgebied 
voor recreanten.

Veenmuseum On Tour
Omdat het museum tijdelijk 
gesloten is heeft het een rondrei-
zende aanvulling gekregen. Op 
uitnodiging komen we gratis naar 
scholen voor een lezing met veen-
gereedschap. Een verhaal met film-
pjes en foto’s over het ontstaan van 

Restauratie en bezichtiging 
Vinkeveense Veentrekmachine

het veen en hoe er werd gebaggerd 
met de hand en de veentrekma-
chine. Ook het vele handwerk dat 
werd gedaan vanaf het veen 
baggeren tot het eindproduct turf-
brandstof. De lezing van ruim 1 uur 
is geschikt vanaf groep (7) 8. Er is ook 
nog een mogelijkheid om met de 

groep de machine in het echt te 
gaan bewonderen. 
Informatie kees@kentrop.com

Bezichtiging veentrekmachine 
Zaterdag 11 september Open Monu-
mentendag en zaterdag 9 oktober 
van 10.30 tot 15.00 uur bij zijn thuis-
haven Jachthaven Borger Herenweg 
240 Vinkeveen 3645DW. Ook zal de 
80 pk Bronsmotor (1924) weer opge-
start worden met zijn specifieke 
geluid.

De Ronde Venen - Donderdag jl. was 
er een gezellige seniorenmiddag in 
Dorpshuis de Willisstee in Wilnis 
georganiseerd door het Ronde Venen 
fonds. Na de koffie met wat lekkers 
werd iedereen getrakteerd op een 
optreden van Ria Valk. De hele zaal 
heeft de liedjes meegezongen en 
niemand kon stilzitten. De feestelijke 
middag werd afgesloten met een 
borrel en een bitterbal.

Gezellige 
seniorenmiddag
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Vrijwilligers, wat moeten  
we zonder hen!

Beetje bij beetje en voorzichtig aan keren we 
terug naar het leven dat we kenden. Het leven 

waarvan we houden. Waar we op bezoek kunnen bij vrienden, familie, 
collega’s. Zelf heb ik het fysieke contact enorm gemist. Dus wat ben ik blij 
dat er weer een en ander mogelijk is. En ik zal niet de enige zijn!
Onlangs heb ik weer een paar hele leuke bezoeken gebracht. Zo was ik bij 
het 50-jarig bestaan van De Zonnebloem, afdeling Uithoorn/Amstelhoek. 
Dat is groots gevierd in de kantine van de Legmeervogels. Daar heb ik 
gesproken met de gasten van De Zonnebloem, het bestuur en de onmis-
bare vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen die om wat 
voor reden dan ook minder mobiel zijn, niet vereenzamen. Door bij hen 
op bezoek te gaan en een kopje koffie te drinken, door samen te 
wandelen en van de natuur te genieten. Maar ook gaan ze mee met boot-
tochtjes en organiseren ze vakanties. Door te praten met een paar gasten 
kwam ik erachter hoezeer die het waarderen. Een mevrouw vertelde dat 
ze door De Zonnebloem weer de mogelijkheid had om naar het theater 
te gaan. Prachtig. Namens de gemeente heb ik De Zonnebloem een 
cheque van 500 euro overhandigd. Ik weet zeker dat ze het geld goed 
zullen benutten! Vrijwilligers zijn goud waard. Veel organisaties in 
Uithoorn en De Kwakel staan te springen voor nieuwe aanwas. Lijkt het u 
wat? Tot 20 september is het mogelijk om de digitale vrijwilligersmarkt 
van Steunpunt Vrijwilligers online te bezoeken. Een hele goede manier 
om u eens te oriënteren! Kijk op de website www.steunpuntvrijwilligers-
werkuithoorn.nl. 

AKU
Vorige week zondag was ik bij de opening van het nieuwe clubhuis van 
de Atletiek Klub Uithoorn, bij de meeste van u bekend als “de AKU”. Het 
clubhuis is erg mooi geworden. De sociale rol die AKU als vereniging 
speelt binnen de gemeenschap is groot. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 50 
ouderen die bij hen wekelijks wandelen en met de groep in het clubhuis 
eten. Ze maken het eten zelf thuis klaar. En 6 jaar geleden is de AKU op 
initiatief van enthousiaste mensen van Ons Tweede Thuis gestart met een 
beweegprogramma voor OTT-bewoners. Na een jaar trainen met AKU-
trainers bij hun eigen huis zijn ongeveer 25 bewoners van OTT gestart 
met een wekelijkse training op de atletiekbaan. De trainingen worden 
verzorgd door trainers van AKU, met hulp van vrijwilligers die lid zijn van 
de AKU-loopgroep. En deze groep is inmiddels flink gegroeid! Chapeau!
Ik sluit af. Past u goed op uzelf en uw naasten? Als we allemaal wat meer 
naar elkaar omkijken, dan maken we het leven nog mooier.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Wat is er toch aan de 
hand op de Middenweg vlak bij de 
N201. Buffels in de wei met kleintjes 
die dit voorjaar geboren zijn, varkens 
en een moestuin en er is ook nog een 
houten huisje neergezet. Er staat een 
fietspomp langs de weg, wat gebeurt 
daar allemaal. Eerst even een korte 
uitleg.
Het Jeannette Noëlhuis is een woon-
gemeenschap waar mensen die aan 
de rand van de samenleving 
verkeren tijdelijk worden opge-
vangen. Zij hebben vaak al een tijd 
van logeeradres naar logeeradres 
gereisd of hebben op straat geleefd. 
De kernbewoners van het Noëlhuis 
proberen voor hen een veilige, 

warme woonomgeving te bieden. 
Een jaar geleden is er vanuit het 
Noëlhuis een woongemeenschap 
aan de Middenweg net even buiten 
Uithoorn neergestreken, dit is de 
Dorothy-gemeenschap. Zij werken 
samen met het sociale boerderij-
project van de Protestante Diaconie 
Amsterdam, dat op het kavel er 
tegenover ligt. Over hun werk, hun 
leven en hun inspiratie komen de 
leden van de nieuwe Dorothy- 
gemeenschap graag. Aanmelden 
omdat de 1½ meter nog geldt uiter-
lijk maandag 13 september op 
https://www.pkn-uithoorn.nl/activi-
teit/bezinning-en-verdieping/
Om deze plek, Middenweg Boven-

kerkerpolder 1, (nu nog een tijdelijke 
verblijf ) uit te laten groeien tot een 
mooie, gastvrije plek is er nog veel 
klus- en tuinwerk nodig! Vrijwilligers 
zijn dus altijd welkom! Iedereen die 
tijd en energie heeft wordt van harte 
uitgenodigd om te komen helpen op 
zaterdag 18 september van 10.00 tot 
15.00 uur. Graag aanmelden op 
https://www.pkn-uithoorn.nl/activi-
teit/bezinning-en-verdieping/ dan 
kunnen we met uw aanmelding reke-
ning houden met de lunch en met de 
te verdelen taken. Voorbijgangers en 
buurtbewoners zijn ook op andere 
dagen altijd welkom om eens aan te 
kloppen en kennis te maken met de 
bewoners en deze nieuwe plek.

Nieuw in Uithoorn: Het Noélhuis 
en de Dorothy-gemeenschap

Uithoorn - Woensdagavond 1 
september was brandweer 
Amsterdam-Amstelland ( post 
Uithoorn ) te gast bij de Scouting 
Admiralengroep Uithoorn. De 
zeeverkenners draaien hun opkomst 
in principe op de Olympus. Deze 
boot is 100 jaar oud en is 36 meter 
lang en heeft een keuken, een toilet 
en een aantal lokalen. 
De Olympus ligt in de Amstel, vlak bij 
de Thamerkerk en het stiltemonu-
ment. Aan het wachtschip liggen de 
lelie-vletten, dit zijn de scouting-
boten van 5,60 meter lang. In lelie-
vletten leren de zeeverkenners 
roeien, wrikken en zeilen. De leden 
van de Admiralengroep gaan jaarlijks 
op zomerkamp dit betekent dat de 

leden met de Olympus en de vletten 
een week op pad gaan. In deze week 
krijgen kinderen de kans om lekker 
te roeien of te zeilen in een nieuwe 
omgeving Maar bovenal is er deze 
week veel lol. De admiralengroep zit 
al jaren te wachten op een nieuwe 
ligplaats voor hun wachtschip maar 
daar is door de Gemeente Uithoorn 
nog steeds geen beslissing 
genomen.
De brandweer dankt de Admiralen-
groep dat ze gebruik hebben mogen 
maken van hun wachtschip als 
oefenlocatie, het was een zeer leuke 
en leerzame oefening, deze oefening 
is mede mogelijk gemaakt door Ton 
zwemmer lid van de Scouting Admi-
ralengroep Uithoorn.

Brandweer Uithoorn oefent op 
wachtschip Olympus

Uithoorn - Wat een smakelijk feest, 
zo omschreef een deelnemer van de 
wijklunch georganiseerd door 
Dagbesteding Het Hoge Heem 
Amstelring in Uithoorn en Woonzorg 
Nederland. Voor deze (buiten)lunch 
waren de bewoners van de aanleun-
woningen en bezoekers van de 
dagbesteding uitgenodigd. 
De inschrijving overtrof de verwach-
tingen en laat maar weer zien 
hoeveel behoefte er is om elkaar, na 
de afgelopen bijzondere maanden, 
gewoon weer even te zien. 
Ruim 50 mensen schoven die middag 
aan de vrolijk gedekte tafels, mede 
door gulle gift van DuoPlant. Dat het 

wat waaide was niet erg want ook de 
zon liet zich nog even zien. Gezellig 
kletsend met mede wijkbewoners 
werd er genoten van het eten o.a. 
andere de heerlijke salade gemaakt 
door Ben van cafetaria Friends. Aan 
het einde van de lunch was nog een 
spectaculair toetje en dessert 
beloofd. Dat toetje bleek zanger 
Erwin Fillee te zijn en het dessert ijs 
met slagroom. 
De weergoden besloten echter 
tijdens het ingezette ‘oh wat is het 
leven fijn als de zon schijnt’ de regen 
boven Uithoorn los te laten. In de 
uitgedeelde regenponcho’s lieten de 
gasten zich echter niet zomaar 

Wijklunch Dagbesteding
Het Hoge Heem

wegjagen door de regen en genoten 
nog van het ijsje terwijl zanger Erwin 
vanuit binnen (hij wel) iedereen nog 
toe zong. Al met al een zeer 
geslaagde vrolijke middag waar de 
bezoekers is belooft hier er een jaar-
lijks evenement van te maken.





Wilnis - Paul Heineman (23) uit Wilnis 
gaat als coureur met zijn zelfont-
worpen zonneauto deelnemen aan 
een race in Marokko. In de Solar Chal-
lenge Morocco neemt studenten-
team Solar Team Twente het in 
oktober op tegen andere mondiale 
topteams. Deze rallyrace van ruim 
2.500 kilometer dwars door de 
Sahara is een prachtig podium voor 
de studenten, maar brengt ook veel 
uitdagingen met zich mee.
Paul is opgegroeid in Wilnis en zat op 
het VeenLanden College in Mijdrecht. 
In 2016 verhuisde hij naar Enschede 
en begon hij de studie Industrieel 
Ontwerpen aan Universiteit Twente, 
waarna hij in 2019 begon aan de 
Master Werktuigbouwkunde aan 
diezelfde universiteit. In de zomer 
van 2020 zette Paul zijn studie op 
pauze en begon hij fulltime aan het 
studententeam voor de ervaring van 
zijn leven. De broer van Paul nam in 
2009 ook deel aan het team.
 
Wereldkampioenschap
De schok was eerder dit jaar groot 
voor Paul. Editie 2021 van de twee-
jaarlijkse Bridgestone World Solar 
Challenge in Australië, het wereld-
kampioenschap voor zonneauto’s 
waar het Twentse team al vaak 
succesvol was, werd door corona 
afgelast. De droom van Paul leek 
grotendeels in duigen te vallen. Al 
sinds jongs af aan droom hij ervan 
om zijn broer achterna te gaan en in 
Australië de winst te pakken.  
De achttien studenten van Solar 
Team Twente zetten anderhalf jaar 
lang hun studie opzij om een zonne-
auto van wereldklasse te ontwerpen 
en bouwen. Alle focus ligt daarbij op 

de race in Australië. 
‘Dat er een streep ging door 
‘Australië’, was een enorme klap voor 
het team,’ vertelt Paul. ‘Het doel waar 
we al een jaar naartoe werkten, leek 
weg te vallen. Daar waren we echt 
even kapot van. We zijn hard op zoek 
gegaan naar een alternatief en zijn 
niet gestopt met de productie van 
een zonneauto van wereldklasse.’ Het 
team onthulde de nieuwe zonneauto 
RED Horizon in juli. De auto heeft 
slechts drie wielen en weegt niet 
meer dan 180 kilogram.
 
Legendarische race door de Sahara
De ruim 2.500 kilometer lange rally-
race onder de Marokkaanse zon gaat 
het uiterste vragen van de zonneau-
to’s en van de teams. De Solar Chal-
lenge Morocco wordt een legendari-
sche rally van vijf etappes verspreid 
over vijf dagen. De race start en 
eindigt in havenstad Agadir en voert 
vooral door het zuidelijk deel van 
Marokko, aan de voet van het Atlas-
gebergte en de rand van de Sahara. 
Het team dat de totale afstand het 
snelst aflegt, wint. De opzet verschilt 
daarmee van de inmiddels bekende 
race in Australië. In de World Solar 
Challenge (3.000 kilometer) starten 
de teams op het punt waar ze de 
voorgaande dag eindigden. In 
Marokko leggen alle teams dus dage-
lijks een etappe af van A naar B. Het 
concept is vergelijkbaar met de 
Dakar Rally. Teams van de TU Delft en 
Rijksuniversiteit Groningen zullen 
ook aan de start van de race staan.

Ultieme test
De race in Marokko betekent een 
compleet nieuwe, ultieme test voor 
RED Horizon. De auto is in eerste 
instantie ontworpen voor een vlak 
Australisch landschap. In Marokko 
zijn de hoogteverschillen groter. Het 
team zal haar racestrategie en koers 
daarom flink moeten wijzigen.
Paul: ‘De nieuwe route en het onbe-
kende landschap zijn voor het hele 
team een grote uitdaging. 
Het ontwerp van de aandrijflijn van 
RED Horizon moest herzien worden. 
Ook voor de strategie van de race 
begonnen we bij het begin en wisten 
we nog niet wat ons precies te 
wachten stond. De evaluaties van de 
voorgaande races in Australië zijn nu 
wat minder waard.’ Paul kijkt met veel 
zin uit naar de start in Agadir op 25 
oktober.
 
Over Solar Team Twente
Solar Team Twente is een studenten-
team van Hogeschool Saxion en 
Universiteit Twente en staat in het 
teken van het zogenoemde “Chal-
lenge Based Learning”. De achttien 
studenten zetten anderhalf jaar lang 
hun studie opzij en bouwen een door 
zonne-energie aangedreven auto 
aan de hand van de reglementen van 
het wereldkampioenschap in 
Australië. Dit doen zij om de grenzen 
van de techniek van tegenwoordig 
op te zoeken en te laten zien wat 
hiermee mogelijk is. Het studenten-
team financiert het project met de 
hulp van sponsoren.

6 inderegio.nl • 8 september 2021DE RONDE VENEN

RUBRIEK

Op de open monumentendag van 11 september a.s. is er voor leerlingen 
van de groepen 8 van de basisscholen in Mijdrecht een monumentenpuz-
zeltocht beschikbaar, waarmee leuke prijzen zijn te winnen. 

Stoeptegels
In 2019 zijn een tiental historisch getinte siertegels geplaatst in het trot-
toir van de Mijdrechtse Dorpsstraat. Deze stoeptegels liggen in het 
gedeelte van de Kerkstraat tot aan de Croonstadtlaan. Zij vertellen in het 
kort de geschiedenis van het pand waarvoor zij neergelegd zijn. 
Voor de leerlingen van de groepen 8 van de Mijdrechtse basisscholen is 
een puzzeltocht samengesteld. Eventueel samen met hun ouders kunnen 
zij de stoeptegels bekijken en de vragen daarover beantwoorden. De 
formulieren krijgen zij uitgedeeld via school, maar zijn ook zaterdag de 
elfde september nog op te halen bij het contactpunt op 11 september: 
vanaf 12.30 uur in de Janskerk te Mijdrecht. De kinderen kunnen hun 
ingevulde formulieren inleveren: op zaterdag 11 september tussen 12.30 
uur  en ca.16.00 uur in de Janskerk, Kerkstraat in Mijdrecht of tot uiterlijk 
zaterdag 18 september 2021 in de brievenbus van de Historische Vereni-
ging, Croonstadtlaan, 4A  in Mijdrecht.

Monumentenpuzzeltocht

Paul (23) uit Wilnis naar 
zonneautorace in de Sahara

De Ronde Venen - Diverse leden van 
Atelier de Kromme Mijdrecht hebben 
al geëxposeerd in het Gezondheids-
centrum in de Croonstadtlaan.
Wie binnenkort een afspraak heeft in 
het Gezondheidscentrum kan het 
niet missen: De komende twee 
maanden hangt er werk van Greet 
Burggraaff. Zij schildert sinds enkele 
jaren bij Atelier de Kromme Mijd-
recht. Zij is ruim 4 jaar geleden 
gestart als beginner en zij heeft, 
onder begeleiding van de ervaren 
docenten, haar schilder- en teken-

vaardigheid ontwikkeld. De 
getoonde werken zijn gemaakt met 
olieverf of acrylverf. Eind oktober 
wordt de expositie weer gewisseld.

Expositie van Greet Burggraaff

Gemeentehuis (1828-1976)

Statiegeld voor Inloophuis  
’t Anker gestolen
Mijdrecht - In augustus plaatste 
Inloophuis ’t Anker in samenwerking 
met KWF Kankerbestrijding bij de 
BONI in het Mijdrechtse winkelcen-
trum De Lindeboom een zoge-
naamde emballagepaal. Na het inle-
veren van lege flessen konden 
mensen hun statiegeldbonnetje 
doneren aan het Inloophuis. 
Hiermee hoopte ’t Anker een mooi 
bedrag op te halen. Helaas hebben 
onbekenden een groot deel van de 
inhoud van de paal meegenomen! 
In de paal zat geen contant geld, 
alleen papieren bonnetjes. De 
waarde van deze statiegeldbonnen 
is onbekend gebleven. Inloophuis ’t 
Anker weet niet hoeveel geld het nu 
misloopt. Het Inloophuis is afhanke-
lijk van giften en sponsoring door 
bedrijven. In deze coronatijd, waarin 

’t Anker lang gesloten was, maar 
waarin veel kosten doorliepen, zijn 
deze inkomsten teruggelopen. Ook 
het Inloophuis, gevestigd aan de 
Karekiet 49 in Mijdrecht, is genood-
zaakt op andere manieren inkom-
sten te genereren. Na overleg met 
de BONI en KWF Kankerbestrijding is 
besloten de statiegeldactie te 
verlengen tot 1 oktober. De nieuwe 
bonnenpaal zal extra beveiligd 
worden. Hopelijk willen veel mensen 
met het inleveren van hun statie-
geld Inloophuis ’t Anker in 
september steunen. En voor hij of zij 
die dit gestolen hebben heeft wil 
onze redactie dit kwijt: “ Als je nou 
echt zo stoer bent, geef die gestolen 
bonnen gewoon terug. Stop ze er 
weer in. Doe je dat niet: Ga je 
schamen! “

Het begon zo mooi: de emballagepaal werd in gebruik genomen
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Uithoorn - Op 5 september 2016 was 
de feestelijke opening van het Taal-
huis Uithoorn, toen nog in de biblio-
theek in de Hoeksteen. De missie van 
het Taalhuis samenwerkingsverband 
Gemeente, bibliotheek en Tympaan-
De Baat was duidelijk: elke inwoner 
van de gemeente Uithoorn die de 
Nederlandse taal wil verbeteren, 
ondersteuning bieden door middel 
van vrijwilligers. Van 6 t/m 12 
september is het De week van het 
Lezen & Schrijven, waarin landelijk 
aandacht wordt gevraagd voor laag-
geletterdheid. Projectcoördinator 
Claudia Prange vertelt: “Stel je eens 
voor dat je laaggeletterd bent en 
moeite hebt met lezen, dat kan je 
leven best ingewikkeld maken. Als je 
wakker wordt kijk je hoe laat het is; 
gemakkelijk als je cijfers kan lezen. 
Daarna lees je de krant of kijk je op je 
telefoon naar het nieuws om op de 
hoogte te blijven. Je gaat naar je 
werk en je plant digitaal je reis met je 
OV app of je stapt in de auto en stelt 
de navigatie in. 

