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Uithoorn
Hey jij daar!
Zin in een zomer vol
leuke activiteiten?
Dat komt goed uit, want je kunt deze zomervakantie weer van alles beleven in Uithoorn.
Uithoorn voor Elkaar heeft een zomers programma voor jou bedacht
met allemaal verschillende sport, spel -en creatieve activiteiten. In
de Sportpromotieweek kun je ook lessen volgen bij meerdere sportverenigingen. Doe je mee? In dit boekje vind je alle informatie over
de activiteiten en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

Uithoorn voor Elkaar is de
welzijnsorganisatie in Uithoorn.
Wij verzorgen het welzijnswerk in
Uithoorn en De Kwakel voor jong en
oud. Je kunt denken aan sport en
gezondheid, vrijwilligerswerk, ouderen kindondersteuning, jongerenwerk,
kinderwerk en nog veel meer. In deze

krant vind je alles wat er in de zomer
te doen is aan zomeractiviteiten voor
kinderen in Uithoorn.
Meer informatie kun je ook vinden
op onze website:
www.uithoornvoorelkaar.nl

Aanmelden via
NoordHollandActief.nl
kan via

Aanbieders
Uithoorn Voor Elkaar
Videt
Vreedzaam in de Wijk
Gemeente Uithoorn
De Bibliotheek Amstelland
Jeugdfonds sport & cultuur
JOGG

Judoschool Blaauw
Capoeira Uithoorn
TeamChamp
Boule Union Thamen
HSV Thamen
UKRV Michiel de Ruyter
UWTC
SV Omnia
Lets Dance Amstelhof
BC Spaceshuttle
Survivalvereniging Over de Balk
SAS’70

Lukt het scannen van de QR Code niet?
Volg dan de volgende stappen:
1. Ga naar www.noordhollandactief.nl
2. Selecteer gemeente Aalsmeer
(Let op Uithoorn staat hier
niet tussen)
3. Zoek de naam van de activiteit op
4. Voeg deze toe aan je inschrijfmandje
5. Rond je inschrijving af

Girlpower

Sportinstuif en fit met je kid

Kom jij ook lekker buiten spelen met
ons? Tijdens de sportinstuif zijn wij
iedere woensdag op het evenementen
terrein aanwezig met onze sport en spel
bakfiets zodat iedereen lekker kan gaan
spelen, alleen of met elkaar.
Woensdag 14, 21, 28 juli en 4, 11 en 18
augustus, 14.00-16.00 uur

Meideninloop

Soms is het fijn om even alleen met
meiden onder elkaar te zijn. Daarom
zijn er wekelijks inloopavonden voor
meiden van 10 t/m 13 jaar. Kom
langs en ontmoet elkaar, ontdek je
talenten en doe mee aan activiteiten
zoals kookworkshops, sport,
acteerlessen en creatieve workshops. Wij luisteren naar je ideeën
en proberen deze samen met jou en
de andere meiden waar te maken.
Deze inloopavonden blijven ook na
de vakantie doorgaan.
Iedere donderdag
17.00-18.30 uur (10-13 jr.)
Buurtnest Europarei Uithoorn
Aanmelding is niet nodig, kom
gewoon langs!

Bootcamp voor kids

Blijf lekker fit en gezond in de zomervakantie met de bootcamp in Uithoorn.
Een bootcamp is een trainingsmethode
uitgevoerd in teamverband onder
professionele begeleiding van een
fitnessinstructeur.

bootcamp

Sportinstuif

Evenementen terrein Legmeer West
Aanmelding is niet nodig, kom gewoon
langs!

