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Uithoorn - Sinds donderdag 16 juni 
is deze prachtige kater ‘Jack’ weg. 
Het is een opvallende kat behoren-
de tot het Bengaalse ras. Hij is voor 
het laatst gezien in de wijk Park 
Krayenhoff te Uithoorn ter hoog-
te van de Cartografi elaan. Jack is 
nog jong en erg nieuwsgierig. Hij 
heeft medicijnen nodig dus we ho-
pen dat hij snel weer boven water 
komt.  Weet u waar hij zich bevindt? 
Bel naar: 06-22938332.

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

28

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
8 J T!

SINDS 1888

128
WWW.MEERBODE.NL 22 JUNI 2016

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

Bingo in de Scheg
Uithoorn - Op vrijdag 1 juli is 
er weer een gezellige bingo in 
de Scheg met prachtige prij-
zen waaronder een Dolce Gus-
to.  Zaal open 19.00 uur. De bin-
go is van 19.30-22.30 uur. Bin-
gokaarten kosten 1 euro per 
stuk of 6 voor 5 euro. Superron-
de kaartje 1,50 euro of 6 voor 
7.50 euro. Tombola lootjes 3 voor 
1 euro.

Internationale taalklas 
verrijking voor Uithoorn
Uithoorn - Op maandag 20 juni 
heeft wethouder Ria Zijlstra, namens 
de gemeente Uithoorn, het nieuwe 
convenant voor de ITK ondertekend. 
“Het ITK Uithoorn heeft veel toege-
voegde waarde. Hun expertise is 
voor iedere basisschool toegankelijk. 
Ik ben heel blij dat we met de onder-
tekening van dit convenant de sa-
menwerking weer drie jaar voortzet-
ten.” De internationale taalklas (ITK) 
draait nu twee jaar en het werkt. Kin-
deren (vanaf groep 3) volgen in de 
ITK intensief onderwijs dat vooral is 

gericht op de beheersing van de Ne-
derlandse taal. Het gaat om kinde-
ren, die minder dan één jaar Neder-
landstalig onderwijs hebben gevolgd 
en die niet of nauwelijks in het Ne-
derlands aanspreekbaar zijn. Door 
het onderwijs in de ITK maken zij 
meer kans op succesvolle school-
prestaties in de toekomst. Doelstel-
ling is dat zij binnen een jaar vol-
doende zijn toegerust om op hun ei-
gen niveau deel te kunnen nemen 
aan het reguliere basisonderwijs.
Door het bundelen van de krachten 

van alle Uithoornse basisscholen, de 
gemeente Uithoorn en het Samen-
werkingsverband Amstelronde, krijgt 
deze groep kinderen nu onderwijs 
op maat, aan de hand van moder-
ne lesmethoden die zowel individu-
eel als in groepsverband toegepast 
kunnen worden. Na afl oop van de 
ITK periode gaat het kind naar een 
school van keuze in de wijk. Er wordt 
veel zorg besteed aan de overgang 
naar deze school. De kinderen gaan 
wennen en er is sprake van een war-
me overdracht.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Matige belangstelling bij 
inloopbijeenkomst Uithoornlijn
Uithoorn - De inloopbijeenkomst op 
maandag 13 juni jl. waar betrokken 
inwoners en verdere belangstellen-
den hun mening konden geven en 
vragen konden stellen over het ver-
dere verloop van het mogelijk door-
trekken van de tramlijn vanuit Am-
stelveen-Westwijk naar het cen-
trum van Uithoorn, is maar matig be-
zocht. De inloopbijeenkomst werd 
gehouden in de Thamerkerk van 
17.00 tot 21.00 uur. In die tijd heb-
ben volgens een woordvoerder van 
de gemeente Uithoorn naar schat-
ting zo’n 150 mensen kennis geno-
men van de presentatie over het ver-
dere verloop van het proces. Er hin-
gen panelen met de uitkomsten van 
alle onderzoeken: nut en noodzaak, 
bus of tram, tracé, haltes, eindpunt, 
geluid en trillingen. Van het ontwerp 
is een 3D model gemaakt; daarin is 
het ontwerp in een digitale maquet-
te opgebouwd waar je als het ware 
doorheen kan lopen. Daar werd tij-
dens inloopavond veel gebruik van 
gemaakt. Het gemaakte fi lmpje had 