Veel leeswerk
Je kijkt naar buiten en ziet borden op 
de weg, reclamezuilen met hippe 
teksten, maar ook veel Corona regels 
die in acht moeten worden 
genomen, allemaal leeswerk. Heel 
veel taal en de dag is pas net 

begonnen. Als dat allemaal moeilijk 
is, hoe zou je leven er dan uitzien? Je 
kunt het misschien het best verge-
lijken met als je zelf middenin Japan 
op straat staat en de weg moet 
zoeken. Je kunt helemaal niets lezen 
en er is geen Engelse vertaling. Je 
voelt je echt helemaal verloren, alle 
houvast is weg. En dan maakt het 
niet uit waar je vandaan komt. Kun je 
het beeld een beetje voor je zien? 
Dan snap je het gevoel, een heel 
onprettig gevoel, want je voelt je niet 
volwaardig en je kunt niet zoals 
anderen, meedoen aan de maat-
schappij. En toch, de psychologische 
basisbehoefte autonomie, oftewel 
we willen graag zelf bepalen wat we 
doen en hoe we iets doen, is iets wat 
we allemaal bezitten, maar daarvoor 
heeft men de basisvaardigheden, 
zoals taal, rekenen en digitale vaar-
digheden nodig. Vanuit deze bewust-
wording ondersteunt het Taalhuis 
mensen die deze vaardigheden 
willen verbeteren. 

5 jaar Taalhuis
Nu 5 jaren later kijken we terug op 
succesvolle jaren en kan er inmiddels 
aangetoond worden wat dit zoal 
heeft opgeleverd. Nici Sonderman, 
die vanaf 2018 Claudia professioneel 
ondersteunt bij de coördinatie, vult 
aan: “Ik ben in 2017 als vrijwilliger 

gestart, samen met 3 andere vrijwil-
ligers op een groep van vrouwen met 
allerlei verschillende niveaus, we 
moesten dus aan de slag met diffe-
rentiatie, zodat eenieder kon leren. In 
deze groep was er sprake van een 
aantal anderstalige analfabeten, 
vrouwen die in eigen land nooit 
onderwijs hadden gehad en dus ook 
hier in Nederland helemaal niet 
konden lezen. Met veel aandacht en 
geduld hebben we deze vrouwen 
leren lezen, dat betekent niet dat ze 
opeens hele kranten uitpluizen, maar 
korte makkelijke woorden kunnen ze 
lezen. Ze durven daarmee te gaan 
reizen met het openbaar vervoer, ze 
kunnen zich oriënteren aan de hand 
van naambordjes en het bood-
schappen doen hoeven ze niet meer 
aan de kinderen over te laten.” Ze zijn 
hiermee een stuk onafhankelijker 
geworden en dat voelt heerlijk, zoals 
één van de dames die Nici nog 
steeds als vrijwilliger naast haar baan 
bij Taalhuis, begeleidt, regelmatig 
tegen haar zegt. 

Rol van de bibliotheek
De bibliotheek heeft een belangrijke 
rol binnen het samenwerkingsver-
band van het Taalhuis. Naast een 
collectie van boeken die voor de 
doelgroep bestemd is, kan men altijd 
binnenlopen en vragen om toelei-

Week van Lezen en Schrijven: 
Taalhuis Uithoorn in actie

ding naar het Taalhuis voor meer 
ondersteuning.
“Voor Corona was het altijd best druk 
tijdens de inloop op maandag in de 
bibliotheek”, vult Caroline Heijlman, 
bibliotheekmedewerker aan. “Vrijwil-
liger Hennie zat altijd om 14.00 uur 
klaar om mensen met een taalvraag 
op weg te helpen. Vaak werden ze 
gelijk bij Taalhuis ingeschreven en 
ook mensen die interesse hadden 
om taalvrijwilliger te worden, werden 
door haar te woord gestaan. 
Geduldig wachten we natuurlijk tot 
de prachtige nieuwe bibliotheek 
opengaat, naar verwachting volgend 
jaar zomer! We kijken hier ontzettend 
naar uit. Dan hebben we onze ruimte 
weer compleet beschikbaar. Voor de 
kinderen is er de maakplaats waarbij 
ze aan allerlei leuke activiteiten mee 
kunnen doen”. “In de nieuwe biblio-
theek”, vult Claudia aan, “is er ook 
plek voor allerlei activiteiten voor de 
doelgroep van het Taalhuis en dat 
biedt zoveel nieuwe kansen en 
mogelijkheden”. “De nieuwe biblio-
theek”, gaat Caroline verder, “is een 
derde plek naast school of werk en 
thuis. Er zijn vrij toegankelijke 
plekken waar mensen zowel alleen 
als met anderen naartoe kunnen 
gaan. Plekken om te verbinden en te 
ontmoeten, te studeren, werken, 
elkaar te helpen, te inspireren. 
Plekken waar je kort of lang kunt 
verblijven. Wil je meer informatie 
over de nieuwe bieb, kijk dan op 
www.nieuwebiebuithoorn.nl.

Corona; tijd van beperkingen én 
nieuwe wegen
“De Corona periode was bizar, in 
maart 2020 tijdens de eerste lock-
down was het even zoeken en 
wennen aan een nieuwe situatie 
waarvan we toen niet wisten hoe 
lang het zou gaan duren. De taalcon-
tacten lagen een periode echt stil, 
maar een aantal contacten werden 
weer vlot opgepakt vooral door de 
vrijwilliger zelf. Men ging oefenen 
door samen buiten te wandelen of 
via Facetime, Skype of videobellen 
met Whatsapp. Claudia ging zelfs 
experimenteren met het plaatsen 
van lesjes op onze website. Eenmaal 
in de zomer realiseerden we ons dat 
het vermijden van contacten veel 
langer ging duren; we moesten gaan 
nadenken over duurzamere oplos-
singen, zodat we mensen nog steeds 
konden blijven ondersteunen”, aldus 

Nici. “We hebben in augustus 2020 
heel veel materiaal en methodes op 
een Onedrive gezet, met toegang 
voor al onze vrijwilligers en aanslui-
tend een training ontworpen en 
gegeven: Zoom, online werken met 
je taalmaatje. Een aantal van onze 
vrijwilligers heeft daar gebruik van 
gemaakt om zo verder te kunnen. 
Tegelijkertijd bleven taalbehoeftigen 
zich aanmelden, intakes deden we 
via Teams, Zoom of via de telefoon”, 
vult Claudia aan. Zelfs groepslessen 
zijn gestart via Zoom. Hulde aan 
onze vrijwilligers, want het is echt 
een lastige opgave om dat te doen, 
maar het is gelukt en onze deelne-
mers konden werken aan het verbe-
teren van de Nederlandse taal. We 
kregen ook te maken met taalvragers 
die tijdens Corona hun baan verloren 
hadden. Zo hebben we iemand 
geholpen om de schriftelijke vaardig-
heden te verbeteren. Dat is gelukt en 
inmiddels heeft deze deelnemer een 
nieuwe baan gevonden”, vertelt 
Claudia met trots. 

In actie
Taalhuis is blij dat er door de versoe-
pelingen nu weer veel meer mogelijk 
is en het tijdperk van alleen maar 
online oefenen redelijk achter de rug 
is. “Met elkaar oefenen zodat je alle 
verbale, maar ook non verbale 
communicatie kan zien is heel 
belangrijk en werkt beter als het om 
leren gaat. En er gaat niets boven 
werken met een boekje, een schrift 
en een pen”, aldus Nici. Taalhuis in 
actie staat er in de kop, hoeveel 
mensen hebben jullie kunnen onder-
steunen in de afgelopen 5 jaar? 
“Sinds september 2016 hebben we 
meer dan 500 mensen met een taal-
vraag op weg geholpen. We hebben 
een kleine 400 deelnemers kunnen 
helpen met het verbeteren van taal- 
digitale- en rekenvaardigheden. Dat 
doen we met ca. 50 hele toegewijde 
taalvrijwilligers die allemaal door ons 
getraind worden en instructie op de 
taak krijgen. Samen zorgen we 
ervoor dat laaggeletterde inwoners 
van de gemeente Uithoorn beter 
kunnen meedoen in de maat-
schappij, gezonder kunnen leven en 
een betere aansluiting hebben op de 
arbeidsmarkt.
Wil je meer informatie over Taalhuis 
Uithoorn of wil je vrijwilliger worden? 
Kijk op www.taalhuisuithoorn.nl of 
mail naar taalhuis@stdb.nl

Uithoorn - Vanaf 15 september 
starten we met het Wandelplan. Het 
Wandelplan is opgezet door 
Uithoorn voor Elkaar, om wandelen 
in de gemeente Uithoorn te 
promoten. Om mensen te verbinden 
en om mensen met lichamelijke 
klachten te ondersteunen bij loop-
techniek en -houding. Zet de eerste 
stap naar meer bewegen: meld u 
vandaag nog gratis aan voor het 
Wandelplan. Wandelen is niet voor 
niets een snel groeiende sport in 
Nederland. Het is een heerlijke bezig-
heid, goed voor de gezondheid en 
een leuke manier om nieuwe 
mensen te leren kennen. Daarom 
organiseren Uithoorn voor Elkaar de 
komende maanden 4 wandeltochten 
onder begeleiding van professionele 
zorgverleners, waaronder een buurt-
sportcoach van Uithoorn voor Elkaar. 

Leuke routes in de buurt
Met een groep van 15 à 20 personen 
lopen ze een leuke route in de 
omgeving. De wandelroutes vari-
eren van 3,5 tot 5 kilometer; ze 
houden verschillende tempo’s aan, 
zodat iedereen de groep gemakke-
lijk kan bijhouden. Zo krijgt iedere 
wandelaar, beginner of fanatieke-
ling, alle mogelijkheden om zijn of 
haar favoriete manier van wandelen 
te ontdekken. Na deze ‘kennisma-
kingswandelingen” in eerste 4 
weken gaat de buurtsportcoach van 
Uithoorn voor Elkaar met u op zoek 
naar een passend wandelaanbod. 
Dit kan betekenen dat u zich 
aansluit bij een wandelvereniging, 
of dat u verder gaat met een 
wandelmaatje. Zet de eerste stap: 
meld u aan. Zij gaan wandelen op 
de volgende data:

Goed plan: wandel mee in 
september!

Woensdag 15, 22, en 29 september 
en 6 oktober. Startpunt is de ingang 
van sportpark Randhoorn, Rand-
hoornweg 100 in Uithoorn.

Meelopen? Meld u aan bij Bianca 
Raijmakers van Amstelland Zorg; 06 
- 3000 3908, b.raijmakers@amstel-
landzorg.nl. Bij aanmelding ontvangt 

u alle informatie over starttijden, 
meedoen en begeleiding. 
Voor meer info zie advertentie elders in 
deze krant.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Onhandige uitsteeksels
Na een voorjaar vol 
vogelgezang viel in 
juli de stilte in. 
Zingen om vrouw-
tjes te lokken en 
rivalen op afstand te 
houden hoefde niet 
meer, de jongen 
waren het huis uit 
en bovendien moest 
van verenpak 
worden gewisseld. 
Tijdens dat ruien 
kunnen sommige vogels wat minder goed vliegen en als je onderin de 
voedselketen bungelt, maakt dat je nogal kwetsbaar. Niet teveel 
opvallen, dus. Nu, begin september, is de vogelwereld weer meer in 
beweging. Een aantal vogels is al naar het zuiden vertrokken, anderen 
maken zich hiervoor op en de doortrek vanuit het noorden is al een tijdje 
bezig. Vogels zijn praktisch ingestelde wezens. Vliegen kost veel energie, 
energie kost voedsel, voedsel kost tijd en moeite, dus als ze daar op 
kunnen besparen, zullen ze dat niet nalaten. Zo verschrompelen bij trek-
vogels de voortplantingsorganen voordat ze aan hun uitputtende vlieg-
reis naar Afrika beginnen. Waarom zou je zulke zaken meeslepen als ze 
alleen maar voor extra gewicht zorgen en je ze pas het volgende voorjaar 
weer nodig hebt? Vogels hebben alleen inwendige geslachtsorganen, 
geen aanhangels en uitsteeksels zoals bij zoogdieren. Ergens onder hun 
buikveren zit de cloaca, een opening voor urine, ontlasting én de 
geslachtsorganen. Het paringsritueel met die cloaca’s oogt soms wat 
harkerig. Het mannetje probeert zijn evenwicht te bewaren terwijl hij op 
de rug van het vrouwtje balanceert en intussen pogen ze krampachtig 
hun cloaca’s eventjes met elkaar in contact te brengen. Toch lukt het ze 
goed, anders zouden er immers geen vogels meer zijn. Maar er zijn wel 
enkele vogelsoorten met een handige penis. Eenden bijvoorbeeld 
beschikken over een soort kurkentrekker, die ze doorgaans binnenboord 
houden. Elk uitsteeksel geeft extra weerstand bij het vliegen en kost dus 
energie. En als je wel eens een vogel door doornig struikgewas hebt zien 
vliegen, begrijp je dat zo’n sliert ook makkelijk ergens achter kan blijven 
haken. Vroeg in de evolutie hadden veel meer vogelmannetjes een penis, 
maar wellicht zijn ze met het oog op de aerodynamica ooit voor de keuze 
gesteld: Wil je vliegen? Dan je piemel inleveren! Wil jij een piemel? Dan 
wordt er niet gevlogen! Ja, je moet er wat voor over hebben als je zo 
graag door de lucht wilt fladderen, al is het die bijdehante eenden en een 
aantal andere vogelsoorten gelukt deze keuze te omzeilen. Bij ons 
mensen heeft vliegen ook een prijs, maar dat is weer een heel ander 
verhaal. 

Jaap Kranenborg

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Mijdrecht - Op zaterdag 11 
september is de Janskerk in Mijd-
recht van 12 tot 17 uur geopend voor 
publiek. Er is een tentoonstelling 
over het hekwerk van het Jans-
kerkhof dat vorig jaar is geplaatst. 
Bij foto’s van de symbolen in het 
hekwerk zijn haiku’s van leden van de 
Protestantse Gemeente Mijdrecht 
geplaatst. Hiervan is ook een boekje 

verkrijgbaar. Verder is er muziek 
(orgel, piano) en is er gelegenheid 
om het orgel van dichtbij te bekijken. 
Er staat een boekentafel met christe-
lijke boeken en kaarten. Ook de 
Historische Vereniging De Proosdij-
landen heeft een plekje in de kerk. 
Gastheren en -vrouwen zorgen 
ervoor dat alles volgens de corona-
richtlijnen verloopt.

Janskerk open op Open 
Monumentendag

Foto: Henk Butink

Uithoorn - Zanggroep Musica zoekt 
onder 60-plussers, zangeressen en 
zangers om onze zanggroep te 
versterken. Musica is een zanggroep 
die alweer enige jaren bestaat en die 
zich tot doel heeft gesteld regel-
matig onze ouderen een plezierige 
middag te bezorgen in de vele instel-
lingen die onze regio rijk is. Wij 
zingen hoofdzakelijk operettemu-
ziek, maar ook Musicalliedjes en het 
Hollands repertoire vindt bij onze 
toehoorders een willig oor. Wij 
worden aan de piano afwisselend 
begeleid door een pianiste of pianist 

en wij repeteren wekelijks op de 
woensdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur in Het Hoge Heem in 
Uithoorn. Wij treden regelmatig op 
bij een verzorgings- of bejaardente-
huis en dat doen wij bijna altijd in de 
middag. Onze leden bestaan uit 
dames en heren met de nodige koor-
ervaringen die het plezierig vinden 
om met elkaar te zingen. Ook 
mensen met solistische ervaringen 
kunnen zich daar laten horen. De lat 
ligt bij ons niet hoog, maar we zijn 
allemaal enthousiast en hebben 
plezier in het zingen voor met name 

Zanggroep Musica zoekt zanger en zangeressen

De Hoef - Op zondag 12 september 
is van 10.30 uur tot 14.00 uur de H. 
Antonius van Paduakerk en pastorie, 
Oostzijde 44 en 45 in De Hoef, open 

voor bezichtiging.
De kerk en pastorie, ontworpen door 
architect Jac. Etmans, zijn gebouwd 
in 1921 en bestaan dit jaar dus 100 

Monumentendag

De Kwakel/Amstelhoek - Gasten 
van de Zonnebloem De Kwakel 
waren weer uitgenodigd om deel te 
nemen aan een activiteit. 
Deze keer was gekozen voor een 
high tea bij ’t Enge bos In De Kwakel. 
Na een mooie wandeling door de 
kwekerij van Lek met prachtige witte 
hortensia’s kwamen de gasten aan 
op een sprookjesachtige plek. 
Er was een lange tafel gedekt onder 
de luifel waar de dames heerlijk 

hebben gezeten. Genoten hebben ze 
van verrassende theesmaken en de 
heerlijke zelfgemaakte high tea 
gerechten. Ingrediënten uit het bos 
waren erin verwerkt. Dit hoorde je 
tijdens de rondleiding van Jeanette 
ten Brink-Lek door het bos. Met volle 
buik en een ervaring rijker gingen de 
gasten weer naar huis. 

Dag van de Aandacht
De vrijwilligers zijn het weekend bij 

Weer mooie momenten met  
de Zonnebloem

jaar. Door de coronamaatregelen kon 
dit jubileum op diverse momenten 
helaas heel bescheiden gevierd 
worden. Naar aanleiding van dit 
100-jarig bestaan is er in de pastorie 
een fototentoonstelling ingericht die 
een beeld geeft van de geschiedenis 
van de Rooms Katholieke parochie, 
kerk en school in De Hoef.
Daarnaast is naar aanleiding van het 
jubileum, begin dit jaar de kerk van 
binnen weer prachtig opgeschilderd. 
In dit mooie kerkje vieren wekelijks 
de Hoevenaren vol trots hun geloof.
De kerk in De Hoef bezit een 192 jaar 
oud Wander Beekes orgel, die als 
enige nog geheel origineel is.