Club CaveMen

Jongens uit groep 7 en 8 opgelet! Na
het grote succes van de Club CaveMen
Sporteditie, starten wij deze zomervakantie met Club CaveMen Zomereditie.
De activiteiten staan in het teken van
sport, creativiteit en nog veel meer leuks.
Wil jij ook mee doen met onze speciale
zomereditie?
Maandag 12, 19, 26 juli en 2 augustus
15:00 – 16:30 uur
De Kuyper Thamerdal
Meld je aan via Noord-Holland Actief

Zin om op vakantie te gaan bij jou in de
buurt? De Bibliotheek zet haar tipi op,
leest voor en geeft leuke workshops. Je
kunt luisteren naar Nijntje op vakantie
en een tipi knutselen. Je kunt jouw
reisverhaal vertellen bij het nepkampvuur
of een marshmallowgedicht schrijven.
Geen lange vlucht, geen lange autorit,
geen koffers in te pakken. De Bibliotheek
komt backpacken bij jou in de buurt.
Woensdag 21 juli en woensdag 4
augustus, 14.00 – 16.00 uur
Evenemententerrein Legmeer
Aanmelden via de website van de Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl/

Bibliotheek

Girlpower

De Kuyper Thamerdal
Meld je aan via Noord-Holland Actief

Kom Backpacken met de Bieb!

Kunst

Workshop Recycle kunst
Van afvalmateriaal kan je supergave
afvalbeesten maken. Kinderen maken
een beest van plastic waarbij ze hun
fantasie de vrije loop laten.
Het doel is om kinderen op een andere
manier naar dit afval te laten kijken. De
fantasie en creativiteit worden geprikkeld. De kinderen worden zich bewust
van wat ze allemaal weggooien.
Deze workshop stimuleert en gaat over:
technische vaardigheden, creativiteit,
observatie, recycling, milieu.
Woensdag 14 juli
11:00 – 12.30 uur en 13.00 – 14.30 uur

Het doel is om de kracht en uithouding
te verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode van een
uur. Door het teamverband sporten de
deelnemers intenser dan ze individueel
zouden doen, zodat de efficiëntie van de
training verhoogt.
Woensdagen 14, 21 28 juli en 4
augustus
Meld je aan via Noord-Holland Actief
Vrijdag 16 en 23 juli
Voor aanmelding mail naar
info@judoschoolblaauw.nl

Evenemententerrein Legmeer
Voor aanmelding mail naar:
esmee_seebregts@hotmail.com

Kunst

Donderdag 15, 22, 29 juli, 5, 12 en 19
augustus, 13:00 – 15:00 uur

Bibliotheek
Club CaveMen

Zit je in groep 7 of 8 en heb je zin in
leuke meidenactiviteiten deze zomervakantie? Dan is Girlpower écht iets voor
jou. Zes weken lang kun je meedoen
aan verschillende activiteiten zoals een
workshop acteren, knutselen, een beautymiddag etc. We gaan ook met elkaar
in gesprek over thema’s als vriendschap,
vertrouwen en Social media. Op 19
augustus sluiten we af met een gezellige
high tea! Geef je snel op VOL=VOL.

Wil je kind graag voetballen, muziekles,
turnen, streetdance, judo of aan theater
doen maar is er thuis te weinig geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
We zijn er ook voor zzp’ers met te
weinig opdrachten of als je als gevolg
van de coronacrisis geldzorgen hebt.
Wij betalen voor kinderen en jongeren
tussen de 0 en 18 jaar de contributie
of het lesgeld en eventueel de spullen
zoals sportkleding, dansschoenen of de
huur van een instrument.

Tape Art

Maak je eigen unieke Tape art kunstwerk
gemaakt van verschillende kleuren tape
en plakband! Eerst wordt je begeleid
in het maken van een eigen ontwerp
en daarna voer je het ontwerp uit met
verschillende soorten tape. Na de workshop mag je jouw kunstwerk meenemen
naar huis.
Woensdag 21 juli
11.00 – 12.30 uur en 13.00 – 14.30 uur

Sport Promotie Week
TeamChamp

De trainingen die we bij Team Champ
geven helpen je om fit te worden,
zelfvertrouwen op te bouwen, af te
vallen en om gewoon goed te worden
in het beoefenen van Kickboksen. Kom
ook langs op 1 van onze clinics!
Alle 11 activiteiten staan in het overzicht
TeamChamp.
Wiegerbruinlaan 81 A Uithoorn
Aanmelding via 06-40796217