ook warme belangstelling. De infor-
matie van de inloopbijeenkomst is 
eveneens te vinden op www.stads-
regioamsterdam.nl/uithoornlijn.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn 
door 30 bezoekers reacties inge-
diend, zowel door hen die de tram 
graag zien komen (voorstanders), als 
door mensen die in de tram een be-
dreiging van hun leefomgeving zien 
(tegenstanders). Reageren kan ove-
rigens nog steeds tot en met 29 juni 
via e-mail uithoornlijn@stadsregio-
amsterdam.nl. De avond is volgens 
ingewijden in ontspannen sfeer ver-
lopen met af en toe verhitte discus-
sies. Er waren veel vragen over het 
toekomstige openbaar vervoer en de 
tram in combinatie met bussen. Ook 
geluidhinder was een veelbesproken 
onderwerp. Daarnaast is vele malen 
aan de orde geweest dat er nog niet 
besloten is dat de tram er komt. Dat 
besluit volgt in het najaar. De reac-
ties uit de consultatieronde spelen 
daarin een belangrijk rol. Het is te 

hopen dat de reacties langs digita-
le weg (e-mail) een veel groter aan-
tal zal omvatten dan de dertig die tij-
dens de inloopavond zijn ‘gescoord’. 
Immers, gelet op de commotie over 
dit onderwerp die door inwoners 
naar buiten is gebracht via de media 
en sociale media (en met een peti-
tie die door meer dan 1.100 tegen-
standers van de tramlijn is onderte-
kend en begin april aan burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn werd aange-
boden), is het toch niet voor te stel-
len dat slechts een handvol belang-
stellenden van de 28.000 inwoners 
die Uithoorn telt - verspreid over vier 
uur - van zich laat horen... Zouden er 
onder die belangstellenden ook in-
woners uit de regio zijn geweest, dan 
is de belangstelling zelfs erg mager 
te nomen vanuit een ‘betrokken Uit-
hoorn’. Want ook die mensen moch-
ten en mogen hun stem tijdens de 
consultatieronde laten horen! Of la-
ten ze het hierbij omdat de indruk 
bestaat dat het toch allemaal al ge-
regeld is?

Uithoorn - Op het Zijdelveld in Uit-
hoorn is zaterdagavond 19 juni een 
eenzijdig ongeval gebeurd, waarbij 
de bestuurder van een scooter ern-
stige verwondingen heeft opgelo-
pen. De scooter is, door nog onbe-
kende oorzaak, onderuit geraakt. Een 
Mobiel Medisch Team uit Rotter-

dam kwam per traumahelikopter ter 
plaatse om het slachtoffer te behan-
delen. Hoe het ongeval kon gebeu-
ren is vooralsnog onbekend. De po-
litie heeft een onderzoek ingesteld.

Foto’s: KaWijKo Media / 
Ricardo Neeskens

Scooterrijder ernstig 
gewond in Uithoorn

Koe in de Amstel
Uithoorn - Afgelopen maandag 
hadden brandweer en politie hun 
handen vol aan de redding van een 
koe in een bassin van een gemaal 
terecht was gekomen.. Hoe de koe, 
die afkomstig was van de zuivel-
boerderij Vrouwenakker, daar te-
recht is gekomen is vooralsnog on-

duidelijk. De Amsteldijk Zuid werd 
tijdens de reddingsoperatie afgeslo-
ten voor het verkeer. Rond 12:00 uur 
stond de koe weer op het droge en 
konden de automobilisten hun weg 
weer vervolgen. 

Foto: Nicolas Kok

Uithoorn - Op woensdag 15 ju-
ni rond het middaguur hebben twee 
onbekende mannen aangebeld bij 
een woning in Meerwijk. Een minder-
jarige deed open. De mannen zeiden 
de woning te komen taxeren. Dit zou 

Huis taxeren? afgesproken zijn met de ouders. De 
minderjarige vertrouwde het niet he-
lemaal en heeft de mannen gezegd 
later terug te komen. De mannen re-
ageerden vrij agressief, maar zijn 
toch weggegaan. De twee reden weg 
op een snorfi ets. De politie wil inwo-
ners er op attenderen niet zomaar de 
deur open te doen en zeker geen on-

bekenden binnen te laten voordat 
navraag is gedaan. De laatste weken 
is meerdere malen geprobeerd een 
huis te betreden middels smoesjes. 
Mogelijk zijn er bewoners in Meer-
wijk die de twee nog vrij jonge man-
nen hebben gezien of ook met hen 
in gesprek zijn geweest. De politie 
hoort het graag via 0900-8844.