Dit orgel is oorspronkelijk gebouwd 
voor de kerk in Breukelen, maar luis-
tert nu al 70 jaar de vieringen in De 
Hoef op. Binnenkort gaat het rijks 
monumentaal Wander Beekes orgel 
gerestaureerd worden en zal dan 
enige tijd niet meer te beluisteren 
zijn. Maar tijdens de monumen-
tendag zal om 11.30 uur en om 12.30 
uur het orgel nog bespeeld worden.
Het is dus zeker de moeite waard om 
op 12 september in De Hoef de Anto-
niuskerk, met daarin het Wander 
Beekes orgel en de fototentoonstel-
ling te bekijken.

de mensen langs geweest om een 
prachtig boeket, gesponsord door 
Verbeek & Bol, te brengen. Iedere 
gast met zijn eigen verhaal die een 
boeket ontving op de Dag van de 
Aandacht. 
Deze dag zorgt ervoor dat ze niet 
vergeten dat wij als mensen, ziek en 
gezond, samen door het leven gaan. 
Even een moment van aandacht aan 
diegene, zodat men weet dat aan 
hen gedacht wordt.

de mensen die in een instelling 
wonen. Onze zanggroep is een groep 
enthousiaste, meest gepensioneerde, 
mensen met liefde voor het zingen 
-tezamen of solistisch- die het 
plezierig vinden voor hun medemens 
op te treden.

Kom eens kennismaken op de 
woensdagavond in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Voor meer informatie 
over aanvang van de eerste repetities 
kun u bellen met: Kees Oskam, tele-
foon: 06-29283733 of mobiel: zang-
groepmusica@kpnmail.nl
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Wilnis - In augustus zijn de clubkam-
pioenschappen Strokeplay op zowel 
de 18 holes wedstrijdbaan als de 
Par-3 baan gespeeld. Strokeplay is 
feitelijk de oorspronkelijke vorm van 
golf. Alle slagen die een speler nodig 
heeft om een ronde golf te spelen, 

Clubkampioenen Strokeplay 
Golfclub Veldzijde 2021

Vinkeveen - Na anderhalf jaar 
zonder competitie voetbal startte 
Hertha enthousiast met de eerste 
wedstrijd tegen Vleuten. Deze vrien-
denploeg hebben via veel trainingen 
hun conditie op peil gehouden en 
dat was in het veld goed te zien. 

Vanaf de eerste minuut liep Vleuten 
achter de feiten aan. Binnen enkele 
minuten lag de eerste bal in het net 
bij de tegenstander. De ene mooie 
combinatie na de andere volgde en 
met enige regelmaat werd er 
gescoord. Vleuten had niets in te 

Hertha voortvarend van start

Uithoorn - Maaike Schipper uit 
jeugd A vond het wel weer tijd voor 
een jeugdkamp en heeft binnen het 
bestuur gevraagd of dit mogelijk 
gemaakt kon worden binnen de 
huidige coronamaatregelen. Maaike 
kreeg begin juni groen licht van het 
bestuur en heeft zelf geholpen om 
het jeugdkamp te organiseren. 
Op 28 augustus verzamelden de 
opgegeven jeugdleden tussen de 10 
en 17 jaar zich bij de ondertussen 
bekende kamplocatie. De grote 
legertent was weer prachtig neer-
gezet met behulp van Heren 2. Al 
snel vertrok de groep naar Polder-
sport voor een mooi parcours over 
het water. Er waren maar enkelen die 
droog het einde haalde. 

Na een heerlijke barbecue werd het 
tijd voor levend Stratego en toen de 
schemer inviel kwamen er meerdere 
vrijwilligers om te assisteren bij het 
nachtspel. De verlichting, mogelijk 
gemaakt door de UBA, ging uit, zodat 
ze in het donker het nachtspel 
konden uitvoeren. Je zag enkel de 
zaklampen van de jeugd en hoorden 
af en toe gegil en geschreeuw. 
Na het spel kon er opgewarmd 
worden bij het kampvuur. Het hout, 
geschonken door Timmerbedrijf van 
Huizen, brandde lekker en met een 
warme chocolademelk kon iedereen 
er weer tegen. 
Het bleef nog lang onrustig en 
gezellig op het kampterrein. 
Zaterdag 29 augustus werd er gevol-

leybald en vervolgens werd de 
kamplocatie weer opgeruimd. 
Voordat de regen kwam, was alles 
weer netjes en de jeugd weer thuis. 
Dank aan alle vrijwilligers. Het was 
weer een groot succes! 

Wist u dat: 
de jeugdafdeling van volleybalver-
eniging SAS’70 gegroeid is tijdens de 
coronaperiode? 
We altijd nieuwe leden verwelkomen 
en dat iedereen 3x gratis mee mag 
trainen? 
We tijdelijk in opblaashal de Scheg 
trainen en de wedstrijden spelen? 
De jeugd die mee wil komen trainen 
aangemeld kan worden via jeugd-
voorzitter@sas’70?

Jeugdkamp volleybalvereniging 
SAS’70 een groot succes

clubkampioen Sil Stoker (midden), 2e Phil Rich (links) en 3e Joke Schiphorst (rechts)

Clubkampioen Frank van der Wal (midden), 2e Jan van der Wal (links) en 3e Teun 

Burgers (rechts)

weersomstandigheden. Om zich te 
kwalificeren voor de finaledag op 
zondag, moesten de deelnemers op 
vrijdag en zaterdag twee ronden van 
18 holes spelen. Bij de dames bleven 
8 deelnemers over, bij de heren 12.

Dames
De dames speelden een ongemeen 
spannende finale. Phil Rich uit Vinke-
veen startte met een achterstand van 
1 slag. Sil Stoker uit Breukelen wist 
dit tot de laatste hole zo te houden; 
een knappe prestatie. Sil Stoker is 
hiermee Clubkampioene Strokeplay 
2021 geworden. Phil Rich werd 
tweede en Joke Schiphorst derde, 
ook met slechts 1 slag verschil met 
Phil.

Heren
Bij de heren startte Frank van der Wal 
uit Woerden met een voorsprong van 
7 slagen. In de finale wist hij deze 
voorsprong zelfs uit te bouwen tot 
15 slagen en kon hiermee de titel 
Clubkampioen Strokeplay 2021 op 

zijn naam schrijven. Tweede werd Jan 
van der Wal uit Amstelveen en Teun 
Burgers uit Wilnis werd derde.

Clubkampioenschap
Zondag 29 augustus werden de club-
kampioenschappen voor de heren 
op de Par-3 baan gespeeld. Jammer 
genoeg waren er onvoldoende 
aanmeldingen door dames om ook 
aan hen de mooie wisseltrofee uit te 
kunnen reiken. De heren speelden 
twee ronden van 18 holes. Degene 
met het minste aantal slagen werd 
Cor Meulenbelt uit Wilnis, op de voet 

gevolgd door Hans Veldhuijzen uit 
Woerden. Carl Flesch uit Uithoorn 
werd derde. 
Cor Meulenbelt mag zich voor de 6e 
keer Clubkampioen Strokeplay Par-3 
noemen. Een geweldige prestatie! 
Alle winnaars gingen na afloop naar 
huis met een mooi boeket en met de 
zwaar bevochten en verdiende 
trofeeën. 
De namen van de drie clubkampi-
oenen zullen op de houten schilden 
in het clubhuis worden bijge-
schreven op de houten schilden, 
voor de eeuwige roem.

tellen voor de score. Oók de straf-
slagen. Wie aan het eind van de 
ronden het minste aantal slagen 
heeft, is de winnaar. Op de 18 holes 
wedstrijdbaan vonden deze club-
kampioenschappen plaats van 20 
t/m 22 augustus, onder wisselende 

brengen en kwam maar af en toe in 
de buurt van het strafschopgebied. 
Na de rust voetbalde Hertha er weer 
lustig op los. Berrie en Rogier 
hoefden geen tactische wissels toe te 
passen. Iedereen kwam aan de beurt 
en Hertha bleef erop los scoren.. 
Uiteindelijk verliet Vleuten met een 
12-1 nederlaag Vinkeveen.

Mijdrecht - Overvliegen, dat klinkt 
natuurlijk heel gek, maar bij de Jan 
van Speykgroep in Mijdrecht is het 
een jarenlange en erg leuke traditie. 
Op een mooie dag in september 
komt de scoutinggroep bij elkaar om 
te kijken hoe de oudste kinderen van 
iedere leeftijdsgroep over gaan 
vliegen naar de volgende groep. 
Afgelopen zondag 5 september was 
het weer zover. Dit gebeurt ieder jaar 
weer op een andere manier. Deze 
keer was bij de scoutingboerderij aan 
de Oosterlandweg een mooi 
parcours gebouwd door de scouts. 
De scouts vlogen eerst met behulp 
van een kabelbaan, gleden daarna 
van de wildwaterbaan, dansten op 
een evenwichtsbalk en kropen 
daarna door de jungle naar hun 
nieuwe speltak toe. Na het officiële 
gedeelte mochten alle aanwezig die 
dat wilden ook het parcours 
proberen. Een spettend begin van 
het nieuwe jaar dus en er staan weer 
veel mooie activiteiten op de plan-
ning. En daar kun jij ook bij zijn! Alle 

kinderen zijn welkom om een kijkje 
te nemen bij Scouting Jan van Speyk 
op de Oosterlandweg in Mijdrecht. 
Afhankelijk van je leeftijd kan dat op 
woensdag- of vrijdagavond of zater-
dagochtend. Voor meer informatie; 
neem een kijkje op www.
janvanspeykgroep.nl en bezoek onze 
Facebookpagina ‘Scouting Jan van 
Speyk’ of vind ons op Instagram.

Vliegende start voor Scouting 
Jan van Speyk

Uithoorn - 10 Spelers waren woens-
dagavond aanwezig om de eerste 
ronde van de interne competitie te 
spelen. Rik Könst en Joran Donkers 
speelden remise door zetherhaling. 
Rik had een kwaliteit meer tegenover 
twee pionnen, maar kon daarmee 
geen potten breken, evenals Joran. 
Bij de overige vier partijen wisten de 
spelers met de zwarte stukken te 
winnen.
Ferry Weverling ging iets te enthou-
siast van stapel en gaf daarbij een 
stuk weg waardoor Theo Hendriks 
zijn eerste punt scoorde. Ton Kraaij 
offerde twee stukken. Maarten de 
Jong kwam te zitten met twee niet 
ontwikkelde stukken, maar zijn 
overige stukken stonden veel 

actiever. Dat gaf de doorslag.
Huub Joosten had in zijn partij 
remise binnen handbereik, doch 
wilde te veel, waardoor Marcel van 
Laarhoven hem hardhandig kon 
afstraffen.
Patrick van Lommel offerde een stuk 
om groot voordeel te pakken, doch 
dat pakte minder goed uit. Willem 
Hensbergen toverde een sterke 
verdediging op het bord en Patrick 
moest het onderspit delven.
Rik Könst-Joran Donkers   ½ -- 1/2
Patrick van Lommel-
Willem Hensbergen  0-1
Ferry Weverling-
Theo Hendriks    0-1
Huub Joosten-Marcel Laarhoven 0-1
Ton Kraaij-Maarten de Jong 0-1

Schaakcompetitie weer 
begonnen
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Regio - Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk organiseert in samenwerking 
met de gemeente De Ronde Venen 
van 6 tot en met 20 september een 
digitale vrijwilligersmarkt. Inwoners 
van De Ronde Venen kunnen via hun 
telefoon, tablet of pc een virtuele 
wandeling maken over deze markt 
en zich zo kosteloos en vrijblijvend 
oriënteren op vrijwilligerswerk. De 
digitale markt is te bezoeken via 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl.

Filmpjes
Tijdens die virtuele wandeling 
kunnen bezoekers vanuit een 
comfortabele stoel kennismaken met 
30 Rondeveense en 30 Uithoornse 
organisaties. Deze hebben een eigen 
digitale stand waarin zij het vrijwil-
ligerswerk onder de aandacht 
brengen met fi lmpjes, foto’s en 

linkjes. Het aanbod is divers. Denk 
aan vrijwilligerswerk in het theater, 
taallessen geven of pr-activiteiten bij 
de reddingsbrigade. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend contact 
leggen met de organisaties van hun 
keuze. 
Zo is leuk en boeiend vrijwilligers-
werk snel gevonden. 

Waardering
Vrijwilligers zijn van groot belang 
voor de samenleving. Ook voor vrij-
willigers zelf is vrijwilligerswerk dé 
manier om met andere mensen in 
contact te komen, actief te blijven of 
ervaring op te doen. Bovendien is 
vrijwilligerswerk gewoon erg leuk en 
levert het veel op. Zoals voor Nici, 
maatjesvrijwilliger: “Door mijn vrijwil-
ligerswerk voel ik me gezien en 
gewaardeerd”. 

Steunpunt Vrijwilligerswerk lanceert 
digitale vrijwilligersmarkt

Contact
Belangstellenden die eens in gesprek 
willen over hun interesses, wensen 
en mogelijkheden kunnen contact 
opnemen met Sabine Ridderhof of 
Dyanne van Tessel van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via vrijwilligers-
werk@stdb.nl of bellen naar: 0297-
230 280.  
Ronde Venen te ondersteunen. Door 
ze bij elkaar te brengen, te adviseren 
over onderlinge afspraken, vergoe-
dingen, scholing. En door zelf veel te 
organiseren: cursussen, workshops 
en de vrijwilligersmarkt. Op de 
website: www.steunpuntvrijwilligers-
werk.nl is informatie te vinden over 
vraag en aanbod van vrijwilligers, 
regels en afspraken en de activiteiten 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Voor meer info: zie ook de adver-
tentie in dit blad

Regio – Het aantal huishoudens in 
Nederland dat voedselhulp krijgt 
van de voedselbank is in 2020 met 
7,2% gestegen. Achter deze 
toename zit ook een grote groep 
kinderen. Het aantal kinderen t/m 
17 jaar die afhankelijk zijn van de 
voedselbank steeg in 2020 met 
9,3% ( 36.858 kinderen) .Speciaal 
voor deze kinderen, start vandaag 
de grote landelijke actie gericht op 
het ontbijt “Op een lege maag kun 
je niet leren” in samenwerking met 
Albert Heijn. Geen enkel kind zou 
met een lege maag naar school 
mogen gaan. De actie duurt t/m 12 
september. Klanten kunnen in 660 
winkels van Albert Heijn, verspreid 
over heel Nederland, ontbijt-
producten zoals hagelslag, haver-
mout en cornfl akes doneren aan de 
lokale voedselbanken. De ontbijt-
producten zijn speciaal geselec-
teerd en staan bij elkaar gegroe-

peerd in de winkel, zodat het 
makkelijk is voor klanten om de 
producten uit te zoeken. Alle 
producten zijn gericht op een voed-
zaam ontbijt voor gezinnen met 
kinderen. Op ah.nl/doneren staat de 
lijst met Albert Heijn winkels die 
deelnemen aan deze actie met de 
voedselbank. 

Geweldig
“Geweldig dat onze vaste en belang-
rijke partner Albert Heijn zich weer 
inzet voor de voedselbanken. Deze 
week zijn alle scholen weer 
begonnen. Een mooi moment om 
gezinnen die het moeilijk hebben te 
helpen met het aanvullen van de 
voorraadkast. Want op een lege 
maag kun je niet leren. Het zou dus 
fantastisch zijn als we deze week veel 
ontbijtproducten inzamelen voor 
gezinnen die klant zijn bij de voed-
selbank!”, aldus Leo Wijnbelt 

Op een lege maag kun je 
niet leren

Aalsmeer - In zorgcentrum Het Hoge 
Heem in Uithoorn en zorgcentrum 
Rozenholm in Aalsmeer gaat Amstel-
ring weer zij-instromers opleiden tot 
Verzorgende IG niveau 3. Mensen met 
een diploma MBO niveau 2 kunnen 
meedoen. Leeftijd is niet belangrijk, 
enthousiasme en graag met mensen 
willen omgaan, wel. Rita Braam, 
manager bij Het Hoge Heem en 
Rozenholm, is enthousiast: “Hore-
capersoneel, stewardessen, post-
bodes, bakkers, zelfstandige onderne-
mers, kunstenaars, modeontwerpers, 
Amstelring heeft mensen uit allerlei 
sectoren opgeleid tot verzorgende. 
Het is een mooie kans om te leren en 
te werken tegelijkertijd. Eén dag in de 
schoolbanken en drie dagen per week 
aan de slag in een woonzorgcentrum. 
Betaald je diploma halen dus. En de 
opleiding duurt twee jaar na een 
voorbereidende periode, dus een heel 
overzichtelijke tijd.”

Opleiden en begeleiden
Professioneel, liefdevol en daad-
krachtig, dat is wat Amstelring zoekt 
in de verzorgenden IG van de 
toekomst. Wie hier aan voldoet en in 
het bezit is van een MBO-diploma 
niveau 2 kan zich aanmelden voor de 
opleiding. Rita: “We zullen je intern 
opleiden en begeleiden. Je komt te 
werken op verschillende afdelingen, 
zodat je alle kanten van het werk ziet. 

Dat is vaak ook het moment waarop 
je erachter komt wat je het leukst 
vindt. Bijvoorbeeld omgaan met 
mensen met dementie, of met 
ouderen die herstellen van een CVA.”

Uitwisselen van levenservaring
“De zij-instromers die zich tot nu toe 
bij Amstelring hebben aangemeld 
zijn heel divers qua leeftijd en achter-
grond. En dat is ook zo leuk eraan, 
want wij leren ook veel van onze 
nieuwe collega’s. Wat een zij-
instromer meeneemt uit vorige banen 
en qua levenservaring is heel waar-
devol. Het verrijkt ons werk, onze 
inzichten en allerbelangrijkst, het 
geeft variatie. Dat is heel fi jn voor de 
mensen die bij ons verblijven.” Meer 
informatie is te vinden in de adver-
tentie elders in deze krant.

Opleiding voor mbo’ers die 
graag met mensen omgaan

Rita Braam, manager bij Rozenholm.

Wilnis - De Buurtkamer in Wilnis gaat 
op dinsdag weer open van 10:00 tot 
12:00 u. Maar er kan weer gezellig 
koffi  e worden gedronken en er is 
natuurlijk weer tijd voor een praatje. 
Vooraf aanmelden hoeft niet. We 
hopen je snel weer in de Buurtkamer 
te mogen begroeten. De huidige 
maatregelen, zoals voldoende 
afstand houden en thuisblijven als je 
klachten hebt, blijven uiteraard nog 
wel van kracht.

Vanaf heden zijn bijna alle Buurtka-
mers van Tympaan-De Baat weer 
open. De ruimte in Buurtkamer De 
Hoef is helaas niet geschikt voor de 
maatregelen die nu nog van kracht 
zijn. De vrijwillige teams van de 
diverse Buurtkamers kunnen nog 
versterking gebruiken. Dus heb je zin 
in fi jn vrijwilligerswerk, neem dan 
contact op met Pim Jongsma via p.
jongsma@stdb.nl of bel met (0297)- 
230 280.

Ook Buurtkamer Wilnis open

Vinkeveen – Zaterdagavond jl kon de 
politie, zij het na een lange achtervol-
ging, een ware waterpiraat aanhouden 
op een waterscooter. Deze, hetgeen na 
de aanhouding bleek, 17- jarige 
jongeman was de hele zomer al opge-
vallen, maar toen wist hij de aanhou-
dingsdans steeds te ontspringen. 
Zaterdagavond werd hij echter op 
heterdaad betrapt, waarna een achter-
volging volgde. Met zwaailicht en 
hoge snelheid gingen agenten met de 

politieboot achter de waterscooter 
aan. Na een lange achtervolging lukte 
het de agenten, in samenwerking met 
de BOA’s van het recreatieschap, de 
waterscooter te stoppen. De 
bestuurder, een 17-jarige jongeman 
ging ongeveer 100 kilometer per uur, 
had geen vaarbewijs, onnodige golf-
slag en negeerde diverse keren een 
stopteken. De scooter werd in beslag 
genomen en de knaap kan een fi kse 
boete verwachten

17- jarige waterpiraat opgepakt

Bestuursvoorzitter van Voedselbank 
Nederland.