Dot painting (schilderen in stippen) is
de Australische Aboriginal kunst van de
oorspronkelijke bewoners van Australië.
Via deze kleurrijke dot paintings vertellen
Aborginals hun verhaal met patronen
waar allemaal symbolen in verstopt
zitten.
Het zetten van stippen met verf heeft
een rustgevende werking, dus je kunt
volledig ontspannen tijdens deze
workshop! In het resultaat kun je
diverse patronen verwerken die je mooi
vindt, waarmee je jouw eigen verhaal/
symboliek/betekenis kunt verwerken.
Een workshop waar je niet alleen met
penselen werkt, maar ook met stokjes,
wattenstaafjes en naaldjes. Zo maak
je verschillende maten stippen op je
kunstwerk.
Woensdag 28 juli
11.00 – 12.30 uur en 13.00 – 14.30 uur
Voor aanmelding mail naar:
esmee_seebregts@hotmail.com

SV Omnia is een grote sportvereniging
met een enorm scala aan activiteiten.
We doen aan gymnastiek, turnen, trampolinespringen, ritmische gymnastiek,
jazzdans, fitness, twirl en volleybal.
Tijdens de sport Promotie week in
Uithoorn is iedereen welkom bij de
trainingen van turnen in Uithoorn. In het
activiteitenoverzicht is te zien wanneer
wij voor welke leeftijd iets aanbieden.
Alle activiteiten op woensdag vinden
plaats in de brede school in Legmeer
Alle activiteiten op vrijdag vinden plaats
in de sporthal in de Meerwijk.
Aanmeldingen via sportpunt@svomnia.nl

TEAM CHAMP

Dot painting workshop voor
jongeren

SV Omnia

SV Omnia

Voor aanmelding mail naar:
esmee_seebregts@hotmail.com

Hoe werkt het?
1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt
gedaan door een intermediair. Dit is
bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach of medewerker sociaal wijkteam;
2 ) De intermediair doet, in overleg met
jou, een aanvraag;
3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3
weken of de aanvraag goedgekeurd is
en laat dit je dat weten;
4 ) Na goedkeuring kun je je kind
aanmelden bij de sportclub, dansschool
of andere organisatie waar je kind op
les wil;
5 ) Wij betalen de contributie of het
lesgeld direct aan de sportclub/lesgever.
Je ontvangt zelf geen geld.

Capoeira

Jeugd sport en cultuurfonds

Capoeira

Capoeira is spectaculair en acrobatisch
om te zien. Deze Braziliaanse sport
combineert vechtsport, acrobatiek en
dans. Bij capoeira wordt niet gedanst of
gespard maar gespeeld. De basis beweging heet ginga, alle andere bewegingen
komen voort uit deze ginga. Je speelt
deze met zijn tweeën en draait om elkaar
heen. De toeschouwers en muzikanten
vormen een cirkel, de roda, en maken
opzwepende capoeira muziek. Zo
zorgen ze voor axé (goede energie).
Iedere keer treedt een ander de cirkel in
om het spel over te nemen.
Vrijdag 20 augustus, 17:00 – 18:00 uur
Groen Rode Scheg Zijdelwaard
Aanmelding is niet nodig, kom gewoon
langs!

Aanmelden via
NoordHollandActief.nl
kan via

Lukt het scannen van de QR Code niet?
Volg dan de volgende stappen:
1. Ga naar www.noordhollandactief.nl
2. Selecteer gemeente Aalsmeer
(Let op Uithoorn staat hier
niet tussen)
3. Zoek de naam van de activiteit op
4. Voeg deze toe aan je inschrijfmandje
5. Rond je inschrijving af
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week 1

ZomeracUtiivtitheoioternn
Datum

Tijd

Locatie

Activiteit

12 juli 2021

15:00 - 16:30

De Kuyper Thamerdal

Club Caveman

11:00 - 12:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Recycle kunst

12:30 - 13:30

Evenementen Terrein Legmeer

Bootcamp met Dennis

13:00 - 14:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Recycle kunst

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Sportinstuif/fit met kid

13:00 - 15:00

De Kuyper Thamerdal

SoulCollage maken (Girlpower)