Poging inbraak in woning
De Kwakel - Op vrijdag 17 juni is tus-
sen twee uur en half drie in de mid-
dag geprobeerd in te breken in een 
woning aan de Iepenlaan. Toen de 

bewoners thuis kwamen ontdekten zij 
braaksporen aan de voordeur. De po-
litie heeft onderzoek gedaan. De die-
ven zijn niet in het pand geweest.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn

0297 567 209, 
www.vita-amstelland.nl

Speciale activiteit:
H en A modeshow
Op vrijdag 24 juni hebben wij in 
de Bilderdijkhof een modeshow 
met verkoop. De modeshow 
is van 14.00 uur tot 16.00 uur 
daarna aansluitend eten. Kos-
ten bedragen: e3,50 koffie met 
lekkers. e4,- patat met snack en 
ijsje toe. e7,50 voor het hele ar-
rangement. De kaartverkoop is 
van maandag t/m vrijdag tus-
sen 09.00 uur en 12.00 uur. De 
kaartjes zijn bij de Bilderdijkhof 
te koop tot en met 23 juni. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Bilderdijkhof. 
Telefoon: 0297-567209

Wandelen in de maand 
juni en juli in Uithoorn
Elke dinsdag in juni en ju-
li om 13.30 uur vanaf Sporthal 
De Scheg wandelen o.l.v. Cisca 
van der Straaten. Deelname be-
draagt e2,- per keer

Wijkcentrum 
Vita-Bilderdijkhof 
is de hele zomer geopend
De Bilderdijkhof is in juli en au-
gustus open. Wij bieden u ver-
schillende activiteiten. Voor de 
exacte activiteiten kunt u op de 
zomerflyer kijken in de Bilder-
dijkhof. Ook kunt u deelnemen 
aan de vakantie dagbesteding 
bij de Ontmoetingsgroep. Voor 
meer informatie over de Ont-
moetingsgroep kunt u contact 
opnemen met Caroline Vrijber-
gen, 0297-533540. 

Mag uw kind buiten de 
schoolvakanties om mee op reis?
De zomervakantie staat voor de 
deur: tijd om naar een andere be-
stemming te vertrekken, samen 
met de kinderen. Deze periode 
gaat vaak ook gepaard met lange 
files en duurdere vliegtickets. Het 
kan daarom verleidelijk zijn om 
buiten de schoolvakanties om op 
vakantie te gaan, en de kinderen 
een paar dagen of een paar we-
ken school te laten missen. Toch 
is het niet toegestaan om tijdens 
de schoolperiode op vakantie te 
gaan, zonder toestemming van 
de school of leerplichtambtenaar. 
Het kan zelfs leiden tot een straf-
rechtelijke vervolging. 

Dat kinderen naar school kunnen 
gaan, vinden we allemaal belang-
rijk: zo zijn 193 landen lid van het 
VN-Kinderrechtenverdrag, waarin 
is opgenomen dat elk kind recht 
heeft op onderwijs. Ook Neder-
land heeft het verdrag onder-
tekend. Het volgen van onder-
wijs levert een grote bijdrage aan 
de ontwikkeling van een kind, 
en geeft later meer kans op een 
baan. Naar school gaan is niet al-
leen een recht, maar ook een 
plicht. Alle kinderen tussen de 5 
en 16 jaar zijn leerplichtig. 
Gaat een kind zonder toestem-
ming niet naar school omdat hij 
met zijn ouders op vakantie is, 
dan noemen we dat ‘luxever-
zuim’. Andere soorten verzuim 
zijn ‘absoluut verzuim’, waarbij 
een leerplichtig kind niet is inge-
schreven op een school, en ‘sig-
naalverzuim’: een kind is wel in-
geschreven op een school maar 
gaat niet naar de les. 
Verschillende organisaties wer-