Allemaal
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel en 
Albert Heijn Jos van den Berg en 
Albert Heijn Zijdelwaard (Uithoorn) 
doen mee Ook in Uithoorn en in De 
Kwakel zijn kinderen helaas afhanke-
lijk van voedselhulp. Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel steunt samen 
met haar vrijwilligers deze kinderen 
en hun gezinnen door wekelijks 
voedsel te verstrekken uit gedo-
neerde middelen. In Uithoorn 
kunnen inwoners ook meedoen aan 
de inzamelingsactie van Albert Heijn. 
Daarmee is voedselbank Uithoorn-
De Kwakel enorm geholpen. Je vindt 
de actieproducten bij Albert Heijn 
Jos van den Berg aan Amstelplein 37 
en Albert Heijn Zijdelwaard aan 
Zijdelwaardplein 84. 

De Ronde Venen 
Ook in de gemeente De Ronde 
Venen doen de verschillende AH 
vestingen mee aan deze actie. In de 
week van 30 augustus tot 5 
september worden ontbijtproducten 
ingezameld bij AH Abcoude en AH 
Leicester in Mijdrecht én in de week 
van 6 september tot 12 september 
bij AH Passage in Mijdrecht. In 
goed overleg wordt een gezond 
assortiment ontbijtproducten aange-
boden. Deze zijn uitgestald in een 
speciale kraam in de fi lialen. De 
kraampjes worden bemand door de 
vrijwilligers van Voedselbank De 
Ronde Venen en/of leden van Rotary-
club Vinkenveen-Abcoude. Nadat de 
producten zijn afgerekend kunnen 
deze nabij de kassa’s worden ingele-
verd bij de afgifteplek

Collectanten 
gezocht
Uithoorn - Het Prinses Beatrix 
Spierfonds is dringend op zoek 
naar nieuwe collectanten in 
Uithoorn die in de week van 12 
t/m 18 september een paar 
uurtjes willen besteden aan het 
goede doel. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
Liesbeth Boutkam op 
0630563920 of mail naar l.
boutkam@telfort.nl

De Kwakel - Vele steunbetuigingen 
en twee nieuwe leden hebben 
damclub Kunst & Genoegen weer 
moed gegeven om door te dammen. 
Een club van bijna 95 jaar mag niet 
zomaar ophouden te bestaan, dit 
vond ook een kleinzoon van de eerste 
voorzitter van K&G die in 1927 de 1e 
hamer hanteerde. Spontaan nam hij 
woensdagmiddag in ‘t Fort De Kwakel 
achter het bord plaats om zo de 
eerste zet in de goede richting te 
geven. De leden van K&G hopen dat 
nog meer damliefhebbers zijn voor-
beeld zullen volgen. De basis is nog 
smal voor de club die voortaan op de 
woensdagmiddag in ‘t Fort wil gaan 
dammen. Een aderlating voor de club 
is het vertrek van Wim Keessen, een 

van de beste dammers in de K&G 
geschiedenis stopt om gezondheids-
redenen. Hij nam op gepaste wijze 
afscheid door het snel damtoer-
nooitje van afgelopen woensdag 
middag te winnen. De competitie 
opzet zal het komende seizoen wat 
gewijzigd worden, eens in de maand 
zal er een middag worden gesnel-
damd. Daarnaast wil K&G weer in de 
hoofdklasse van Noord-Holland gaan 
uitkomen met een viertal, deze 
wedstrijden vinden in de avond 
plaats. Meer dammers zijn natuurlijk 
van harte welkom, van starters tot de 
meer gevorderden, er is voor ieder 
wat Wills. Aanvang om 13.30 uur in ‘t 
Fort De Kwakel, inlichtingen Adrie 
Voorn 0297 568472.

K&G-ers dammen door!
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Gemeente Uithoorn

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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl/ of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam-Amstelland Vaccinatielocatie vlakbij 
 Uithoorn: Bovenkerkerweg 6-8 Amstelveen. 
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronacheckapp downloaden: https://coronacheck.nl/nl

WWW.UITHOORN.NL

De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je tes-
ten bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheids-
klachten.

Bewoners van de gemeente Uithoorn met lichte klachten kunnen zon-
der afspraak, gratis en dichtbij huis laten testen op corona bij de GGD-
testbus op het Amstelplein. 

Praktische informatie
De testbus op het Amstelplein is tot en met 19 september (met uitzon-
dering van woensdag) dagelijks geopend van 8.30 tot 12 en van 12.45 
tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. Neem 
een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 5 .253 inwoners van de AA zijn volledig gevaccineerd
• 42. 55 inwoners van de AA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 32 64% 6% 0% 30%
Week 34 67% 4% 0% 29%

Positief geteste personen
In week 34 (23 augustus t/m 29 augustus) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 5% vergeleken 
met de week daarvoor. In de gemeenten Aalsmeer en Diemen nam het 
aantal meldingen licht toe en in de overige gemeenten nam het aan-
tal meldingen af. Binnen Amsterdam nam het aantal meldingen toe in 
de stadsdelen Oost, Centrum en West. In de overige stadsdelen nam 
het aantal meldingen af.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 34   Week 33 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
23 78  32 108

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 5% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde naar 
14,7%. In de gemeente Amsterdam, Aalsmeer en Ouder-Amstel werd 
afgelopen week meer getest dan de week ervoor en in de overige ge-
meenten nam het aantal testen af. Binnen de gemeente Amsterdam 
steeg het aantal testen in alle stadsdelen.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 34   Week 33 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
294 993  316 1.067

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 34

Basisregels

GGD testbus twee weken 
langer op het Amstelplein

Haal uw eerste prik waar en wanneer het u uitkomt. Zonder afspraak 
en u kunt meteen terecht. Let op: alleen als u nog geen vaccinatieaf-
spraak hebt gemaakt. Zie voor meer info: ggd.amsterdam.nl/nieuws-
overzicht/corona-prik-afspraak of bekijk de priklocaties op de kaart: ht-
tps://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus 

De uitnodigingen voor iedereen van 12 jaar en ouder zijn verstuurd. 
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak ma-
ken voor een vaccinatie via https://coronatest.nl/ of bellen naar 0800 - 
7070. Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak een prik halen. 

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Het Info- en Adviespunt in Gezondheidscentrum de Waterlinie is 
weer open, iedere maandag en dinsdag van 08:30 uur tot 12:00 
uur. In het Info- en Adviespunt werken Uithoorn voor Elkaar en 
de gemeente Uithoorn samen. U krijgt snel de juiste ondersteu-
ning, hulp of adviezen krijgt. Vrijblijvend en kosteloos.
Info- en Adviespunt in Gezondheidscentrum De Waterlinie, Ko-
ningin Maximalaan 30 in Uithoorn. Telefonisch bereikbaar op 
0297-30 30 44 en per e-mail via info@uithoornvoorelkaar.nu

Info- en Adviespunt 
De Waterlinie weer open

Groot onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad
De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. Gemeenten en 
provincies zetten zich samen met 
winkeliers in voor aantrekkelij-
ke binnensteden, dorpscentra en 
een compleet winkelaanbod. Om 
dit zo goed mogelijk te doen, be-
gint in september in de Randstad 
en andere delen van het land, een 
grootschalig consumentenonder-
zoek. Dat onderzoek brengt in 
beeld waar de inwoners kopen en 
hoe tevreden ze zijn over de win-

kelgebieden. Ook de gemeente 
Uithoorn neemt deel aan het on-
derzoek. I&O Research en bu-
reaus BRO en BSP voeren het 
onderzoek uit in opdracht van on-
der andere de provincie Noord-
Holland. 

Begin september ontvangt een 
groot deel van de huishoudens 
een uitnodiging om aan het on-
derzoek deel te nemen. Heeft u 
geen brief gekregen maar wilt u 
wel graag meedoen? Vul de vra-
genlijst in via www.startvragen-

Veldwerk Koopstromenonderzoek 2021 in september van start

lijst.nl/koopgedrag. Onder alle 
deelnemers van het onderzoek 

worden 100 Horeca Cadeaukaar-
ten van 25 euro verloot.

Station Uithoorn

In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting 
op een spoorwegnet. In 1911 was al 
een station gebouwd nabij de ijze-
ren spoorbrug over de Amstel. De 
Haarlemmermeerspoorlijnen liepen 
van Nieuwersluis en Alphen aan 
den Rijn tot aan Haarlem en Am-

sterdam, waar het eindpunt lag bij het Haarlemmermeerstation. 
De laatste personenrit was op 2 september 1950 en in 1973 was 
het ook met het goederenvervoer gedaan. Het stationsgebouw 
biedt nu onderdak aan restaurant Het Spoorhuis, dat vandaag 
vanaf 10.00 uur open is, zodat er vanaf dat moment ook binnen 
een kijkje kan worden genomen. Een oude rangeerlocomotief 
van de NS, die een plekje op het voormalige emplacement kreeg, 
herinnert aan het spoorwegverleden. In het station kan men iets 
gebruiken en zich monumentale details van het gebouw laten wij-
zen. De spoorrails zijn vervangen door een busbaan. Het gebouw 
is rijksmonument, evenals de nabijgelegen spoorbrug.

Adres
Stationsstraat 41-45, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Tolhuissluis

Net als voorgaande jaren is de Tol-
huissluis in De Kwakel te bezoeken, 
waarvan de restauratie mei 2014 is 
voltooid. Per auto vanaf Vrouwenak-
ker bereikbaar via het Nieuwveens 
Jaagpad en per fiets via het pad 
langs de Jan Ploegensluis aan de 

Kwakelse zijde van de Drecht. Ontvangen wordt men in theetuin 
[H]eerlijk! naast het rijtje monumentale sluiswachterswoningen. 
In 1826 werden die betrokken door acht sluiswachters en hun 
gezinnen. In 1817 was de Drecht op diverse plekken te ondiep 
voor de binnenvaart. De Uithoornaar Jacob de Jong sprak koning 
Willem I aan op de deplorabele toestand van ’zijn’ Amstel, die actie 
ondernam en de sluis liet bouwen. Jacob de Jong benoemde hij 
in 1823 tot dijkgraaf. Die legde op 18 september 1824 de eerste 
steen. Die zit er nog steeds, zoek maar goed! 

Adres
Jaagpad 33, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Voormalig gemeentehuis

Restaurant Geniet aan de Amstel 
vestigde zich vorig decennium in het 
in 1937 voltooide gemeentehuis. Tot 
1976, toen het Stadskantoor aan de 
Boerlagelaan openging, vergaderde 
hier de Uithoornse gemeenteraad en 
sindsdien was het eigenlijk niet mo-

gelijk er zomaar binnen te vallen. Restaurant Geniet aan de Amstel 
is open vanaf 12.00 uur en dan is er dus kans een blik te werpen op 
het bijzondere interieur met zijn vele aan een vorig leven herinne-
rende details. Het gemeentehuis is optrokken in de traditionele stijl 
van de Delftse School naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré 
Molière.

Adres
Marktplein 2, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 12:00 - 16:00

Woonhuis

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is 
dit woonhuis uit 1911, dat recent aan 
de lijst is toegevoegd en nauwgezet 
is gerestaureerd door de landelijk 
werkende monumentenvereniging 
Hendrik de Keyser. Het is niet alleen 
door zijn verschijningsvorm bijzonder, 

maar ook omdat het gebouwd is naar een ontwerp van Michel de 
Klerk (1884-1923). De architect was prominent vertegenwoordiger 
van de Amsterdamse School. In de Spaarndammerbuurt in Amster-
dam, waar veel huizenblokken van zijn hand staan, is Museum Het 
Schip aan zijn leven en werk gewijd. Als de restauratie is voltooid, zet 
Hendrik de Keyser het woonhuis te huur.

Adres
Thamerlaan 14, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Bezoek de 
Open 
Monumentendag
in Uithoorn
op zaterdag
11 september

GRATIS
TOEGANG

Actualisatie gegevens 
gemeentemagazine 
(voorheen gemeentegids)

Uitgever van gemeentegidsen, Akse Media start binnenkort met 
de actualisatie van de adressen die in het gemeentemagazine 
Uithoorn staan (voorheen de gemeentegids): klopt uw vermel-
ding nog? Pas eventueel aan op http://Uithoorn.SmartMap.nl

Station Uithoorn

In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting 
op een spoorwegnet. In 1911 was al 
een station gebouwd nabij de ijze-
ren spoorbrug over de Amstel. De 
Haarlemmermeerspoorlijnen liepen 
van Nieuwersluis en Alphen aan 
den Rijn tot aan Haarlem en Am-

sterdam, waar het eindpunt lag bij het Haarlemmermeerstation. 
De laatste personenrit was op 2 september 1950 en in 1973 was 
het ook met het goederenvervoer gedaan. Het stationsgebouw 
biedt nu onderdak aan restaurant Het Spoorhuis, dat vandaag 
vanaf 10.00 uur open is, zodat er vanaf dat moment ook binnen 
een kijkje kan worden genomen. Een oude rangeerlocomotief 
van de NS, die een plekje op het voormalige emplacement kreeg, 
herinnert aan het spoorwegverleden. In het station kan men iets 
gebruiken en zich monumentale details van het gebouw laten wij-
zen. De spoorrails zijn vervangen door een busbaan. Het gebouw 
is rijksmonument, evenals de nabijgelegen spoorbrug.

Adres
Stationsstraat 41-45, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Tolhuissluis

Net als voorgaande jaren is de Tol-
huissluis in De Kwakel te bezoeken, 
waarvan de restauratie mei 2014 is 
voltooid. Per auto vanaf Vrouwenak-
ker bereikbaar via het Nieuwveens 
Jaagpad en per fiets via het pad 
langs de Jan Ploegensluis aan de 

Kwakelse zijde van de Drecht. Ontvangen wordt men in theetuin 
[H]eerlijk! naast het rijtje monumentale sluiswachterswoningen. 
In 1826 werden die betrokken door acht sluiswachters en hun 
gezinnen. In 1817 was de Drecht op diverse plekken te ondiep 
voor de binnenvaart. De Uithoornaar Jacob de Jong sprak koning 
Willem I aan op de deplorabele toestand van ’zijn’ Amstel, die actie 
ondernam en de sluis liet bouwen. Jacob de Jong benoemde hij 
in 1823 tot dijkgraaf. Die legde op 18 september 1824 de eerste 
steen. Die zit er nog steeds, zoek maar goed! 

Adres
Jaagpad 33, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Voormalig gemeentehuis

Restaurant Geniet aan de Amstel 
vestigde zich vorig decennium in het 
in 1937 voltooide gemeentehuis. Tot 
1976, toen het Stadskantoor aan de 
Boerlagelaan openging, vergaderde 
hier de Uithoornse gemeenteraad en 
sindsdien was het eigenlijk niet mo-

gelijk er zomaar binnen te vallen. Restaurant Geniet aan de Amstel 
is open vanaf 12.00 uur en dan is er dus kans een blik te werpen op 
het bijzondere interieur met zijn vele aan een vorig leven herinne-
rende details. Het gemeentehuis is optrokken in de traditionele stijl 
van de Delftse School naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré 
Molière.

Adres
Marktplein 2, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 12:00 - 16:00

Woonhuis

Een ‘jong’ gemeentelijk monument is 
dit woonhuis uit 1911, dat recent aan 
de lijst is toegevoegd en nauwgezet 
is gerestaureerd door de landelijk 
werkende monumentenvereniging 
Hendrik de Keyser. Het is niet alleen 
door zijn verschijningsvorm bijzonder, 

maar ook omdat het gebouwd is naar een ontwerp van Michel de 
Klerk (1884-1923). De architect was prominent vertegenwoordiger 
van de Amsterdamse School. In de Spaarndammerbuurt in Amster-
dam, waar veel huizenblokken van zijn hand staan, is Museum Het 
Schip aan zijn leven en werk gewijd. Als de restauratie is voltooid, zet 
Hendrik de Keyser het woonhuis te huur.

Adres
Thamerlaan 14, Uithoorn

Openingstijden
za 11 sep. 10:00 - 16:00

Bezoek de 
Open 
Monumentendag
in Uithoorn
op zaterdag
11 september

GRATIS
TOEGANG
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin
gen.nl ok ruimtelijke plannen vindt u hier n op de Gemeentepa
gina .  kunt zich op die website ook inschrijven voor een e mailser
vice.  wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de ge
meente ithoorn.

 TER INZAGE
anwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. ilt u stukken die 

ter inzage liggen bekijken  belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• nspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer. nspraakperio

de  tot vier weken na bekendmaking  uiterlijk  oktober 2021. nlichtin
gen bij E. Korsaan  afdeling Buurt 02 7  513 111. 

• erkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode  tot en met 20 oktober 
2021. nlichtingen bij E. Korsaan  afdeling Buurt 02 7  513 111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021 0 02 0  tussen andweg en Aan de oom  het plaatsen van een 

geluidsscherm langs de ithoornlijn. ontvangen 23 0 21
• 2021 0 02 7  tussen Aan de oom en ijdelweg te ithoorn  het plaat

sen van een geluidsscherm langs de ithoornlijn ontvangen 23 0 21
• 2021 0 0344  tussen ijdelweg  tationsstraat Eindhalte  het plaat

sen van een geluidsscherm langs de ithoornlijn ontvangen 23 0 21
• 2021 0 035  ijdelveld 31  het verbouwen en uitbreiden van de wo

ning ontvangen 23 0 21
• 2021 0 0373  Colijnlaan 2  het plaatsen van een dakkapel ontvangen 

23 0 21
• 2021 070703  Grauwe Gans 10  het plaatsen van een dakkapel. ont

vangen 25 0 21
• 2021 0 2212  ilhelminakade 1  het slopen van een serre bij een ge

meentelijk monument ontvangen 31 0 2021
• 2021 0 220  ilhelminakade 1  het realiseren van een Bed  Break

fast in bestaande schuur ontvangen 31 0 2021 .

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
egen 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
• 2021 0 514  Boterdijk 77  interne verbouwing en plaatsen van dakra

men verzonden 01 0 2021
• 2021 077 02  Drechtdijk 1  het gewijzigd uitvoeren van een reeds ver

leende omgevingsvergunning verzonden 02 0 2021 .
Uithoorn
• 2021 0 2710  Grauwe Gans 0  het plaatsen van een dakopbouw ver

zonden 23 augustus 2021
• 2021 0 1114  Amsteldijk oord  het realiseren van een in uitrit ver

zonden 25 0 2021
• 2021 0 33  Potgieterlaan 20  het vervangen en vergroten van de 

dakkapel verzonden 30 0 2021

n 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 
02 7  513111.  kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl.  vindt de 

offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht

a telefonische afspraak 0 .30 10.30 uur  via 02 7  513 111. 
Ter inzage
edereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig

gen in het gemeentehuis. oms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. n dat geval wordt dit vermeld  bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De uakel.
Zienswijzen
edereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk  ge

richt aan burgemeester en wethouders van ithoorn  tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente  oms kunt 
u hiertegen bezwaar maken.  kunt een bezwaarschrift indienen bin
nen  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 ithoorn worden op
gestuurd  behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd  wordt met uw bezwaar
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. m ervoor te zor
gen 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 be
roep gaan bij de rechter.  doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.  
moet uw beroepschrift meestal binnen  weken na de verzending van 
de beslissing versturen.  dient uw beroepsschrift in bij de sector be
stuursrecht van de echtbank  Postbus 75 50  1070 A  Amsterdam 
of digitaal via https loket.rechtspraak.nl. oor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be
sluit 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. m ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen

 kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning.  stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank voorzieningenrechter  Postbus 
75 50  1070 A  in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor
ziening moet  net als in het bezwaar beroepsschrift  staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. oor het insturen van een voorlo
pige voorziening moet u ook betalen.