13 juli 2021
14 juli 2021

15 juli 2021

17:00 - 18:30

Buurtnest Europarei

Meideninloop

16 juli 2021

10:30 - 11:30

Groen/Rode Scheg Zijdelwaard

Bootcamp Martijn

19 juli 2021

15:00 - 16:30

De Kuyper Thamerdal

Club Caveman

11:00 - 12:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Tape Art

12:30 - 13:30

Evenementen Terrein Legmeer

Bootcamp met Dennis

13:00 - 14:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Tape Art

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Sportinstuif/fit met kid

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Backpacken met de Bieb

13:00 - 15:00

De Kuyper Thamerdal

Workshop Acrobatiek (Girlpower)

17:00 - 18:30

Buurtnest Europarei

Meideninloop

23 juli 2021

10:30 - 11:30

Groen/Rode Scheg Zijdelwaard

Bootcamp Martijn

26 juli 2021

15:00 - 16:30

De Kuyper Thamerdal

Club Caveman

11:00 - 12:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Dot paining

12:30 - 13:30

Evenementen Terrein Legmeer

Bootcamp met Dennis

13:00 - 14:30

Evenementen Terrein Legmeer

Workshop Dot paining

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Sportinstuif/fit met kid

13:00 - 15:00

De Kuyper Thamerdal

Workshop Theater (Girlpower)

17:00 - 18:30

Buurtnest Europarei

Meideninloop

20 juli 2021
21 juli 2021

week 3

22 juli 2021

27 juli 2021
28 juli 2021

29 juli 2021
30 juli 2021

Datum

Tijd

Locatie

Activiteit

De Kuyper Thamerdal

Club Caveman

4 augustus 2021 12:30 - 13:30

Evenementen Terrein Legmeer

Bootcamp met Dennis

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Sportinstuif/fit met kid

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Backpacken met de Bieb

week 4

Week 4
2 augustus 2021 15:00 - 16:30
3 augustus 2021

5 augustus 2021 13:00 - 15:00

De Kuyper Thamerdal

Beautydag (Girlpower)