ken nauw met elkaar samen om 
ervoor te zorgen dat kinderen 
naar school gaan. Elke organisa-
tie heeft daarbij zijn eigen taak. 
Scholen hebben bijvoorbeeld de 
plicht om (structureel) schoolver-
zuim te melden bij de leerplicht-
ambtenaar, de leerplichtambte-
naar controleert of ouders en kin-
deren de leerplicht naleven en 
maakt bij verzuim een proces-ver-
baal op, en de Raad voor de Kin-
derbescherming doet onderzoek 
naar oorzaken van de afwezig-
heid en eventuele hulpverlening. 
Binnen deze samenwerking be-
sluit het OM of er vervolgd moet 
worden voor het schoolverzuim, 
en wie vervolgd moet worden. De 
aanpak van schoolverzuim nemen 
we serieus. Dat signaal geven we 
af aan de samenleving: af en toe 
organiseert het OM strafzittin-
gen voor ouders van spijbelaars, 
waarin alleen zaken over school-
verzuim worden behandeld. 
Als een zaak eenmaal binnen is 
bij het OM, bekijkt de officier van 
justitie wat hij een passende re-
actie vindt. Dat verschilt per ty-
pe schoolverzuim. Als er sprake is 
van luxeverzuim, dan vervolgt het 
OM de ouders van het kind. Dat 
kan leiden tot hoge geldboetes, 
oplopend tot 1800 euro per week 
per gezin. Een kind helemaal niet 
inschrijven op een school biedt 
eveneens geen oplossing: ook in 
deze gevallen eist de officier van 
justitie hoge boetes tegen de ou-
ders bij de rechter. 
Een duurbetaalde vakantie, dus. 
Maak het uzelf daarom niet on-
nodig lastig, en ga op vakantie tij-
dens de schoolvakantieperiode. 

Column 13
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Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Uithoorn - Afgelopen zondag vond 
bij Danscentrum Colijn een gra-
tis workshopmiddag Breakdance 
en Hiphop plaats voor kinderen en 
tieners. De workshops waren alle 
drie zeer goed gevuld met enthou-
siaste dansers. Axel en Heleen heb-
ben een specialist op het gebied 
van Breakdance en Hiphop aan-
getrokken voor het nieuwe seizoen 
en dit was daar vast een voorproef-
je van. De eerste workshop was 
voor de Breakdancers, een combi-
natie van danspassen met natuur-
lijk een ‘trick’ en eindigen in een 
‘freeze’. De tweede en derde work-
shops waren Hiphop workshops. Er 
werd een korte choreo aangeleerd 
waarbij niet alleen aandacht voor 
de pasjes maar zeker ook voor de 
uitvoering en de techniek. Shailesh 
wist met zijn grappige en innemen-
de manier van lesgeven de kinderen 

al snel voor zich te winnen, opval-
lend was dat ook de jonge kinderen 
tot het einde van de les geconcen-
treerd en enthousiast bleven, terwijl 
de workshop toch een uur duurde.

Hiphop
In het seizoen 2016-2017 wordt de 
donderdagavond Breakdance en 
Hiphopavond. Ook zal Shailesh de 
Streetjazz adults voor zijn rekening 
nemen, leuke danslessen voor da-
mes boven de 30. Een fijne workout 
met eenvoudige choreo’s. Dansen 
dus, geen aerobics o.i.d..
In de week van 12 september is het 
‘OPEN LESWEEK’. In deze week 
mag iedereen die belangstelling 
heeft vrijblijvend meedoen aan de 
verschillende lessen. Met de grote 
belangstelling voor de workshop-
dag lijkt een mooi begin gemaakt te 
zijn met het dansseizoen 2016-2017. 

Workshopdag goed bezocht

De Kwakel - Samen vieren en sa-
men delen staat in De Kwakel hoog 
in het vaandel. Dat geldt ook voor 
de RK-parochie, die als afsluiting 
van het kerkelijk werkjaar dit jaar 
op 26 juni a.s. wederom haar paro-
chiezondag viert. Dit jaar staat als 
thema centraal: Samen Kerk – Sa-
men Sterk.

Met en voor elkaar
De kerk wil zijn als een familie die 

Kwakelse Parochiezondag 
over ‘Generaties met elkaar’

met en voor elkaar zorgt en optrekt. 
Dit ervaren we het sterkst bij de be-
langrijke levensgebeurtenissen zo-
als vreugdevolle momenten zoals de 
doop of het huwelijk of juist in ver-
drietige omstandigheden zoals ern-
stige ziekte of overlijden. Op de pa-
rochiezondag wordt speciaal stil ge-
staan bij deze kracht van de familie. 

Kinderen zijn welkom
Aan deze viering, waarin diaken Je-
roen Hoekstra zal voorgaan, wordt 
medewerking verleend door alle 
drie de koren van de parochie. Ie-
dereen is uitgenodigd, maar kinde-
ren en kleinkinderen zijn in het bij-
zonder van harte welkom. Voor hen 
is er een speciaal programma. Ze 
mogen mee naar de ontmoetings-
ruimte waar de lezingen en het the-
ma op kindvriendelijke wijze wor-
den verteld en uitgelegd.