• 2021 0 4  u s de Beerenbroucklaan  reublaan  Aalberslaan  o
lenslaan  almalaan  voor het renoveren en verduurzamen van 3 wo
ningen verzonden 24 0 2021 .

RECTIFICATIE
p 25 augustus 2021 is de volgende advertentie gepubliceerd

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
egen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 

de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen  leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021 03 442  Amsterdamseweg achter 13 en 15  het bouwen van lood

sen buiten behandeling  verzonden 12 0 2021 .
Dat moet worden
VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
egen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar ma

ken. Hoe u dat moet doen  leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021 03 442  Amsterdamseweg achter nr. 13 en 15  het bouwen van 

loodsen besluit van rechtswege verzonden op 07 0  2021 .

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021 0 004  ijdelwaardplein 77  e ploitatievergunning horecabedrijf 

ontvangen 13 0 2021
• 2021 0 01  eegbree 55  evenementenvergunning toneelvoorstel

ling Maskarade van 22 t m 23 oktober 2021. ontvangen 25 0 2021
• 2021 0 03  eegbree 55  ontheffi ng art. 35 Alcoholwet ontvangen 

25 0 2021
• 2021 07 153  Evenemententerrein egmeer est  evenementenver

gunning portmarkt 22 september 2021 ontvangen 20 0 2021
• 2021 0 21 3  Marktplein 1  alcoholwetvergunning ontvangen 01 0

2021
• 2021 0 2354  ijdelveld 54  e ploitatievergunning horecabedrijf ont

vangen 31 0 2021 .

VERLEENDE VERGUNNINGEN
egen 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
• 2021 0 2310  Kerklaan  tijdelijke standplaatsvergunning van 4 t m 7 

september 2021 verzonden 01 0 2021
• 2021 07 700  Evenemententerrein De Kwakel  evenementenvergun

ning Koo man Polderloop op 12 september 2021 verzonden 02 0
2021 .

Uithoorn
• 2021 070 3  Arthur van chendellaan 40  verkoopvergunning consu

mentenvuurwerk op 2  30 en 31 december 2021 verzonden 2 0
2021

• 2021 0 04  andhoornweg 0  evenementenvergunning BM  op
competitie op 11 en 12 september 2021 verzonden 02 0 2021 .

Aannemer D. van der teen rondt 
deze week op de hamerlaan de 
werkzaamheden aan fase 1b af. 

p zaterdag 11 september wordt 
doorgewerkt om een asfaltlaag 
aan te brengen op de hamer
laan. Gertjan van oskuilen van 
aannemingsbedrijf D. an der 

teen  De rioleringswerkzaam
heden in combinatie met kabels 
en leidingen en meerdere funda
ties vroeg veel energie van alle 
betrokken partijen. Fijn dat we nu 
deze fase af kunnen ronden zodat 
we met frisse moed weer kunnen 
gaan starten met een nieuwe fase 
op dit mooie project.

aterdag 11 september zullen 4 of 
5 vrachtwagens met asfalt opge
steld staan om vanaf de Koningin 
M imalaan het terrein op te rij
den. Als u daar met de auto komt  
kan de verkeersregelaar u vra-

gen om even te wachten. a za
terdag is de hamerlaan klaar. Als 
alles volgens planning verloopt  
kan de hamerlaan op maandag 
13 september vanaf 1 .00 weer 
open voor verkeer. Voor nu zorgt 
de aannemer ervoor dat de roton
de op de hamerlaan renelaan
Christinalaan tijdelijk wordt terug
gebracht.

Start werkzaamheden fase 2a
anaf dinsdag 14 september be

ginnen we met de werkzaamhe
den van fase 2a. n deze fase wer
ken we aan de Koningin M ima
laan  aan de kant van het parkeer
terrein aan de Prinses renelaan 
en de Dorpsstraat. Met borden 
wordt de omleidingsroute voor 
doorgaand verkeer en parkeren 
in het centrum aangegeven. De 
vooraankondigingsborden plaatst 

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 LET OP, NACHTAFSLUITINGEN KRUISING LEGMEERDIJK

 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN WILHELMINAKADE

 AFRONDEN WERKZAAMHEDEN THAMERLAAN EN BEGIN 
 WERKZAAMHEDEN VERKEERSPLAN CENTRUM UITHOORN 
 FASE 2A

De provincie Noord-Holland werkt 
aan de kruising van de Burge
meester Kasteleinweg en de eg
meerdijk 231  tussen de ge
meenten Aalsmeer en ithoorn. 

oor deze werkzaamheden wordt 
de kruising tussen  en 15 sep

tember 2021 tussen 1 .00 05.00 
uur meerdere nachten en het 
weekend afgesloten voor al het 
verkeer. erkeer wordt omgeleid 
en moet rekening houden met e
tra reistijd. Meer informatie via 
www.noord holland.nl

p dit moment worden de laatste 
voorbereidingen uitgevoerd voor 
de bouw van woningen en appar-
tementen op het terrein lees
hoek aan de ilhelminakade. 

oor de bouwvakperiode heb
ben is het nieuwe  rioolstelsels 
aangelegd voor deze woningen 
en appartementen. u de bouw

vak voorbij is gaan worden de be
staande rioolstelsels aangepast. 
Dit valt buiten het project M 

leeshoek. Het kan zijn dat u 
overlast heeft van de werkzaam
heden. Kijk daarom voor de plan
ning  bereikbaarheid en evt. om
leidingsroutes op www.uithoorn.
nl werkinuitvoering

Uithoorn voor Elkaar lanceert 
digitale vrijwilligersmarkt

teunpunt rijwilligerswerk van 
ithoorn voor Elkaar organiseert 

in samenwerking met de gemeen
te ithoorn van  tot en met 20 
september een digitale vrijwilli
gersmarkt. nwoners van ithoorn 
kunnen via hun telefoon  tablet of 
pc een virtuele wandeling maken 
over deze markt en zich zo koste
loos en vrijblijvend oriënteren op 
vrijwilligerswerk. De digitale markt 
is te bezoeken via www.steunpunt-
vrijwilligerswerkuithoorn.nl of via 
www.uithoornvoorelkaar.nu.

Filmpjes
ijdens die virtuele wandeling kun

nen bezoekers vanuit een comfor
tabele stoel kennismaken met 30 

ithoornse en 30 organisaties uit 
de onde enen. Deze hebben 
een eigen digitale stand waarin zij 
het vrijwilligerswerk onder de aan
dacht brengen. Denk aan klusjes 
doen bij een zorgboerderij  taalles
sen geven of trainingen verzorgen 
bij de lokale sportvereniging. Be
langstellenden kunnen fi lmpjes en 

foto’s bekijken en vrijblijvend con
tact leggen met de organisaties van 
hun keuze. o is leuk en boeiend 
vrijwilligerswerk snel gevonden. 

Waardering
rijwilligers zijn van groot belang 

voor de samenleving. ok voor vrij
willigers zelf is vrijwilligerswerk d  
manier om met andere mensen in 
contact te komen  actief te blijven 
of ervaring op te doen. Bovendien 
is vrijwilligerswerk gewoon erg leuk 
en levert het veel op. oals ici  
maatjesvrijwilliger  Door mijn vrij
willigerswerk voel ik me gezien en 
gewaardeerd . 

Contact
Belangstellenden die eens in ge
sprek willen over hun wensen en 
mogelijkheden kunnen contact op
nemen met abine idderhof of 
D anne van essel van het teun
punt rijwilligerswerk van ithoorn 
voor Elkaar via vrijwilligerswerk
stdb.nl of bellen naar  02 7  
230 2 0.

de aannemer deze week. 

Kabels en leidingen en 
riolering
n fase 1 tot en met 7 van het ver
keersplan werken we onder de 
grond. n deze fase worden ka
bels  leidingen en het riool ver
vangen. Per fase maken we een 
planning. e weten alleen niet al
tijd precies wat we onder de grond 
aantreffen. o weten we bijvoor
beeld wel dát er een kabel of lei-
ding loopt en ongeveer op wel-
ke hoogte deze liggen. Maar toch 
blijkt dat in de praktijk weleens an
ders te zijn. En soms treffen we 
vervuilde grond aan die moet wor
den verwijderd. Hierdoor kan het 
zijn dat de planning moet worden 
bijgesteld omdat de werkzaamhe
den meer tijd kosten dan we voor
af hadden gedacht. 

Wat kunt u verwachten?
anaf 14 september kunt u niet 

meer richting Amstelhoek rijden 
vanaf de aan van Meerwijk en 

hamerlaan. Als u naar de 201 
wilt rijden  kunt u dat het beste 

doen via de hamerlaan en Am
sterdamseweg. f via de Konin
gin M imalaan ijdelweg rich
ting Aalsmeer of 201. Het ver
keer vanuit Amstelhoek kan ge
woon ithoorn inrijden. ussen 
de Prinses renebrug en de aan 
van Meerwijk kan tijdelijk niet ge
fietst worden over de Koningin 
M imalaan. Fietsers worden van 
en naar de brug omgeleid via de 
Dorpsstraat en Prinses renelaan. 
Fietsers vanaf het ijdelveld  de 
Koningin M imalaan en Meer
wijk worden omgeleid via het Am
stelplein en De chans.  kunt de 
borden volgen om veilig en snel 
op de juiste plek te komen.

De werkzaamheden volgen?
m op de hoogte te blijven van de 

werkzaamheden  kunt u de Bou
wApp downloaden. Deze vindt u 
in de App tore of Pla  tore van 
uw telefoon. ok adviseren wij u 
om deze periode Google Maps te 
raadplegen voor uw vertrek. Goo
gle Maps kent de omleidingsrou
tes.

Vervolg op volgende blz.



 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
BELEIDSREGELS SUBSIDIE 2022
De gemeente Uithoorn nodigt organisaties uit om bij te dragen aan het re-
aliseren van wenselijke maatschappelijke effecten. Een organisatie kan 
hiervoor een aanvraag indienen voor een structurele of incidentele sub-
sidie. Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) 
heeft het college van Burgemeester en wethouders op 30 augustus 2021 
de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2022 vastgesteld met een finan-
cieel voorbehoud. 
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele 
subsidies 2022 in te dienen tot uiterlijk 17 oktober 2021 (voor subsidiering 
van de activiteit in 2022). Met betrekking tot beleidsregel 9 is besloten de 
aanvraagtermijn voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid 
1 en 3) op te schorten tot een nader te bepalen datum.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de 
activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de 
subsidieregeling. De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiter-
lijk 13 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten te worden aan-
gevraagd. 
Subsidie aanvragen
Er moet altijd gebruik te worden gemaakt van de officiële aanvraagformu-
lieren, bij voorkeur het e-formulier. Het formulier is beschikbaar via de web-
site van de gemeente: www.uithoorn.nl.

TERINZAGELEGGING CONCEPTLOCATIEPLANNEN VOOR HET 
INZAMELEN VAN GFT BIJ WONINGEN WAARBIJ HET PLAATSEN 
VAN EEN EIGEN MINICONTAINER NIET MOGELIJK IS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de con-
ceptlocatieplannen voor de inzameling van GFT bij woningen waarbij het 
plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is gedurende zes we-
ken ter inzage liggen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Toelichting
Uithoorn start met het apart inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT). Woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet 
mogelijk is, krijgen half september een gezamen¬lijke container. Waar mo-
gelijk worden deze verzamelcontainers in een behuizing geplaatst. De lo-
caties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels 
voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. 
Zienswijze
Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en 
wat u een beter geschikte plek vindt. Dit kan via een e-mail aan gemeen-
te@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, dhr. E. Kling, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. Voor de behandeling hebben wij uw naam, adres en 
woonplaats nodig en het nummer van de ¬container. 
U kunt uw zienswijze tot 20 oktober 2021 indienen. De containers wor-
den al eerder geplaatst, maar de locaties kunnen zo nodig alsnog aange-
past worden.

TERINZAGELEGGING CONCEPTLOCATIEPLANNEN VOOR HET 
PLAATSEN VAN DRIE EXTRA ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de concept-
locatieplannen voor de plaatsing van drie extra ondergrondse glascontai-
ners gedurende zes weken ter inzage liggen.
Toelichting
Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brauti-
gamlaan, Faunalaan en Vuurlijn wordt de glasinzameling geoptimaliseerd. 
De locaties hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleids-
regels voor locatieplannen voor ondergrondse containers’. 
Zienswijze
Als u het geen goede locatie vindt, horen wij graag wat uw bezwaren zijn en 
wat u een beter geschikte plek vindt. Dit kan via een e-mail aan gemeen-
te@uithoorn.nl of per brief naar gemeente Uithoorn, dhr. E. Kling, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. Voor de behandeling hebben wij uw naam, adres en 
woonplaats nodig en om welke glascontainer het gaat. U kunt uw zienswij-
ze tot 20 oktober 2021 indienen.

INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH 
VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het 
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen 
van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. 
Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerak-
koord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieu-
we auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is 
hiervoor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe 
oplaadpunt te realiseren in Uithoorn:
• A.M. de Jonglaan ter hoogte van nummer 11
• Grift ter hoogte van nummer 37
• Prinses Christinalaan ter hoogte van nummer 12
Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 6 oktober 
2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of 
via gemeente@uithoorn.nl. 

VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een open-
bare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief 
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken 
inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op 
de volgende locaties: 
• Potgieterlaan tegenover nummer 44
• Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
• Fazant ter hoogte van nummer 15
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via ge-
meente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbe-
sluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl 

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn - Op zaterdag 11 
september is het Open Monumen-
tendag in de gemeente Uithoorn. Er 
doen dit jaar tien monumenten mee: 
een record. Burgemeester Pieter 
Heiliegers zal de Open Monumen-
tendag openen in het monumentale 
woonhuis aan de Thamerlaan 14 in 
Uithoorn. 
Ook Wieske Wijngaards is daarbij 
aanwezig. Zij is waarnemend direc-
teur van de Vereniging Hendrick de 
Keyser, die zich inzet voor het 
behoud van architectonisch of histo-
risch belangrijke gebouwen en hun 
interieur. 
De vereniging is eigenaar van het 
pand aan de Thamerlaan 14 in 
Uithoorn. Ontworpen door de 
beroemde architect Michel de Klerk 
van de Amsterdamse School. Vereni-

ging Hendrick de Keyser heeft het 
aangekocht en op deze manier gered 
van sloop. Burgemeester Heiliegers: 
“Ik heb daar onlangs een bezoek 
gebracht en ben onder de indruk 
hoe het daar momenteel wordt 
opgeknapt. Een unieke gelegenheid 
voor inwoners en ander geïnteres-
seerden om het pand op 11 
september van binnen te bekijken.”

Schildjes 
Het belooft een speciale opening te 
worden. De burgemeester reikt de 
allereerste schildjes uit aan eigenaren 
van gemeentelijke monumenten. 
De schildjes kunnen aan het pand 
bevestigd worden, zodat iedereen 
die er voorbij komt, weet dat het een 
gemeentelijk monument is. 
Het eerste schildje zal de burge-

Open monumenten in Uithoorn 
en De Kwakel De Kwakel - Wat doet de dood van 

een dierbare met ons? Hoe kan je 
een dierbare leren loslaten? Wat te 
doen met het gegeven dat de 
toekomst nu anders is dan je bedacht 
had? Schrijfster Finy Sheils – van der 
Post zocht en vond háár antwoorden 
na de plotselinge dood van twee 
zussen en leerde omgaan met al het 
verdriet in haar lichaam. 
In het boek ‘Verborgen waarheid’ 
beschrijft en deelt Finy op een 
moedige manier stukken uit haar 
intieme dagboek. Het is een zeer 
persoonlijk verhaal dat diep uit haar 
hart komt. Het Boek-en SchrijfPlat-
form Uithoorn promoot lezen en 
schrijven in de regio Uithoorn en 
organiseert ditmaal een presentatie 

van het boek door de auteur zelf, 
waarbij het mogelijk is vragen te 
stellen en met de schrijfster in 
gesprek te gaan, op donderdag 16 
september in dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16 – 1424 BK De Kwakel. 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur. 
Vanwege de coronamaatregelen 
dient u zich aan te melden, want er 
zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden kan via 
schrijverscafeuithoorn@hotmail.com 
of telefonisch 06 16275754 (19-21 
uur). Vergeet u ook niet te melden 
dat u volledig gevaccineerd bent dan 
wel een test hebt ondergaan met 
negatief resultaat daags voor de 
bijeenkomst? Aanmelden kan tot 15 
september 20.00 uur.

In dorpshuis De Quakel

LEZERSPOST

De Kwakel - In 2020 is er  in  de 
mgr Noordmanlaan  in De Kwakel 
nieuwbouw  gekomen (van Eigen 
Haard ). Sommige bewoners 
maken er wel een puinhoop van 
om gewoon niets aan hun tuin te 
doen. Dat is toch De Kwakel 
onwaardig en het is op zijn zachtst 
gezegd , erg vervelend voor de 
mensen die hun tuin wel zeer goed 
in orde hebben. En wat te denken 
aan al het onkruidzaad dat naar de 
buren waait. Bewoners  doe er wat 
aan alsjeblieft. En een tip voor 
woningbouwvereniging Eigen-
haard: ‘ dat laten jullie toch niet 
gebeuren in die mooie nieuwewijk’ 

Ben Plasmeijer

Laat dit toch niet gebeuren

meester op 11 september uitreiken 
aan Wieske Wijngaards.

Deelnemers Open 
Monumentendag 2021:
•	 De	Genieloods
•	 Bierbrouwerij	De	Schans
•	 Fort	aan	de	Drecht
•	 Thamerlaan	14	(monumentaal		 	
 woonhuis)
•	 Boerderij	Nooit	Gedacht
•	 Het	Witte	Huis	
•	 Spoorbrug	over	de	Amstel,	
•	 Tolhuissluis	
•	 Station	Uithoorn	en	
•	 Voormalig	gemeentehuis	

Folders
Op het gemeentehuis, en bij elk 
monument vindt u een folder over 
de Open Monumentendag in 
Uithoorn, met daarin informatie over 
alle deelnemende monumenten. 
Ook kunt u terecht op openmonu-
mentendag.nl.

SCAU opent cultureel seizoen 
Uithoorn – Op zondag 19 september 
a.s. is het eindelijk zover. Dan opent 
de SCAU (Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) het nieuwe 
seizoen met een spectaculair 
optreden van bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof met zijn eigen kwartet. 
Het concert begint om half drie ’s 
middags en vindt als vanouds plaats 
in De Schutse, vlakbij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein. Vanaf 14.00 uur 
gaan de deuren van de zaal open. 