17:00 - 18:30

Buurtnest Europarei

Meideninloop

Woensdag

14:00 - 16:00

Evenementen Terrein Legmeer

Sportinstuif/fit met kid

Donderdag

13:00 - 15:00

De Kuyper Thamerdal

Girlpower

17:00 - 18:30

Buurtnest

Meideninloop

Datum

Tijd

Sportaanbieder

Activiteit

Leeftijd

16 augustus

16:30 - 17:30

Team Champ

Playboksen

5 t/m 10 jaar

16:30 - 17:30

Team Champ

Kidsboksen

11 t/m 14 jaar

14:00 - 16:00

Boule Union Thamen

Petanque-Clinic

8 t/m 17 jaar

17:00 - 18:00

Team Champ

Bootcamp

5 t/m 14 jaar

17:00 - 18:00

Judo school Blaauw

Judo

Vanaf 4 jaar

19:00 - 20:00

Team Champ

Circuit training

15 +

10:00 - 11:00

UWTC

Mountainbike

12 t/m 16 jaar

11:00 - 12:00

UWTC

Mountainbike

12 t/m 16 jaar

14:45 - 15:45

SV Omnia

Turnen meisjes

6 & 7 jaar

15:00 - 16:00

UKRV Michiel de Ruyter

Proeflessen Roeien

10 t/m 16 jaar

15:45 - 16:45

SV Omnia

Turnen meisjes

8 t/m 11 jaar

16:30 - 17:30

Team Champ

Playboksen

5 t/m 10 jaar

16:30 - 17:30

Team Champ

Kidsboksen

11 t/m 14 jaar

19:00 - 20:00

Team Champ

Bokszak Training

15 +

17:00 - 18:00

Team Champ

Bootcamp

5 t/m14 jaar

18:00 - 19:00

Team Champ

Bokszak Training

15 +

14:00 - 16:30

HSV Thamen

Honkbal en softbal

5 t/m 15 jaar

14:00 - 16:30

HSV Thamen

Baseball 5 Clinic

5 t/m 15 jaar

14:00 - 16:00

Boule Union Thamen

Petanque-Clinic

8 t/m 17 jaar

15:30 - 16:30

SV Omnia

Turnen meisjes

6 & 7 jaar

15:30 - 16:30

SV Omnia

Turnen meisjes

8 & 9 jaar

16:30 - 17:30

Team Champ

Playboksen

5 t/m 10 jaar

16:30 - 17:30

Team Champ

Kidsboksen

11 t/m 14 jaar

17:00 - 18:00

Capoeira Uithoorn

Open Capoeira les

vanaf 5 jaar

17:30 - 18:30

SV Omnia

Turnen

10 +

10:00 - 12:00

SAS’70

Beachvolleybal

6 t/m18 jaar

week 5-6

6 augustus 2021

Sport Promotie Week

17 augustus

18 augustus

19 augustus

20 augustus

21 augustus

Petanque (Jeu de Boules) is een snel
groeiende sport waar veel vaardigheid
en inzicht nodig is. Het is een sport waar
jongen oud veel plezier aan beleven.
Boule Union Thamen organiseert een
clinic voor jeugd van 8 t/m 17 jaar met
als doel:
Korte uitleg basisspelregels, uitleg en
oefenen van de basistechnieken werpen
en schieten. Afsluiten met een wedstrijd.

UWTC/BMX Uithoorn
Judoschool Blaauw

Boule Union Thamen

Michiel de Ruyter

Vuurlijn 24 De Kwakel
Aanmelden via info@buthamen.nl

Boule Union Thamen

HSV Thamen

Vrijdag 20 augustus, 14:00 – 16:30 uur
Vuurlijn 24 De Kwakel
Aanmelden via tc.thamen@gmail.com

Woensdag 18 augustus
11:00 – 12:00 uur en 12:00 – 13:00 uur
Randhoornweg 90 Uithoorn
Aanmelden via info@uwtc.nl

UWTC/BMX

Tijdens de Clinic leren de kinderen
de basisbeginselen van het honk- en
softbalsport. Na de clinic zullen wij
Baseball5 spelen. Dit is een verkleinde
versie van honkbal/softbal.

Roeien is een sport voor alle leeftijden
die alle spieren aan het werk zet en
waarmee je een goede conditie krijgt
of in stand houdt. Roeien is weinig
blessuregevoelig. Roeien kun je lang
volhouden.
Leren roeien gaat spelenderwijs, met
(om)vallen en (op)staan, dus met een nat
pak als het mooi weer is. Behendigheid
opdoen en meteen de juiste roeitechniek: rechte polsen en benen–rug–
armen-coördinatie.
Roeien is het hele jaar mogelijk, tenzij
er ijs ligt, mist het zicht teveel beperkt
of er harde wind staat. De vereniging
verzorgt uitgebreide roei-instructie voor
beginners en ervaren roeiers.
Woensdag 18 augustus
15:00 – 16:00 uur
Amsteldijk-Zuid 253 Uithoorn
Aanmelden via info@mdr.nu

HSV Thamen

Michiel de Ruyter

Dinsdag 17 augustus en vrijdag 20
augustus, 14:00 – 16:00 uur

De UWTC, de Uithoornse Wieler
Trainingsclub, werd in 1935 opgericht.
Tegenwoordig kun je er drie sporten
beoefenen: wielrennen, BMX (crossfietsen) en toerfietsen. Wielrennen is
een sport voor jong en oud, vanaf 8
jaar ben je van harte welkom als lid.
Voor de wielrenners is er een veilige
trainingsplek: er ligt er een mooi,
afgesloten wegparcours rondom de
locatie op sportpark Randhoorn. Een
aantal leden doet, naast het wielrennen,
in de winter aan baanwielrennen of
cyclocrossen. Voor de wedstrijden is een
KNWU-licentie verplicht, maar dat geldt
niet voor het toerfietsen. Dat kent geen
wedstrijdkarakter.
Op woensdag 18 augustus organiseren
wij 2 mountainbike clinics voor de jeugd
van Uithoorn.