Koffie, thee en limonade
Na de viering staat, naar we hopen 
buiten, de koffie, thee en limonade 
met gebak klaar. Net als voorgaan-
de jaren zijn er bij de kraampjes 
van de Wereldwinkel en handwerk-
club leuke artikelen te koop. De op-
brengst van deze artikelen wordt 
goed besteed. 

Uithoorn - De afgelopen periode 
heeft u het Amstel Blazers Collectief 
een aantal keren kunnen zien en ho-
ren, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag 
of de Kunstroute Zijdelveld. Afgelo-
pen weekend waren zij te gast bij 
het Straattheater Festival De Ronde 
Venen in Mijdrecht. Ondanks dat het 
weer iets minder was, was het ge-
zellig druk en hebben zij een mooi 
concert mogen geven. Het aanwe-
zige publiek genoot van de gezelli-
ge muziekstukjes die de muzikanten 
ten gehore brachten. A.s. zondag 26 
juni zullen zij voor de zomerstop nog 
1 keer te horen zijn en wel tijdens de 
familiedag van het Amstelland Fes-
tival aan de Randhoornweg in Uit-
hoorn. Onder leiding van dirigent 
Richard Wortel zal het Amstel Bla-

zers Collectief vanaf 12.30 uur weer 
een mooi programma voor u verzor-
gen. Ook de voorbereidingen voor 
het a.s. Amstelconcert zijn in volle 
gang. Dit concert, in het teken van 
Italiaanse componisten, wordt ge-
houden op zondagmiddag 30 okto-
ber a.s. in de Thamerkerk. De mees-
te muziekstukken worden speciaal 
voor dit concert gearrangeerd door 
Richard Wortel. Het beloofd een 
heel mooi en afwisselend program-
ma te worden, waarvoor ook enke-
le solisten zijn uitgenodigd. Laat u 
verrassen en reserveer de datum al-
vast in uw agenda. Binnenkort wordt 
gestart met de kaartverkoop. Wilt u 
alvast een plekje reserveren? Dat 
kan door een mailtje te sturen naar:  
abcuithoorn@gemail.com.

Amstel Blazers Collectief 
sluit drukke periode af

Examenkandidaten muziek-
vereniging KnA geslaagd
Uithoorn - Afgelopen zaterdag von-
den de jaarlijkse examens plaats van 
de Muziekorganisatie Noord-Hol-
land en Utrecht in het gebouw van 
de Hint in Wilnis. Ook Muziekvereni-
ging KnA had een aantal kandida-
ten: Alana Coenen, Anita Lesmeister 
en Heleen Colijn. Alana, met haar 10 
jaar een van de jongste kandidaten, 
ging voor het A diploma en behaal-
de 50.5 punten (van de 60 dus dat is 
echt heel goed), Anita op alt saxo-
foon voor haar B diploma behaalde 
47 punten en Heleen op tenor saxo-
foon, ook voor het B diploma behaal-
de 46 punten. Zowel Anita als Heleen 
blazen inmiddels in het KnA Orkest 
wekelijks hun partijtje mee en Ala-
na speelt mee in het leerlingenorkest 
van KnA.

Ruim
Anita en Heleen zijn de veertig al 
ruimschoots gepasseerd en dat laat 

nog maar eens zien dat het leren be-
spelen van een muziekinstrument op 
latere leeftijd echt heel goed moge-
lijk is. Dit is een prachtige bevestiging 
voor het nieuwste project van KnA: de 
Middelbare Muziek Meesters. Mu-
ziekvereniging KnA biedt muzikanten 
van middelbare leeftijd de mogelijk-
heid om voor een proefperiode van 6 
maanden lid te worden van KnA. In 
die tijd krijgen ze wekelijks les op een 
instrument naar keuze. Na afloop van 
de periode van 6 maanden sluiten 
we af met een concert wat door al-
le leerlingen wordt gegeven (oud en 
jong), samen met het KnA Orkest. Op 
die manier kunnen ze met beperkte 
ervaring toch ondervinden hoe het 
is om in een orkest te spelen en of 
ze het bespelen van een instrument 
voldoende leuk vinden om daar mee 
door te gaan. Meer info of inschrij-
ven? Neem contact op met kna.se-
cretariaat@gmail.com