100 jaar Piazzolla
Met de theatervoorstelling 100 
jaar Piazzolla eren de musici van het 
Carel Kraayenhof Quartet hun muzi-
kale idool Astor Piazzolla, ter gele-
genheid van zijn honderdste 
geboortejaar.
Voor bandoneonist Carel Kraayenhof 
is Astor Piazzolla een muzikale godfa-
ther, een ware held, die zijn hele 
leven beïnvloed en gevormd heeft. 
Vanaf dat eerste moment op die 
hotelkamer, waarop Piazzolla aan 
Kraayenhof vroeg: “Speel eens wat 
voor me, jongen”, was de liefde 
wederzijds. Het leven van de grote 
Hollander met zijn Argentijnse harte-
klop blijft voor altijd verbonden met 
de geniale Argentijnse Maestro. Als 
vader van de tango nuevo nodigde 
Piazzolla Carel persoonlijk uit om te 

soleren in zijn Tango Apasio-
nado. Door het optreden van Kraay-
enhof bij het koninklijk huwelijk van 
Willem-Alexander en Maxima werden 
veel mensen diep ontroerd door de 
melancholische én krachtige muziek 
van Piazzolla.

Kleinkinderen
Als Carel het muzikale kind is van 
Piazzolla, dan zijn bassist Jaap Bran-
derhorst en violist Bert Vos zijn klein-
kinderen. Ook pianist Juan Pablo 
Dobal, afkomstig uit Buenos Aires, 
had al op jonge leeftijd een warme 
band met Piazzolla’s muziek. Hij 
begeleidde Amelita Baltar, de 
geliefde van Astor en eerste 
vertolkster van zijn ballades en 
liederen. Al meer dan 10 jaar reizen 
deze vier tangueros gezamenlijk over 
de wereld, met hun Sexteto Cany-
engue en met het Carel Kraayenhof 
Ensemble. Ook namen zij samen acht 
CD’s op. Speciaal voor dit theatrale 
concertprogramma formeerden zij 
nu het Carel Kraayenhof Quartet. 
In 100 jaar Piazzolla worden instru-
mentale juweeltjes afgewisseld met 
kleurrijke persoonlijke verhalen van 
Carel en zijn muzikale compañeros.

Nadere informatie
Helaas zijn er geen kaarten meer 

beschikbaar voor dit concert. 
Iedereen die een abonnement of een 
losse kaart heeft gekocht is van harte 
welkom, met dien verstande dat van 
u gevraagd wordt om bij de ingang 
uw QR-code van de CoronaCheck-
app te laten zien, of uw papieren 
vaccinatiebewijs, of een positieve 
PCR-testuitslag van minder dan 24 
uur geleden (Testen voor Toegang). 
Zo kunnen we iedereen een plek 
geven zonder de anderhalvemeter-
maatregel en hoeven we niemand 
teleur te stellen. 
Bij het binnenkomen, het zich 
verplaatsen door de zaal en bij het 
uitgaan graag een mondkapje 
dragen; als u eenmaal zit mag het af. 
Het programma kent geen pauze. 
Het bestuur van de SCAU hoopt dat 
het publiek volop zal genieten van 
de passievolle tango’s van Astor 
Piazzolla! 
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Uithoorn – Ze blijven creatief daar op het Zijdelveld in Uithoorn. Iedere keer weer verzinnen iets nieuws voor op de 
bordjes vooraan de weg. En aangezien het een druk bezocht wandelpad is, wordt het door zeer veel mensen gewaar-
deerd. Momenteel  staan weer nieuwe bordjes, nu met de slogan “Kattenbelletjes” Vele leuke spreuken staan verdeeld 
over de mooie straat en zijn de moeite waard om even te lezen.

Ze blijven creatief daar op het 
Zijdelveld in Uithoorn

Foto’s Jan Uithol
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Door Roos Uithol

Naast de altijd nog drukke N201 is 
aan Hofland 212 in Mijdrecht het 
goed bezochte restaurant JettieZ te 
vinden. Sinds 2015 draait het echt-
paar Henriet en Erik Dijkstra de bras-
serie waar geen gebrek is aan warme 
gezelligheid en smakelijke 
gerechten.
Van koffie en gebak, een niet weg te 
denken borrel, van lunch tot een 
compleet verzorgd diner. Van vele 
markten is JettieZ thuis. “Je moet het 
zo zien. Het zijn klassieke gerechten 
in een modern jasje. 
Daar is het eigenlijk mee begonnen,” 
begint restauranthouder Erik Dijkstra 
uit te leggen over het concept achter 
JettieZ. “Gerechten als chateau-
briand, zeetongen of tournedos op 
een ludieke en betaalbare manier 
geserveerd krijgen. 
Op de dinsdag hebben we als specia-
liteit biefstukkendag. Als men 
bijvoorbeeld geen zin heeft om thuis 
te koken, kun je hier voor € 13,50 
tournedos met frietjes en een salade 
komen eten. In de weekenden heb je 
meer kinderen in het restaurant. 
Dan heb je meer spareribs. Wekelijks 
hebben we ook heel veel verse vis, 
zoals gamba’s, zeetongen etc. 
Dus iedere keer is het net weer even 
wat anders en dat vinden de mensen 
lekker. 
Zo moet je eigenlijk constant bezig 
zijn met innoveren.”

Kijk naar wat je heb
Net als veel andere horecaonderne-
mingen, is het innoveren ook belang-
rijk tijdens deze corona pandemie. 
De moeilijkheden die deze crisis voor 
de horeca heeft opgeleverd houden 
Erik echter niet wakker ’s nachts. 
“Beter kun je slapen, zodat de 
problemen die er de volgende dag 
nog zijn met volle energie kunnen 
worden opgelost,” vertelt hij met een 
knipoog. 
Vervolgens geeft de restaurant-
houder aan om ook niet te kijken 
naar wat je niet hebt, maar focussen 
op wat je wel hebt. Toch geeft Erik 
toe dat deze optimistische houding 
niet zomaar uit de lucht is komen 
vallen. Samen met Henriet draait hij 
al jaren mee in de horeca en daar-
voor in de hotellerie. Die ervaring 
komt van pas, nu snel kunnen 
omschakelen van belang is. Erik: “We 
zijn ten eerste gaan afhalen en 
bezorgen. Voor mensen die jarig 
waren of iets te vieren hadden 
brachten we het per gang langs. Net 
zoals het in een restaurant gaat. Dus 
eerst begin je met brood en het voor-
gerecht. Dan spraken we een tijd af 
voor het hoofdgerecht en even later 

het nagerecht. Zeker als er iets fees-
telijks te vieren is, serveer je dat ook 
mooi op een bord in plaats van 
simpele bakjes.” Het restaurant heeft 
een speciale take-away menukaart.  
Mocht een gerecht niet op deze 
kaart staan, maar wel op tijd van te 
voren worden aangevraagd, wordt 
dat geregeld. “Het gaat er natuurlijk 
om de verwachtingen van de gasten 
te overtreffen. Dat je reacties 
ontvangt “het is weer eens nieuw en 
anders!” Zo behielden we tijdens de 
lockdown toch een beetje binding 
met onze gasten.”

Catering
Ook de de catering die JettieZ al voor 
corona verzorgde is opgeschaald. Zo 
is tijdens de lockdown het restaurant 
ondernemingen in de buurt gaan 
helpen die geen eigen keuken 
hadden. Toch worden de zakelijke 
inkomsten wel gemist. Erik: “Vooral 
tijdens de wintermaanden missen we 
nu de bezoeken van de grote 
bedrijven uit de buurt. Die komen 
normaal dan met een groot team 
langs. Daarom proberen we op een 
andere manier dat gemis op te 
lossen. Bedrijven kunnen cadeau-
bonnen van ons kopen en aan hun 
personeel uitreiken.
 Die kunnen vervolgens met zijn 
tweeën of vieren hier komen eten. 
We missen ook de bedrijven van over 
de grens. Uit Engeland bijvoorbeeld, 
komen de bedrijven nu niet meer zo 
snel langs. We moeten daarom 
scherp blijven, hoewel het wel goed 
gaat! Toch zeg ik altijd: als je denkt 
dat je er bent, dan heb je de 
wedstrijd al verloren.”

Groter terras
Voorlopig lijkt de eindstreep van de 
wedstrijd nog niet inzicht voor Erik 
and Henriet. Aanpassingen worden 
in en rondom het restaurant gemaakt 
of staan nog op de planning. Het 
terras buiten het restaurant zal met 
met 40 vierkante meter erbij worden 
verbreed. Dat zal verder van de N201 
komen te liggen. Erik staat verder bij 
de mogelijkheid stil dat corona 
onderdeel van het leven kan worden. 
Dat voortaan minder mensen in een 
ruimte mogen worden ontvangen. 
Daar hoopt hij niet op, maar als een 
echte ondernemer ziet hij daarin ook 
de uitdaging. Want op welke 
manieren kun je zo’n concept weer 
succesvol maken?  “Ik merk wel dat 
de gemiddelde besteding van een 
gast meer is geworden. Heel veel 
klanten kwamen vroeger alleen voor 
een hoofdgerecht. Nu is men blij om 
weer uit eten te kunnen gaan, dus 
worden er een voor- en nagerecht bij 
besteld. Soms verdien ik net zoveel 

met een half restaurant dan met een 
vol restaurant voor corona. De vraag 
is of dat zo blijft. Maar ik ga niemand 
forceren om meer te bestellen. Of 
haasten dat men met het eten klaar 
moet zijn binnen een bepaalde tijd. 
Ik gun het iedereen om rustig te 
kunnen eten! 
Daarnaast komt er natuurlijk een 
nieuwe menukaart aan. Het wildsei-
zoen gaat beginnen, waar we 
opnieuw smakelijke dingen mee 
gaan doen. We hebben een vaste 
kaart, maar dit zal daarop een 
aanvulling zijn. Daarbijkomend zijn 
er de actiedagen zoals dinsdag, de 
biefstukkendag maar mogelijk kan er 
nog zo’n dag bij komen. Denk aan 
een mosseldag, wat mensen vast 
leuk zullen vinden!” vertelt Erik Dijk-
stra over de ontwikkelingen en 
plannen binnen JettieZ.

Praat en eethuis
In de grote steden is het toerisme 
nog lang niet terug op het niveau 
van voor de corona pandemie. Erik 
vertelt dat een aantal horecaonder-
nemers uit de stad waarmee hij 
bevriend is, het hierdoor moeilijk 
hebben. Hij voelt zich dan ook geze-
gend met zijn brasserie in Mijdrecht. 
“In De Ronde Venen merk je dat 
iedereen elkaar veel gunt. Ik denk dat 
hier tachtig procent vaste gasten zijn. 
JettieZ is een beetje een praat- en 
eethuis. Op zondagavond is het hier 
vol en dat maakt het gezellig met 
elkaar. Deze vaste kring ging ook 
extra bestellen gedurende de 
lockdowns. 
Dus daardoor red je het wel. Er is nog 
wel een achterstand, maar ik heb alle 
vertrouwen in de toekomst. Trou-
wens wil ik nog één ding gezegd 
hebben! Ik kan dit allemaal niet doen 
zonder de hulp van mijn vrouw 
Henriet! Ik sta dan wel altijd op de 
voorgrond, maar als je aan de achter-
kant van het bedrijf geen goede back 
up krijgt werkt het niet. We maken 
een goed team! Daarnaast zijn we 
samen blij met onze gasten, leveran-
ciers en al het personeel hier. Je hebt 
elkaar nodig, zoals de onderne-
mingen in de buurt elkaar hebben 
ondersteund. Maar ook de huisbaas 
meneer Reurings, die dan wat van de 
huur afdoet. Zo ben je dan eigenlijk 
afhankelijk van allerlei soorten 
mensen, maar met elkaar kom je 
eruit. Daardoor kunnen we nu weer 
lekker draaien. Je haalt daar veel 
steun uit en moet je dus dankbaar 
voor zijn!” 
U vindt JettieZ aan Hofland 212 in 
Mijdrecht. Openingstijden: Ma: 
gesloten. Di t/m do: 10:30 - 23:00, Vr 
en za: 10:30 - 00:00,Zo: 10:30 - 23:00. 
Tel. 0297 778988

Achter de schermen bij 
restaurant JettieZ
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Mobiel museum

1890: de Kleine Drecht

1976: Kwakelse Partadijsvogels

1918: Driesprong ven Tolhuisje

1976 Snorrendorp: Miss Brigit en Mister Snor Cees Lek

De Kwakel - Op 1 september 2021 
bestond dit mooie dorp De Kwakel 
445 jaar (1576-2021). Stichting De 
Kwakel Toen & Nu bestaat dit jaar zelf 
15 jaar en wilde de verjaardag van 
het dorp niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan en nam het initiatief voor 
het ontwerpen en uitbrengen van 
een eigen vlag en banier voor De 
Kwakel. Na wekenlange vooraankon-
diging van verkoop kon men 
zaterdag 28 augustus de bestelde 
vlaggen en banieren ophalen in het 
dorpshuis De Quakel. Daarbij werd 
nogmaals aangegeven dat woensdag 
1 september dé dag was. Het werd 
fantastisch! De Kwakel kleurde blauw 
en gaf daarmee een vorstelijke fees-
telijke tint aan deze verjaardag. “Wij 
hadden als stichting ons geen beter 
15-jarig jubileum kunnen voorstellen. 
Over 5 jaar (450 jaar) zal het wel een 
groot feest worden in het dorp, gaan 
wij van uit. De meeste inwoners laten 
nu nog de vlag en banier uithangen 
tot en met de jaarlijkse kermis feest-
week, die helaas niet door kon gaan 
dit jaar. Wij wilden dit stukje histo-
risch besef levend houden en stimu-
leren dat er bij andere evenementen 
in het dorp de vlaggen en banieren 
uitgehangen kunnen worden. Wij 
denken aan Open Air Festival, Midzo-
meravond concert, Polderfeestweek, 
Kermisfeestweek, Monumentendag 
(11 september), Kunst & Ambacht, 
Kwakelse Veiling en wat er nog meer 
georganiseerd gaat worden. Vergeet 
ook niet de verenigingen of 
bedrijven die een jubileum te vieren 
hebben, daar is iedereen vrij in om 
zijn eigen keuze te maken.

Historische naam De Quakel
De naam Quakel /Quackel komt voor 

De Kwakel kleurde blauw bij het 
445-jarig bestaan

het eerst voor in archieven in 1576 
als dorp bij de gemeente Uithoorn. Er 
liep een riviertje door het dorp met 
de naam de “Kleine-Drecht”, het was 
een zijtak van de Amstel. Via de Vrou-
wenakkersche Sluis bij boerderij 
‘Schouwzicht’ liep dit water langs het 
dorp en voor de kerk langs naar de 
Boterdijk. Bij het ‘Gat van Schelling’ 
boog het af naar de Ringvaart om via 
het Zijdelmeer bij de andere sluis bij 
Café De Herbergh weer in de Amstel 
aan te sluiten. Bestrating kende men 
vroeger nauwelijks en de Kleine-
Drecht maakte vervoer over water 
mogelijk. Hier vestigden zich de 
eerste pioniers er werd een hoge 
“quakel” over het water gebouwd. 
Konden de mensen, die aan beide 
kanten woonden elkaar bereiken. Op 
de blauwe vlag is een witte quakel 
afgebeeld, zoals die hier vroeger lag. 
Een quakel (kwakel) is een hoog 
loopbruggetje en de betekenis stond 
voor ‘kwakkeltje’ (gammel bruggetje); 
later is de brug steviger en breder 
geworden. De boeren en tuinders 
konden er zo onderdoor varen met 
hun ladingen groente, balen hooi en 
vee, wat rechtop kon blijven staan in 
de roeiboot of praam.

Van Toen 1576 naar Nu 2021
Het dorp van een paar pioniers is 
uitgegroeid tot een groot dorp van 
4.512 inwoners (1-1-2021) en 2.008 
woningen (inclusief arken) en is altijd 
het kleine broertje geweest van de 
grote zus, de gemeente Uithoorn. 
Het totale inwonersaantal per 1 
januari 2021 van de gemeente 
Uithoorn was 30.483 inwoners 
(13.526 woningen) inclusief De 
Kwakel. De 30.000e inwoner in 
november 2020 van de gemeente 

Uithoorn, was een Kwakelaar met de 
naam Frenky Klijn.

Het Snorrendorp 400 jaar in 1976
Het 400-jarig bestaan is in 1976 
groots gevierd met meerdere evene-
menten in het dorp. Er werd o.a. een 
reünie georganiseerd van oud-
Kwakelaars en een ‘mister-snor-
verkiezing’, met als winnaar Cees Lek 
(Cees Snor). Hij heeft die snor nu ook 
precies 45 jaar staan, dus ook een 
jubileum. De Kwakel werd in dat jaar 
het ‘Snorrendorp’ genoemd. De 
kermis stond dat jaar ook in het 
thema van 400 jaar De Kwakel. Met 
een record aantal praalwagens. Het 
was een prachtige feestweek, waar 
ons dorp ook groot in is…feesten. 
Dat moet dus zeker over 5 jaar (2026) 
flink gevierd gaan worden, laat de 
raderen maar draaien.

De Kwakel Toen & Nu 15 jaar
Stichting De Kwakel Toen & Nu werd 
opgericht op 7 september 2006 en 
bestaat dus ook dit jaar al weer 15 
jaar, precies op de kermisdag. Het 
doel van onze stichting is het 
Kwakels erfgoed te bewaken en te 
archiveren en aan te vullen met 
nieuwe gegevens en te bewaren 
voor de toekomst. Wij kijken als 
historische vereniging niet alleen 
maar achteruit (Toen), maar ook 
vooruit naar Nu. Hier wat voor-
beelden waar wij nog meer aan 
werken: In 2020 kwam er een 
prachtig boek uit ter gelegenheid 
van ‘75 jaar Vrijheid in Amstelhoek, 
De Kwakel en Uithoorn’. Dit was een 
samenwerkingsproject met de 
schrijver van het boek Chris Woerden 
van de Stichting Oud Uithoorn/De 
Kwakel. Helaas konden het bevrij-
dingsfeest van 75 jaar vrijheid en 
200-jarig feest van de gemeente 
Uithoorn geen doorgang vinden.
Onze stichting heeft in de loop der 
jaren meerdere straten, een wijk en 
een park van historische namen 
voorzien in De Kwakel. Wij willen 
hiermee bereiken dat de namen niet 
verloren gaan in de toekomst. De 
Gemeente Uithoorn stond volledig 
achter onze onderbouwde oude 
namen. De volgende namen komen 
eveneens uit onze koker: de nieuw-
bouwwijk De Oker (2009), het park ‘t 
Vrye Noortveen (2014) en de 

volgende straatnamen: Steenwy-
cklaan, Gravenhof, Bisschopshof in 
2018. Tot slot in 2020, de 
Ambachtshof en in de Rietkraag de 
Anemoonlaan en Ut Hanenpad.
Verder restaureerden wij uit de tuin 
van Ome Toon de Wit de oude zinken 
monumenten, de oude kerk en het 
Muiderslot; die laatste twee zijn in de 
kerktuin te bewonderen. Nu kan 
iedereen dit ‘Kwakelse Erfgoed’ weer 
terugzien in originele stijl, alleen van 
een nieuwe verflaag voorzien, op 
onze website www.de-kwakel.com 
en in onze expositie-/museum-
wagen. Om de 2 jaar organiseren wij 
de bekende Nostalgische Avonden in 
het dorpshuis. In 2020 werd de 2e 

avond afgelast, maar de volgende 
Nostalgische Avonden staan 
gepland, als de coronamaatregelen 
dat toelaten, op 4 en 18 februari 
2022. Onze stichting heeft zeker niet 
stil gezeten in 2020 en 2021 Het 
volgende grote project, de mobiele 
expositie-/museumwagen, was in de 
laatste fase van de afronding. In deze 
zomer is de wagen gereed gekomen 
dankzij meerdere begunstigers en 
ontworpen en beplakt met logo’s en 
met oude prenten. Het geheel is erg 
mooi geworden, alleen moeten wij 
even geduld hebben en wachten op 
betere tijden om uit te rijden. Overi-
gens kunnen wij nog extra handen 
gebruiken bij het inzetten van onze 





wagen. Hebt u misschien interesse 
voor uw jubileum of hebt u ideeën 
voor onze inzetbaarheid? 
Neem dan contact op met het secre-
tariaat via secretariaat@de-kwakel.
com of bel Ben Voorend 06 
16275754. Stichting De Kwakel Toen 
& Nu kan al haar activiteiten slechts 
blijven uitvoeren dankzij haar dona-
teurs en sponsors. Donateur bent u 
reeds vanaf € 10,00 per jaar. Draagt u 
ons een warm hart toe? Of wilt u ons 
misschien als bedrijf sponsoren? 