Survivalvereniging
Over De Balk

Survivalrun vereniging ‘Over De Balk’
geeft gericht training aan atleten die zich
willen ontwikkelen binnen de survivalrunsport. De trainingslocatie is gelegen
rondom het voetbalveld van KDO. Dit is
te bereiken via de Evenementenlaan in
De Kwakel.

Survival Over de Balk

Judoschool Blaauw

Judoschool Blaauw geeft sportlessen
in Wilnis en Uithoorn onder leiding van
gediplomeerde docenten.
Het is ook mogelijk om Judoschool
Blaauw in huren voor workshops en
schooljudo bij naschoolse opvang en
basisscholen. Wij nemen zelf de judomat
mee.
Onze judolessen worden gegeven in een
gemoedelijke atmosfeer aan kinderen
vanaf 4 jaar
Dinsdag 17 augustus
17:00 – 18:00 uur
Fit 2 Go Wiegerbruinlaan 77 Uithoorn
Aanmelden via info@judoschoolblaauw.nl

Kindercommissie:

Heb jij misschien een leuk idee om te doen na de zomervakantie? Of heb je
een oplossing (nodig) voor een probleem in Uithoorn. Laat je idee weten aan
de Kindercommissie. Stuur een mail naar Nick Braakman, begeleider van de
Kindercommissie: nick@videt-uithoorn.nl.

Ouder en Kind Adviseurs

Wist u dat de Ouder-kindadviseurs deze zomer gewoon doorwerken?
Waarvoor kunt u contact opnemen met de Ouder-kindadviseur?
Opvoeden is niet altijd even makkelijk en al helemaal niet in de huidige situatie waarin wij met zijn allen nu zitten.
Veel ouders lopen momenteel tegen diverse zaken aan, merken dat dingen anders lopen dan verwacht of zitten er gewoon
even doorheen.
Dan is het ineens zes weken zomervakantie. Wat normaal een fijne break kan zijn, kan nu wellicht wat overweldigend voelen.
Als Ouder-kindadviseur bieden wij u graag een luisterend oor en denken wij mee met al uw vragen over het opvoeden en
opgroeien van kinderen.
De ondersteuning van de Ouder-kindadviseur is kosteloos.
Hoe komt u in contact met de Ouder- en kindadviseur?
Aan iedere school is een Ouder-kindadviseur verbonden.
Op de website van Uithoorn voor Elkaar kunt u de gegevens vinden van de Ouder-kindadviseur:
www.uithoornvoorelkaar.nu/kinderen/
Zin gekregen om een keer mee te trainen
of ben je simpelweg nieuwsgierig naar
wat de sport voor jou kan betekenen?
Wij bieden de gelegenheid om een keer
vrijblijvend mee te kunnen trainen.
Deze introductietraining vindt op
woensdag plaats en heeft als doel om
jou de basisbeginselen van de survivalsport mee te geven!
Kijk voor meer informatie op onze
website: www.kdo.nl/survivalrun

Let’s Dance Amstelhof

Dansschool Let’s Dance is gevestigd
binnen sportschool Amstelhof in
Uithoorn. De dansstudio biedt op een
leuke, plezierige en uitdagende manier
diverse danslessen voor kinderen.
Uiteraard onder begeleiding van ervaren
dansdocentes. Let’s Dance Amstelhof
is de leukste dansschool van de regio
Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en
Amstelveen.
Kijk op de website voor meer mogelijkheden en proeflessen.
www.letsdance-amstelhof.nl

Ingrediënten:
• Honingmeloen
• Cantaloupemeloen
• watermeloen
• 50 ml citroensap
• 2 eetlepels suiker
• Water
1.
2.

3.