Uithoorn - Vrijdagmiddag 17 ju-
ni was het bij de Bruna op het Am-
stelplein een drukte van belang. 
Daar vond namelijk van 15.00 uur 
tot 17.00 uur het Stabilo kleurfes-
tijn plaats. Gelukkig waren de weer-
goden ons gunstig gestemd en kon 
de activiteit buiten de winkel plaats-
vinden. Ruim 30 kinderen met hun 
ouders waren op onze kleurenmid-
dag aanwezig. Onder begeleiding 
van kleurspecialist Marvin van Sta-
bilo konden de kinderen hun kleur-
platen inkleuren. De kleurpotlo-
den en stiften lagen klaar, kleur-
boeken en stickers werden uitge-
deeld. Deze mocht iedereen na af-
loop mee naar huis nemen. Onder 
het genot van een glaasje limona-
de en wat lekkers konden de kinde-
ren hun gang gaan. Door de specia-

le 3D kleuren app. van Stabilo kon-
den de kleurplaten tot leven gewekt 
worden. Alle kleuren en extra’s die 
op de kleurplaat gezet waren zag je 
ook op het beeld. Veel kinderen wa-
ren diep onder de indruk van wat ze 
zagen en wilden een nieuwe kleur-
plaat inkleuren om hem opnieuw te 
laten scannen. De kleurplaat kon na 
afloop ingeleverd worden en werd 
opgehangen in de winkel zodat de-
ze mee doet aan de kleurwedstrijd. 
Deze week kunnen de kleurplaten 
nog worden ingeleverd in de win-
kel. De kleurplaten kunt u ook gra-
tis downloaden via de Stabilo site. 
Voor de ouders was er uitleg over 
de nieuwste producten van Stabilo 
en maar liefst 20% korting op alle 
kleurproducten. Het was een super 
gezellige en geslaagde middag.

Bruna kleurenmiddag
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Timetable Vogelvrij 
Festival 2016 bekend!
Regio - 2 juli Fort bij Uithoorn - 
Amstelhoek. Nog maar 10 dagen tot 
het Vogelvrij Festival 2016! Met het 
vogelvrij omgedoopte festivalterrein 
en een line-up zo divers als de spik-
keltjes op je ijsje weten we het ze-
ker: zaterdag 2 juli is nu al de per-
fecte zomerdag! Van internationale 
headliners tot regionale trots, deze 
Vogelvrij moet je meemaken! Vorige 
week maakte het Vogelvrij Festival 
de timetable van de mainstage be-
kend. Check snel hoe laat jouw fa-
voriete artiest draait en zorg ervoor 
dat je op tijd binnen bent. 

De mainstage wordt geopend door 
de DJ-contest winnaars: Tijmout, 
Futureshape en Deserno. Zij war-
men het festivalterrein lekker op en 
zorgen ervoor dat iedereen in vogel-
vrije stemming komt. Daarna is het 
tijd voor het Onbezonnen blok met 
Tjalle en MC Dirtykid. Rond etens-
tijd arriveren de eerste superster-
ren. Mesto gaat het festival lekker 
losgooien met zijn future house mu-
sic. Al om 19.30 arriveert de eerste 
live-act: Lil Kleine! Deze superster 
scoort hit na hit en zijn nieuwste al-

bum WOP breekt alle records. Het 
optreden van Lil Kleine zorgt onge-
twijfeld voor lange rijen, dus zorg 
ervoor dat je op tijd binnen bent als 
je dit niet wilt missen. 
Tussen de twee live-acts van Lil 
Kleine en Mr. Polska kunnen de 
dames fladderen op de lekkerste 
muziek van Girls Love DJs. Hier-
na neemt Mr. Polska het over! Hij 
neemt zichzelf niet te serieus, be-
schouwt iedere dag als zijn verjaar-
dag en werft iedere dag meer “be-
ren” (=fans). Kortom, het leven is 
een feestje en met dat enthousias-
me wordt zijn “berenmovement” ie-
dere dag groter. Een show van Pols-
ka? Hard, rauw, energiek, Pools en 
recht in je smoel! Mr. Polska wordt 
afgelost door Justin Mylo. De avond 
voor Vogelvrij staat Justin Mylo nog 
samen met Martin Garrix te draai-
en op de vaste clubavond van Mar-
tin Garrix in Ushuaia op Ibiza. 2 ju-
li vliegt Justin Mylo naar Nederland 
om op het Vogelvrij Festival de lek-
kerste future house en de dikste 
EDM uit de speakers te laten knal-
len. Na de house van Justin Mylo 
is het tijd voor de lekkerste urban-