Steenwycklaan

Stichting De Kwakel Toen en Nu schenkt vlag aan Tweede Thuis

Vraag dan een aanmeldingsformulier 
aan via het secretariaat.

Vlaggen nabestellen
Door het gigantische succes van de 
vlaggenactie vorige week, zijn wij 
met de kleine vlaggen 150x100cm 
voor de vlaggenstok helemaal uitver-
kocht. Maar aanvragen blijven 
binnenkomen. Daarom niet getreurd, 
wij gaan een 2e druk laten maken. 
Tot 12 september a.s. kunt u ze nog 
bestellen, liefst via de mail: dp@
de-kwakel.com of, als u geen PC 
heeft, via de telefoon (na 16.30 uur) 
bij Dirk Plasmeijer 06.54695548.
De prijzen: vlag van 150x100 cm 
(20,00 euro) voor een gewone vlag-
genstok; de grote vlag 225x150 cm 
(35,00 euro) voor een grote vlaggen-
mast; de banier van 300x100 cm 
(65,00 euro) met een open zoom, 
geschikt voor een zijstokhouder. 
Alles is uitgevoerd in een prima 
kwaliteit kleurvast polyesterdoek 115 
gr/m2, wasbaar en UV bestendig.
Wacht niet te lang bestellingen t/m 
zondag 12 september: (vanaf 
november weer leverbaar)
Wij als Stichting De Kwakel zijn zeer 
trots op het aantal vlaggen wat 
verkocht is en vele positieve reacties 
die wij hebben mogen ontvangen. Er 
waren deze week via de website en 
op facebook heel veel foto’s 
geplaatst. Onze bestelmail en tele-
foon ontploften na de verkoop van 
zaterdag en na jl. woensdag met 
nieuwe bestellingen voor de 2e druk. 
Wij willen met deze vlaggenactie ons 
dorp blauw laten kleuren met feest-
dagen. Welnu, dat is bij de aftrap al 
zeer goed gelukt. 

Iedereen hartelijk bedankt voor zijn 
spontane reacties, foto’s en bestel-
lingen, wij gaan nog even door van 
Toen naar Nu.

Bestuur Stichting De Kwakel 
Toen & Nu, www.de-kwakel.com 

Drechtdijk

De Oker

 Dorpshuis De Kwakel

Banier Kerkplein

24 inderegio.nl • 8 september 2021UITHOORN





26 inderegio.nl • 8 september 2021SPORT

Regio - Zondag 5 september werd 
onder bijna zomerse omstandig-
heden de ronde van Uithoorn 
verreden op het clubparkoers van 
UWTC. Al bij de eerste wedstrijd, 60+, 
een mooi succes voor UWTC. In het 
begin van de wedstrijd veel demar-
rages, maar niemand kon het verschil 
maken. In de laatste rondes demar-
reerde Louis Oude Elferink uit Mijd-
recht op het juiste moment en wist 
knap voor het peloton te blijven en 
de overwinning te behalen. 
John Tromp uit Aalsmeer sprintte 
naar de tweede plaats. De derde 
plaats werd opgeëist door Marco van 
Leeuwen uit Hellevoetsluis. 
Rene Wiebes werd 16e en Gerard de 
Veer 21e. Bij de interclub wedstrijd 
cat 7-nieuwelingen een groot deel-
nemersveld van ongeveer 50 renners. 
En ze maakte er een mooie strijd van. 
De winst ging naar één van de 
jongste renners, de sterke Michiel 
Mouris uit Baambrugge. Hij was Ko 
Molenaar uit Wervershoof net te snel 
af. De sprint van het peloton werd 
gewonnen door UWTC lid Rens 
Grömmel uit Uithoorn die hiermee 
de laatste podiumplaats wist te 
bemachtigen. En zodoende dit 
weekend voor de 2x een podium 
mocht beklimmen. Mike Derogee 
werd 6e, Jens Versteeg 25e en Lars 
Hopman 28e. Bij de sportklasse wist 
er na ongeveer een kwart koers 8 
man weg te rijden. In de laatste 
ronde kwam Jan Arie Scherff uit 
Waardhuizen solo door de laatste 
bocht. Maar met een ware krachtin-
spanning wist Jelle Steekelenburg uit 
Wateringen nog langszij te komen en 
te winnen. De 3e plaats ging naar Jop 
Kras uit Zwaag. Henk de Jong uit 
Nieuwveen zat ook in de kopgroep 
en werd 4e. John Oudshoorn uit 
Uithoorn werd 11e. De amateurs/
junioren maakten er een mooie strijd 
van. Diverse speldenprikken werden 
vanaf het begin uitgedeeld. Maar 
niemand kwam echt weg. 
Onze amateurs Bas de Bruin en 
Tommy Oude Elferink mengde zich 
goed in de strijd. Diverse premie-
sprints werden er meegepakt. En het 
3-ronde klassement en de leidersprijs 
gingen naar Bas. Met nog zo’n 10 
rondes te rijden wist Tommy met 4 
andere renners een klein gaatje te 
slaan. Bas deed ondertussen nuttig 
afstopwerk. Ronde na ronde bleef de 
voorspring minimaal. Uiteindelijk 
werden ze net niet gegrepen door 
het peloton. Tommy miste op een 
haar de winst. De winst ging naar 
Edwin Wielink uit Twello, 2e Tommy 
Oude Elferink uit Nieuwveen en 3e 

Pim Hackmann uit Heemstede. Bas 
de Bruin uit Uithoorn won de sprint 
van het peloton en werd hiermee 6e. 

Veldrit seizoen weer geopend
Zaterdag 4 september is in het 
Limburgse Mechelen het veldritsei-
zoen weer geopend. Met de zomerse 
temperaturen voelde het nog niet 
alsof het veldrijden alweer zou 
beginnen. De dag begon met de 
amateurs en hier stonden Bas de 
Bruin , Sven Buskermolen en Ian vd 
Berg aan de start. En hoe! Bas de Bruin 
werd de allereerste winnaar van dit 
veldritseizoen. In de categorie 
Amateurs / Sportklasse liet hij Coen 
Groot (2e) en Emiel Jansman (3e) 
achter zich. Met het rood-wit-blauw 
van Yannick Runhart op kop na de 
eerste rechte lijn, werd dit veldritsei-
zoen op gang gebracht. Al in de 
eerste ronde namen Bas de Bruin en 
Coen Groot de kop van de koers in 
handen. Dennis van de Kruisweg 
kwam nog even dicht bij het leidende 
tweetal in de buurt, maar kon de 
aansluiting niet vinden. Ongeveer 
midkoers reed de Bruin weg bij Groot, 
die niet meer terug kon komen aan 
de leiding van de koers. Emiel 
Jansman maakt het podium 
compleet. Voor Bas in alle jaren dat hij 
koerst zijn eerste overwinning in het 
veld. Sven Buskermolen werd 16e en 
Ian vd Berg 24e. (verslag van FB Klee-
bergcross) Bij de nieuwelingen werd 
Ties Roode 36e en Jari Buskermolen 
48e.  Bij de junioren werd Beau van 
Steijn 43e. Bij de dames werd Elleke 
Claessen 15e. Als laatste gingen de 
elite renners van start. In een sterk 
veld werd Bart de Veer 14e en Menno 
van Capel 19e.

Woensdrecht
Zaterdag 4 september een mooie 
koers in Woensdrecht met de UWTC 
nieuwelingen, Mike Derogee, Jens 
Versteeg, Lars Hopman en Rens 
Grömmel. Vlak na de start werd er al 
gereden voor het drie ronden klasse-
ment en onze mannen Mike Rens en 
Jens zaten goed voorin. Mike trok de 
sprint aan voor Rens en de eerste 
punten waren binnen. Daarna pakte 
ze de andere punten ook mee en 
wonnen hiermee het drie ronden 
klassement, Rens 1e en Mike 2e!
Jens die goed voorin zat probeerde 
een paar keer om weg te komen maar 
dat bleek toch lastig. Lars had zichzelf 
de opdracht gegeven om bij te blijven 
en dat lukte hem prima. Met nog een 
paar ronden te gaan is er één renner 
weggereden en kan er alleen nog 
gesprint worden om de plaatsen 

vanaf plek 2. Rens wordt keurig 
tweede. Mike en Jens hebben nog last 
van een valpartij en kunnen deze 
maar net ontwijken. Uitslag Rens 2e, 
Jens 14e, Mike 18e en Lars 37e.

Interclub Woerden
Zondag 5 september was er ook een 
interclub bij WTC Woerden. Bij cat 1-2 
had Joël van Capel moeite om het 
tempo van het peloton te volgen. 
Maar Joël geeft nooit op, een goede 
eigenschap, en streed zich naar de 9e 
plaats. Bij cat 5-6 deden Jytte Timmer-
mans en Sven de Jong mee. Jytte zat 
er bij de start gelijk goed bij en kon 
goed in het peloton mee. Er waren 
wat renners die alleen weg wilde en 
in sommige van die “tussensprints’ 
kon Jytte niet in het peloton blijven. 
Echter door haar eigen tempo hoog 
te houden is ze gewoon weer in het 
peloton gekomen en gebleven tot de 
finish. En uiteindelijk is ze als negende 
geëindigd, haar eerste top 10 klasse-
ring bij een wedstrijd dit jaar. Sven 
kon zich prima handhaven in het 
peloton en nam zelfs een paar keer 
het initiatief aan de kop van het 
peloton. Sven sprintte naar de 7e 
plaats.

Paralympische Spelen
De UWTC leden Jetze Plat en Tim de 
Vries hebben buitengewone presta-
ties neergezet op de Paralympische 
Spelen. Beide renners komen in een 
andere klasse uit. Jetze ligt op de fiets 
(H4) en Tim zit in de fiets (H5).  Het 
begon afgelopen weekend toen Jetze 
Plat met ruime voorsprong de tria-
thlon op zijn naam wist te zetten. 
Dinsdag 31 augustus reden zowel 
Jetze als Tim de tijdrit. Voor Jetze 
wederom een sterke race en een 
gouden plak. Voor Tim liep de 
wedstrijd anders dan hij verwacht 
(gehoopt) had en hij moest tevreden 
zijn met een 5e plaats. Woensdag 1 
september stond een loodzware 
wegwedstrijd op het programma met 
ruim 80 km koers op een heuvelachtig 
parcours. Tim de Vries was als eerste 
aan de beurt voor de wegwedstrijd. 
Samen met zijn maatje Mitch Valize 
en een fransman reden ze aan de kop 
van de wedstrijd. Het leek erop dat de 
winst naar Frankrijk zou gaan, maar in 
de laatste meters wist Mitch er langs 
te komen. Voor Tim een prachtige 
bronzen medaille. En wat is hij er blij 
mee! Daarna de race van Jetze. Jetze 
wist in de laatste rondes weg te rijden 
bij Thomas Fruewirth. Met een ruime 
voorsprong reed hij in een zware 
wedstrijd naar zijn 3e gouden 
medaille.

Zomerse omstandigheden bij  
de Ronde van Uithoorn



O n s  Tw e e d e  T h u i s

onstweedethuis.nl

STUDENTENBAAN MET BETEKENIS!

Bij Ons Tweede Thuis werken we samen aan een goed leven 
voor mensen met een beperking. 

Op zoek naar een betekenisvolle bijbaan naast je studie?
Kom werken op één van onze locaties.

Neem contact op met Sjoukje en Martijn, onze recruiters,
via: 06 50192848 of  mail: vacatures@onstweedethuis.nl
Zij kijken samen met jou wat er mogelijk is.

 • Geen afgeronde opleiding nodig
 • Uurloon is minimaal € 11,42 bruto ex. toeslagen 
 • 85 locaties dus altijd bij jou in de buurt
    •          Flexibele werktijden

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Laten we kennismaken!

Heel fijn om op deze manier 
werkervaring op te doen!

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

Vacature Kinderdagcentrum Gehandicaptenzorg Aalsmeer
wegens uitbreiding zoeken wij begeleidsters

niveau 3, 4 of 5 (SPW, MMZ, PW, HBO of vergelijkbaar 
diploma) bekend met autisme (of zich willen bijscholen) 
voor de kindergroep, samen met een collega begeleiden 
van 3 kinderen per groep (leeftijd 2 tot 3 jaar).

Werk je graag in kleine groepjes, wil je iedereen aandacht 
geven en werk je graag met kinderen die net iets meer nodig 
hebben. Dan is deze vacature vast iets voor jou.
Reageer snel. Werktijden ma, di, do en vr. 9.30 - 15.30 uur.

Dagbesteding, wonen, logeren regio Amsterdam/Amstelland
info@dwrpzorggroep.nl  *  www.dwrp.nl  *  T: (020) 6462582

 

is op zoek 
naar een

enthousiaste 
ervaren

KAPSTER
Voor inlichtingen kun 

je bellen en vragen 
naar Sander:

tel. 06-502 35 023

wij werken alleen volgens afspraak

Einsteinstraat 81
1433 KJ Kudelstaart

0297-322057
www.kappersander.nl

Voor 3 of 4 dagen per week
Dagen en tijden in overleg

Voor meer info: 0297-564106

• Corsetterie • Lingerie • Badmode • BorstprothesesSpeciaalzaak

Mirande lingerie
Schans 1 - 1421 BA Uithoorn 
Tel. 0297-564106 E-mail mircors@xs4all.nl
      Mirande Lingerie

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-17.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

Enthousiaste 
verkoopster

Wij zijn op zoek naar een 

Wij zijn per direct op zoek naar:

Senior inkoper bloemen 
Je komt als inkoper te werken op een afdeling van 3 of 4 personen. Inkopen 
gebeurt via KOA. Je onderhoudt de relaties met onze telers en leveranciers en 
je werkt nauw samen met de verkoopafdeling. Je hebt ruime ervaring binnen de 
branche en kent het klappen van de zweep.

Wat vragen we:
• HBO werk- en denkniveau
• Communicatief vaardig
• Gevoel voor commercie
• Je kunt overzicht houden in een drukke omgeving

Junior inkoper bloemen
Voor jou geldt ook bovenstaande, behalve dat ervaring niet persé noodzakelijk 
is, enige kennis van bloemen en/of affi niteit met de branche maakt het wel 
makkelijker. KOA betekent Kopen Op Afstand, dus vanachter je PC. Product en 
marktkennis doe je bij ons op, zodat je kan groeien in je functie als inkoper en op 
commercieel vlak. Je bent een vroege vogel want de werkdag begint om 4 uur en 
in drukke tijden ben je bereid om extra uren te werken. 

Je bent flexibel inzetbaar en bereid extra uren te werken in drukke tijden.

Wat vragen we:
• VMBO-TL werk- en denkniveau
• Nauwkeurigheid
• Je bent een aanpakker en kunt goed zelfstandig werken
• Flexibiliteit
• Je spreekt goed Nederlands

Wat bieden we:
• Fulltime dienstverband voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot vaste aanstelling
• Salaris en arbeidsovereenkomst, marktconform en gebaseerd op de CAO van de 
 Groothandel bloemen en planten
• 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld en pensioenregeling
• Een gezellig team en een fi jne werkomgeving
• Regelmatig een bloemetje van de zaak

Ben jij geïnteresseerd en diegene die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief 
met CV naar: frederic.meniai@montfleury.nl

Montfleury Sélection BV, Noorddammerweg 7, 1424 NV De Kwakel, 0297 - 577 177

Montfleury Sélection is gevestigd in De Kwakel 
en gespecialiseerd in im- en export van 
bloemen, planten, orchideeën en decoraties 
voor de Franse markt en met name de levering 
aan supermarkten.

 
Drechtdijk 65, 1424 RC De Kwakel, 0297-531060 

 
 

FLEXIBELE CHAUFFEUR GEZOCHT 
Voor ritten tussen onze vestigingen in De Kwakel en Veilingen Flora Holland 

Aalsmeer en Flora Holland Naaldwijk. Variërende uren per dag en week. 
 

 Je bent in het bezit van B, C en E en code 95 
 Je bent positief ingesteld en vind het geen probleem om overdag flexibele uren te 

werken. 
 
Spreekt bovenstaande je aan stuur een mail naar: 
Cresco De Kwakel Vof 
dekwakel@crescovof.nl 

 
Drechtdijk 65, 1424 RC De Kwakel, 0297-531060 

 
 

FLEXIBELE CHAUFFEUR GEZOCHT 
Voor ritten tussen onze vestigingen in De Kwakel en Veilingen Flora Holland 

Aalsmeer en Flora Holland Naaldwijk. Variërende uren per dag en week. 
 

 Je bent in het bezit van B, C en E en code 95 
 Je bent positief ingesteld en vind het geen probleem om overdag flexibele uren te 

werken. 
 
Spreekt bovenstaande je aan stuur een mail naar: 
Cresco De Kwakel Vof 
dekwakel@crescovof.nl 

Te koop:
Dames�ets Batavus, met hand-
remmen en 3 versn. €185,-. Twinny-
load + �etsendrager €60,-. Tel. 0297-
564398
Te koop:
4-Dlg romanserie van Jan de Hartog 
over het genootschap v.d. Quakers 
in leer gebonden €100,-. Tel. 0297-
320704
Te koop:
Houten speeltafeltje lg 72 x br 59 x 
hg 38 met houten treintje en rails, 
gebouwtjes €15,-. Google chrome-
cast €30,-. 
Tel. 06-51323373
Te koop:
2 B&w geluidsboxen 120w, hg 100 cm 
en 3 mission geluidsboxen 75/50w. 
Onkyo tuner ampli�er, 2 st. €25,-. Tel. 
06-51800235



De Kwakel - Afgelopen zondag orga-
niseerde hockeyclub Qui Vive weer 
zijn jaarlijkse Open Dag. Op deze 
stralende ochtend kon iedereen 
(jong en oud) kennis komen maken 
met Qui Vive en ontdekken hoe leuk 
hockey en de verschillende speel- en 
training mogelijkheden zijn. 
Rond half 11 kwamen vele kinderen 
met hun ouders naar Qui Vive voor 
de eerste stappen op het oefenveld 
met (leen)stick en onder begeleiding 
van de aanwezige vrijwilligers en 
jeugdtrainers. Terwijl op het hoofd-
veld de oefeningen voor de clinic al 
klaar stonden, genoten de ouders 
van hockeyende kinderen, een 
drankje en de zon, want het weer 
deed ook weer goed mee. De ouders 
werden ondertussen door leden uit 
het bestuur en vrijwilligers van de 
club te woord gestaan met infor-
matie over hockey, Qui Vive, trai-
ningsdagen, tijden, benodigdheden 
en dergelijke. Om 11.00 uur uur was 
het tijd voor de hockey-clinic op het 
eerste veld. Onder leiding van de 
enthousiaste jeugdtrainers konden 
de kinderen met allerlei soorten 
speelse oefeningen ervaren wat voor 
sport hockey nu precies is. 
Ouders keken (uiteraard op gepaste 
afstand) toe en kregen tussendoor 
nog wat informatie over de club en 
deze sport te horen van Bert Vreeken, 
technisch directeur van Qui Vive. 
De clinic werd zoals gebruikelijk bij 
hockey afgesloten met gezamenlijk 

limonade drinken en voor deze clinic 
waren er ook ijsjes voor de deelne-
mende kinderen. Veel kinderen 
willen na deze eerste kennismaking 
de komende periode ook deelnemen 
aan de proeflessen (vanaf 6 jaar) of 
het najaarsblok van de stokstaartjes-
trainingen (4-6 jaar) op Qui Vive. 
Mocht je ook interesse hebben in 
hockey maar is het niet gelukt om 
tijdens de open dag langs te komen? 
Geen probleem natuurlijk. Stuur 
even een mailtje naar proefles@
quivive.nl om je vragen te stellen of 
om proeflessen af te spreken.