BC Spaceshuttle

Let’s Dance Amstelhof

JOGG

elkaar om, op de baan en daarbuiten.
BC Spaceshuttle start de 1e maandag
na de zomervakantie met de jeugdtrainingen. De jeugd is welkom van 18.30
tot 20.00u. Onder begeleiding van een
ervaren trainer wordt het badmintonspel
aangeleerd. Als je nieuw bent hebben
we een racket te leen. Kinderen hebben
dus alleen zaalschoenen nodig.
Voor meer informatie kunnen ze ook
kijken op onze website
www.bcspaceshuttle.nl

SAS’70

SAS’70 is de volleybalvereniging van
Uithoorn. Binnen wachten ze op de
nieuwe accommodatie in de Scheg,
maar buiten zijn ze nu ook actief naast
Amstelhof. SAS’70 organiseert voor de
jeugd van Uithoorn een beachvolleybal
clinic, zodat iedereen kennis kan maken
met deze sport.

Vermeng het citroensap met de
suiker en een beetje water.
Haal de pitten uit de meloenen
en steek er met een parisiennelepeltje bolletjes uit of snij ze in
dobbelsteentjes. Leg ze in het
suikermengsel.
Prik de bolletjes afwisselend van
kleur, op stokjes en leg ze naast
elkaar op een dienblad. Zet ze
ruim 4 uur in de diepvriezer.

Zaterdag 21 augustus om 10.00 uur
Naast de Amstelhof, Noorddammerweg
30, De Kwakel
Aanmelden kan via
jeugd-voorzitter@sas70.nl

BC Spaceshuttle

SAS’70

BC Space Shuttle is de enige echte
badmintonclub van Uithoorn. We zijn
een vereniging waar plezier in het spel
voorop staat. Een gezellige vereniging
met een gemixt ledenbestand; van jeugd
tot 65+ en van fanatieke competitiespelers tot beginnende recreanten. Iedereen
is welkom en we gaan met respect met

Videt
Tel. 06 52770494
info@videt-uithoorn.nl
www.videt-uithoorn.nl
Vreedzaam in de Wijk
Tel. 06 52031337
a.vanvliet@stichtingvreedzaam.nl
www.stichtingvreedzaam.nl
Gemeente Uithoorn
Tel. 0297 513111
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl
De Bibliotheek Amstelland
Tel. 020 6414126
servicedesk@debibliotheekamstelland.nl
www.debibliotheekamstelland.nl
Capoeira Uithoorn
Tel. 06 18940513
info@capoeirasou.eu
www.capoeirasou.eu
Jeugdfonds sport & cultuur
Tel. 06 14322908
noord-holland@
jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl
JOGG
Tel. 070 2192265
info@jongerenopgezondgewicht.nl
www.jongerenopgezondgewicht.nl

Sportaanbieders
Judoschool Blaauw
Tel. 06 10931965
info@judoschoolblaauw.nl
www.judoschoolblaauw.nl
Capoeira Uithoorn
Tel. 06 18940513
info@capoeirasou.eu
www.capoeirasou.eu
TeamChamp
Tel. 06 40796217
info@teamchamp.nl
www.teamchamp.nl
Boule Union Thamen
Tel. 0297 564400
info@buthamen.nl
www.buthamen.nl
HSV Thamen
Tel. 06 16072728
info@thamen.info
www.thamen.info
UKRV Michiel de Ruyter
Tel. 0297 540499
info@mdr.nu
www.mdr.nu

UWTC
info@uwtc.nl
www.uwtc.nl
SV Omnia
Tel. 0297 322312
sportpunt@svomnia.nl
www.svomnia.nl
Lets Dance Amstelhof
Tel. 0297 531855
letsdance@amstelhof.nl
www.letsdance-amstelhof.nl
BC Spaceshuttle
Tel. 0297 566347
info@bcspaceshuttle.nl
www.bcspaceshuttle.nl
Survivalvereniging Over de Balk
Tel. 0297 564538
survival@kdo.nl
www.kdo.nl/survivalrun

Vormgeving en drukwerk: Total Pre Press / Aimedia – Uithoorn, 0297 – 531 739 / 06 38 682 482, info@aimedia.nl – www.aimedia.nl

Uithoorn Voor Elkaar
Tel. 06 52770494
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