sprankelende presentatie-duo Dans 
van der Togt en Leontien. The Dar-
kraver sluit het Vogelvrij Festival af, 
deze ras entertainer draait al 20 
jaar aan de top mee. The Darkra-
ver is een pure publieks-dj die be-
kend staat als Mr. Baco, vanwege 
zijn grote voorliefde voor deze mix-
drank van cola en rum. Dit jaar sluit 
hij de mainstage af, dat wordt los-
gaan tot de laatste minuut!
Buiten de gigantische mainstage 
zijn er ook andere activiteiten en 
muziekstromingen op het festival-
terrein te vinden. In de Silent Dis-
co kan je genieten van de lekker-
ste minimal, deephouse en techno 
van In De Diepte. Bij de te gekke 
feest caravan van Afternoon Disco 
Delight is het fulltime happiness en 
gek doen op opzwepende Italo Dis-
co en warme Amerikaanse house. 
De verdere indeling van het terrein 
blijft een verassing, maar dat het 
een knotsgekke bende gaat worden 
waarin niets te gek is en (bijna) al-
les mag staat vast!
De tickets voor Vogelvrij Festival 
2016 gaan zo hard als Max Verstap-
pen met een Red Bull op, so don’t 
sleep on it! Er zijn alleen nog “Late 
beslisser” tickets voor € 23,- (ex fee) 
beschikbaar via www.vogelvrij-fes-
tival.nl en Primera. Get your squad 
together, want deze moet je mee-
maken!

beats van Dyna. Mister Round and 
Round DYNA staat al jaren boven 
aan ons verlanglijstje. Zijn Sexed-up 
mixtapes laten het internet ontplof-
fen en zijn eigen feesten zijn stan-
daard uitverkocht. Dyna is één van 
de meest veelzijdige Nederlandse 
DJ’s van dit moment. 
De laatste 2 ½ uur laten zich het 
beste omschrijven als één en al 
gekkigheid. Bij Rave van Fortuin is 
het principe eenvoudig: schrijf een 
aantal muziekgenres op een rad en 
draaien maar. Het lot van de avond 
ligt volledig in handen van het rad, 
de skills van het dj-team en het 

Kauwtjes zijn talrijk. Ze weten zich 
steeds aan te passen aan veran-
derende omstandigheden en 
kunnen snel gebruik maken van 
nieuwe voedselbronnen. Hebben 
ze bijvoorbeeld eenmaal een voe-
dertafel in de achtertuin ontdekt, 
dan komen ze regelmatig langs. 
Vooral als er een hoge boom in 
de buurt is, waar ze snel naar toe 
kunnen. Kauwtjes zijn brutale en 
intelligente rakkers. Lawaaima-
kers die vanuit hoge bomen flink 
wat vogelstruif kunnen laten val-
len en soms voor overlast zorgen. 
Bijvoorbeeld door in een grote 
groep en met veel kabaal over te 
vliegen op zoek naar een slaap-
plaats. Of door in de vroege zo-
mer weken achtereen lawaaiig te 
paraderen in de dakgoot. En in-
tussen kijken of de kersen al rijp 
zijn. Op een goede dag vliegen ze 
dan met z’n allen tegelijk de ker-
senboom in en plukken hem to-
taal leeg in een mum van tijd. Dus 
geen kersen van eigen boom. 
Jammer maar helaas. Kauwtjes 
zijn wel boeiende vogels. Ze heb-
ben een soort taal met bepaalde 
geluiden voor verschillende situ-
aties. Er zijn sociale verbanden 
en er is een rangorde of pikorde. 
Verliefde stelletjes wisselen on-

derling blikken van verstandhou-
ding. Zelfs als de vogels in groe-
pen voedsel zoeken, zijn de paar-
tjes te herkennen. Man en vrouw 
zijn onafscheidelijk, blijven elkaar 
een leven lang trouw. Bij het vin-
den van een broedplaats gaan de 
paartjes slim te werk. Ze broe-
den bij voorkeur in holle bomen 
en oude nesten van spechten. 
Ze maken ook wel nesten onder 
dakpannen en in schoorstenen. 
Kauwtjes vinden soms een ui-
lennestkast en kraken die vervol-
gens. Dat is jammer voor de uilen 
en voor de IVN-uilenwerkgroep, 
die zoveel moeite doet om de ui-
len te beschermen. Ook jammer 
maar helaas. 

Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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.