Kleinste
Voor de allerkleinsten start vanaf 
zondag 19 september weer de stok-
staartjes training op Qui Vive. 
Deze stokstaartjes training bestaat 
uit een blok van 8 weken (zondag 
van 9:30 tot 10:30 uur) en is voor 
kinderen die in groep 1 en 2 zitten. 
Tijdens deze trainingen krijgen de 
kinderen via spelletjes met bal en 
stick de eerste beginselen van het 
hockey bijgebracht. Het accent ligt 
hierbij op leuk met elkaar bewegen 
en het op een speelse manier 
ontwikkelen van balcontrole, waarbij 
(spel)plezier en veiligheid voorop 
staan. Na de 8 trainingen ontvangen 
alle kinderen het stokstaartjes 
diploma. Meer informatie over Qui 
Vive is te vinden op www.quivive.nl 
en voor vragen kun je mailen naar: 
proefles@quivive.nl
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Uithoorn - Op maandagmiddag, 
donderdagavond en vrijdagavond is er 
nog plaats voor liefhebbers van dit 
bijna oudste spel van de wereld, in het 
bijna 50-jarige buurthuis Ponderosa, 

Plesmanlaan 27, Uithoorn. Ook behoort 
verstrekking van een drankje/versnape-
ring tot de mogelijkheden. Meldt u aan 
bij sthnicolai@gmail.com voor info of 
komt direct gewoon langs!

Kaarten bij Ponderosa

De Kwakel - Het lijkt, door al die 
corona maatregelen, al even 
geleden, maar op 1 september 2020 
bestond sv KDO precies 75 jaar. 
Precies één jaar later reikte KNVB-

ambassadeur Henk Zeeman een 
cadeau uit aan KDO-voorzitter Andy 
Verstelle. Een fraaie oranje vlag, die 
bij KDO trots op het hoofdveld zal 
wapperen.

KNVB-cadeau voor jarig KDO

Gezellige Open dag bij 
hockeyclub Qui Vive

tijdelijk onderkomen Het Buurtnest. 
De voorzitter Hans Wagenvoort gaf 
een kort overzicht over het wel en 
wee van de vereniging en stond stil 
bij het overlijden van 3 leden Riki 
Spook , John de Voijs en Marjan v/d 

Broek. Deze eerste avond stond in het 
teken van aanpassing aan de corona 
maatregelen. Helaas kon er geen 
uitslag bekend worden gemaakt door 
een computer storing. Volgende 
week begint de competitie officieel.

Uithoorn - In de week van 20 - 24 
september organiseren 6 sportver-
enigingen in de gemeente een 
gezamenlijke introductieweek voor 
inwoners op leeftijd. Vanuit het 
Sportakkoord van Uithoorn bieden 
zij een gratis, dagelijks wisselend 
programma, onder de noemer ‘Heel 
60+ Beweegt’. Doel van de introduc-
tieweek is om ouderen aan het 
sporten en bewegen te krijgen. En 
zo hun conditie en lichamelijke en 
mentale fitheid te versterken. Dat 
bewegen gezond is, weet iedereen 
wel. Maar dat het ook erg gezellig en 
leuk kan zijn, willen de verenigingen 
graag overbrengen naar de mensen 
die wel willen bewegen, maar die 
opzien tegen de stap naar sporten 

in clubverband. “Heel 60+ beweegt” 
valt samen met de jaarlijkse 
NOC*NSF Nationale Sportweek, 
waarin lokale sportverenigingen 
kennismakingslessen aanbieden, 
gratis en zonder verplichting. Voor 
onze inwoners leidde de samenwer-
king van de 6 sportverengingen met 
de aanjagers van het Sportakkoord 
van Uithoorn tot een divers aanbod: 
roeien, wandelen, fietsen/mountain-
biken, golfen, jeu de boule, 
volleybal, aerobics, yoga, pilates en 
senior-fit. Bij elke kennismakingsles, 
individueel of in kleine groepjes, 
krijgt de deelnemer de juiste bege-
leiding. Een laagdrempelige kennis-
making met een nieuwe sport of 
activiteit.

“Heel 60+ beweegt” sport&spel 
voor ouderen

Actief plezier voor iedereen
Geen interesse in sport? Dan behoort 
een spel ook tot de mogelijkheden. 
Zeker haalbaar voor wie op leeftijd is, 
een chronische aandoening heeft of 
wie lang geleden, of nooit, heeft 
gesport. Actief plezier staat voorop. 
En gelukkig mag een gezamenlijke 
kop koffie na afloop ook weer!

Noteer alvast in uw agenda…
De Introductieweek “Heel 60+ 
beweegt” vindt plaats in de week van 
20 t/m 24 september. Mensen die 
belangstelling hebben, kunnen het 
weekprogramma opvragen via 
trudieplomp@gmail.com. Of kijk op 
www.uithoorndenktmee.nl/
sportakkoordvanuithoorn.

B.V.U. Bridge
Uithoorn -Ze mogen weer na een 
corona onderbreking van 540 dagen. 
Maandag 6 September 2021 werd 
met de bridge competitie gestart het 

MUST SEE

Bestel je
tickets online 
en ontdek 15 
Nederlandse 

iconen





Uithoorn - Afgelopen week was het 
weer druk op de banen van TCU. 
Door de jeugdleden werd weer volop 
getennist en gestreden om de eer 
van clubkampioen 2021. 
Dat het de tennissers van TCU niet 
alleen om de winst ging bleek wel uit 
alle zeer sportieve potjes. Compli-
menten voor mooie ballen gingen 
heen en weer. In veel potjes waren de 
tegenstanders goed aan elkaar 
gewaagd. Bij de jeugd vanaf 10 jaar 
werden in totaal 60 wedstrijden 
gespeeld, in 18 van deze partijen 
moest een supertiebreak de doorslag 
geven.

Jongste
Op zaterdagochtend mochten de 
jongste spelers van TCU het veld op. 
Acht kinderen uit de categorie rood 
en oranje speelden hun eerste echte 
potjes tegen elkaar. Wat een plezier 
hadden zij met elkaar. 
Doordat er werd afgesloten met een 
patatje en een medaille voor 
iedereen was het echt een feestje. 
Anne, Daan, Fien, Misha, Sion, Tobias, 
Tom en Xavier: jullie hebben het alle-
maal geweldig goed gedaan. Dit is 
ook wel te zien aan jullie trotse 
koppies op de foto. Op zondag 
werden de laatste partijen gespeeld. 
Het was prachtig weer en lekker druk 
op de banen. In de finales van de 
Jongens Dubbel 11/14 en de Meisjes 
Dubbel 13/17 bleef het lang span-

nend. Uiteindelijk kwamen de 
winnaars uit de bus na twee lange 
sets en een supertiebreak. De langste 
wedstrijd dit toernooi werd gespeeld 
door Rik Prager en Robbin Gunther 
tegen Aniq Ameziane en Nicolai Lein-
weber. Ruim 2,5 uur stonden zij in de 
zon en speelden zij een echte triller: 
6-7,7-6,11-9. Geweldig gespeeld 
jongens! 

Winnaars
De uiteindelijk winnaars van deze 
clubkampioenschappen die de eerste 
prijzen in ontvangst mochten nemen 
waren: Abby Korver (groen enkel), 
Amber de Waal (Gemengd enkel 
11/14), Bennett Versteeg (Jongens 
Enkel 11/14), Amber de Waal en Yfke 
Andriessen (Meisjes Dubbel 11/14), 
Aiden Versteeg (Jongens Enkel 
13/17), Aimée Coumans (Meisjes 
Enkel 13/17), Naut Andriessen en 
Bennett Versteeg (Jongens Dubbel B 
13/17), Carl de Leeuw en Kjeld Lose-

koot (Jongens Dubbel A 13/17), Juli 
Andriessen en Eva Kuiks (meisjes 
Dubbel 13/17). Ook kon er weer de 
befaamde snoeppot gewonnen 
worden door te raden hoeveel 
snoepjes er in de pot zaten. Degene 
die het precieze aantal goed had 
(159) en de pot in ontvangst mocht 
nemen was Isa de Gooijer. De pot 
nam zij echter leeg mee naar huis 
omdat zij alle deelnemers liet meege-
nieten van de gewonnen prijs! 

Zondag
Op zondag 26 september staat er een 
volgend event voor onze jeugdleden 
op het programma: Het ouder-kind-
toernooi. Benieuwd naar jeugdtennis 
bij T.C Uithoorn? 
Kijk op onze website voor informatie 
of kom gezellig een keer langs om te 
kijken. Nog goed om te weten: vanaf 
dit seizoen kun je ook in de winter 
tennissen op onze vernieuwde 
gravelbanen.

De Kwakel - De mannen van Thamen 
Honkbal 1 hebben er lang op 
moeten wachten, maar afgelopen 
vrijdag 3 september werd dan einde-
lijk de 1e thuiswedstrijd van seizoen 
2021 gespeeld. 
De tegenstander deze avond is 
Pirates Honkbal 3 met oud Thamen 
speler Niels Postma in de gelederen. 
De Amsterdammers gaan voortva-

rend van start en noteren 2 punten 
in de eerste inning door een honk-
slag van Van Dijk en een homerun 
van Barry. De Thamen spelers 
schrikken hier niet van. Mede door 
harde honkslagen van Soerka, Groen, 
M Schouten, Blonk, W. Schouten en 
Koole, gecombineerd met veld-
fouten aan Pirates kant, worden er 
gelijk 10 (!) punten gescoord in de 

gelijkmakende slagbeurt. Ook in de 
2e en 3e inning zet Thamen door met 
onder ander een geweldige homerun 
van Sjoerd van Hoek – z’n eerste in 
Honkbal 1. Dit maakt de stand 13-2 
aan het einde van de 4e inning. 
Thamen pitcher L Vogelaar weet de 
Amsterdamse slagploeg uitstekend 
tegen te houden. Pas in de 5e inning 
krijgt Pirates meer grip wanneer 
Thamen pitcher Lionel Bouman op 
de heuvel staat. 
Een aantal keer 4-wijd en honkslagen 
van Rübsaam, Deken en Schmidt 
brengen de stand naar 13-6. In de 6e 
inning houden de teams elkaar in 
evenwicht. In de 7e inning zet 
Thamen nog éénmaal aan voor het 
slotoffensief. Door goede slag-
beurten van Nurse, Van Hoek en 
Soerka eindigt de wedstrijd met 
stand van 16-6. Thamen wint. Aanko-
mende vrijdag 10 september speelt 
Thamen H1 uit tegen DSS/Kinheim 
H3 te Haarlem. Aanvang van de 
wedstrijd is om 19:30 uur.

30 inderegio.nl • 8 september 2021SPORT

Uithoorn - Na anderhalf jaar kon er 
eindelijk weer op woensdagavond 
gebridged worden. Niet meer bij 
Colijn aan de Industrieweg “das war 
einmal”, maar in het Buurtnest aan de 
Arthur van Schendellaan en volgens 
alle richtlijnen om besmettingen te 
voorkomen. Vijf en twintig paren 
hebben de stap gewaagd zodat er in 
twee lijnen gespeeld kon worden. In 
de A- lijn, met 12 paren, lieten Joop 
van Delft & Ruud Lesmeister zien nog 
niet ingeboet te hebben aan slim-
heid en werden eerste met 63,75%. 
Als tweede volgden met een prima 
60% rond Geke Ludwig & Margot 
Zuidema en ook Renske & Kees Visser 
lieten met 55% precies als derde zien 
de pandemie goed te zijn doorge-
komen. Janny Streng & Johan Le 
Febre kwamen op vier uit met 
53,33%, nipt voor Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter met 52,50% en 
Jan Egbers & Ben Remmers met 

51,25%. Francis Terra & Jaap Ludwig 
bleven als zevende met 50% nog net 
op de rand van de beste helft. In de 
B- lijn verpletterden Irene Hassink & 
Henriëtte Omtzigt de concurrentie 
met maar liefst 72,7%! An Greven & 
Gijs de Ruiter deden het wel is waar 
ook keurig met 61,33% als tweede, 
maar toch! Op de derde virtuele 
trede eindigden Tonny & Otto Steeg-
stra met eveneens een zestiger van 
60%. Marijke & Ger van Praag deden 
het wat rustiger aan met 54,92% en 
konden daarmee Adrie & Ko Bijlsma 
die op 54,67% uitkwamen net voor-
blijven. Joyce Udema & Monique 
Veenboer snoepten de laatste posi-
tieve procenten met 51,30 weg voor 
de resterende zeven paren. Wilt U 
ook de stoute schoenen aantrekken 
en gaan bridgen bij De Legmeer, 
neem dan contact op met de secre-
taris Gerda Schavemaker: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl

Bridgeclub De Legmeer herrijst na Corona

Thamen Honkbal 1 wint eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen

De Hoef - Op zaterdag 3 en zondag 4 
september zijn in De Springbok in De 
Hoef de finales van de Persoonlijke 
Kampioenschappen (PK) libre 
gespeeld. Deze PK’s behoren nog bij 
het voorgaand seizoen 2020-2021. Er 
werd gestreden in de klasse 1+2 ster 
(tot moyenne 1,499) en 3 ster 
(moyenne 1,500 tot 2,999). Voor de 
hoogste klasse 4+5 ster waren onvol-
doende deelnemers. Door de vakkun-
dige leiding van Aria ten Cate bleef 
het spannend tot aan de laatste 
partijen wie zich zouden kronen als 
winnaars. 

Zaterdag en zondag groot verschil
Elk toernooi blijkt weer dat een goed 
begin niet altijd leidt tot een goed 
eind. Nadat in beide klassen op 
zaterdag door elk van de 5 deelne-
mers 2 partijen waren gespeeld 
stonden er twee mannen ongeslagen 
met 24 punten aan kop; bij 1+2 ster 
Donny Beets en bij 3 ster Peter Stam. 
Achter Donny leek het erop dat de 
overige 4 deelnemers op zondag 
alleen nog kans op de 2e plaats 
zouden maken. Willem Holla en 
Martien Heijman noteerden 19 
wedstrijdpunten en Bart Dirks en 
Betty van der Mars 18 punten. Op 
zondag werd de stand echter behoor-
lijk gehusseld. Willem won soeverein 
van Betty en Martien, terwijl Donny 
verrassend verloor van zowel Betty als 
Bart. Door deze resultaten was het 
Willem Holla die met 43 wedstrijd-
punten toch nog duidelijk boven de 
rest uitsteeg. Martien werd 2e met 39 
punten en Bart 3e met 38 punten. 
Donny was weggezakt naar de 4e 
stek. Betty was 5e en laatste, maar 

noteerde wel het beste moyenne-
percentage van alle deelnemers aan 
de 1+2 ster finale, namelijk 106,9%. 
Donny troostte zich met de kortste 
partij van 22 beurten en Martien met 
de hoogste serie van 10 caramboles.

Spanning tot het eind
Bij de 3 ster klasse had Peter Stam de 
beste papieren na zaterdag, maar op 
zondag gingen de resultaten en de 
tussenstand alle kanten op. Gijs Rijne-
veld verloor de uitermate spannende 
3e partij van Ray Kramer met slechts 1 
carambole verschil en Peter verloor 
verrassend en ruim van Sander Pater 
die op zaterdag dramatisch had 
gepresteerd, terwijl hij in de voor-
ronde nog met kop en schouders 
boven de rest uitstak. Gijs rekende wel 
relatief eenvoudig af met Jan Koridon 
waarna hij als toeschouwer de laatste 
partij kon bijwonen. Ray moest 
winnen tegen Peter om kampioen te 
worden, Peter kon door zijn zwakke 
partij tegen Sander nog ‘slechts’ 2e 
worden. Door de spanning was het 
geen hoogstaande partij, die Peter 
uiteindelijk terecht won, waardoor Gijs 
met een brede glimlach de kampioen 
van deze klasse werd. Nummers 2 t/m 
5 werden Peter, Ray, Jan en Sander. 
Ray speelde de kortste partij in 13 
beurten en Gijs maakte de hoogste 
serie van 17 caramboles.
Zowel de organisatoren, deelnemers, 
tellers, schrijvers als de dames in de – 
uitstekend verzorgde - bediening 
waren blij dat dit evenement met 
inachtneming van de specifieke maat-
regelen weer mogelijk was. Op 27 
september start ook weer de reguliere 
competitie binnen De Ronde Venen. 

Willem en Gijs kampioenen
Op de foto staan de trotse winnaars met links Willem Holla en rechts Gijs Rijneveld

Clubkampioenschappen voor de 
jeugd van TC Uithoorn





LEKKER WEEKEND
Dat is lekker thuiskomen.

VR ZA ZODO VR ZA ZODO
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Binnenkort nemen we afscheid Wilt u weten welke winkels straks omgebouwd worden tot Albert Heijn, 
Vomar of DekaMarkt? Kijk dan op DEEN.nl/verkoop-deen.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 9 T/M ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

DEEN Hollandse kogelbiefstuk 2 stuks
200 gram
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200 gram

Stoney Creek Premium 
Australische wijn
Shiraz-Viognier of Chardonnay
fles 75 cl

DROOG

Amstel pils of blond blik 50 cl*
tray 24 blikken
15.60 - 18.85
11.70 - 14.13

*De prijs verschilt per product.

DEEN smultaartje
per stuk

Duyvis borrel-, tijgernootjes 
of Mixups
alle soorten
2 zakken à 175 of 275 gram

DEEN aardbeienvlaaitje 
Ø 18 cm
per stuk

DROOG

ROBUUSTROBUUST
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3.30 - 4.00

korting

25%

5.00

Voor 5 à 6 personen.

Magnum ijs
alle soorten
2 pakken à 3 - 6 stuks of pints

Ananas of eetrijpe mango
2 stuks  

voor

6.00
2

6.30 - 11.90

TOT € 5.90
KORTING

TOT € 4.72
KORTING

LEKKER WEEKEND

Amstel pils 30 cl
krat 24 flesjes
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39€ 3.30
KORTING

COMBINEREN
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