Kauwtjes kraken 
uilennestkast

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

De Kewakel - Wat de organisatie 
betreft had het thema “water” en 
varen niet zo letterlijk gehoeven. Het 
was koud en het publiek moest af 
en toe schuilen voor de regen. Des-
ondanks ging het programma ge-
woon door. Tavenu en KnA maakten 
muziek in de muziektent en de dan-
seressen van KDO D.A.G. en Jazz & 
Showballet Nicole dansten gewoon 
op het plein. Iedereen deinde mee 
met de liederen van Shanty en zee-

manskoor De Turfschippers en met 
de muziek van de steelband. Ook 
het optreden van doedelzakspeler 
Steve samen met 2 slagwerkers van 
Tavenu werd zeer gewaardeerd.
De jeugdleden van Tavenu traden 
op met het jeugdorkest en de jong-
ste slagwerker kon ook al een liedje 
op de steelpan meespelen.
Ondanks het weer heeft het publiek 
kunnen genieten van het afwisse-
lende programma.

Midzomeravondfestival 
Tavenu in het water gevallen?

Muziekvereniging KnA is een project begonnen voor 40, 50 en 60 plus. 
Het KnA orkest hoort erg vaak na een concert opmerkingen als:
- Wat lijkt het me toch leuk om ook een instrument te kunnen spelen
- Jammer dat ik dat als kind nooit geleerd heb
- Ik ben nu te oud om nog een instrument te leren spelen
- Ik zou het wel willen, maar het lijkt me zo moeilijk om noten te leren 

lezen

Deze week een interview met John Soeters (76). Het bewijs dat je op 
latere leeftijd nog prima een instrument kan bespelen en tot op zeer la-
te leeftijd kan blijven doen.

Heb je altijd al bastuba gespeeld?
Ik ben begonnen op de Bugel en later Cornet en Trompet. Op mijn 52e 
ben ik overgestapt naar de Bastuba. Dat vond ik prettiger omdat je dan 
een instrument speelt waar ik minder voor hoefde te repeteren. Er zit 
een groter mondstuk op en dat blaast makkelijker en de partijen zijn 
wat makkelijker.

Maakt repeteren veel herrie voor je buren?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Toen ik op de Bastuba overstapte hoef-
de ik niet veel meer te repeteren, en daar is prima een afspraak over 
te maken. Maar je kunt trompet en andere instrumenten tegenwoor-
dig allemaal dempen, waardoor je kunt oefenen zonder dat je buren er 
last van hebben. Dan kan je ieder instrument ook op een fl at oefenen.

Is een bastuba een typisch manneninstrument?
Nee, dat is zeker niet zo. Er spelen wel meer mannen dan vrouwen in-
derdaad, maar er is geen speciale reden voor. Er staan op Youtube 
prachtige fi lmpjes van heren en dames die op de bastuba spelen. Echt 
heel erg leuk om te kijken. Dus we kunnen zeker een paar dames ge-
bruiken op tuba. 

Welk soort muziek vind je het leukst om te maken?
Dat maakt me niet zo veel uit. Het soort muziek is niet belangrijk, maar 
sommige muziekstukken liggen me niet en andere juist weer wel. Als 
er veel verschillende maatsoorten in voorkomen vind ik dat soms best 
lastig. Maar ik vind alle muzieksoorten leuk. Van de Beatles tot Bach 
zeg ik altijd.

Waarom maken relatief veel oudere mensen muziek?
Samen met de jeugd spelen vind ik erg leuk. Jongeren maken geluk-
kig ook nog steeds muziek, maar als ze in de pubertijd komen vinden 
ze vaak andere dingen ineens belangrijker. Natuurlijk school, maar ook 
vriendjes en internet en zo. Dat is voor ouderen minder het geval en 
muziek maken kan je heel lang blijven doen. Je ziet ook veel mensen 
die in hun jeugd hebben leren muziek maken die dat dan later toch 
weer oppakken. Het is echt een leuke hobby en achteraf gezellig een 
drankje.

Wilt u meer informatie over dit project, of speelt u wellicht al een 
instrument en bent u geïnteresseerd in meespelen in het orkest? 
Neem dan contact op via kna.secretariaat@gmail.com.

Middelbare 
Muziek 
MeesterKnA

John 
(76 jaar)

Regio - Er was eens een school ver-
scholen tussen het groen, daar was 
altijd wel iets leuks te doen. Alle kin-
deren leerden en speelden met el-
kaar en die school bestaat nu al 40 
jaar! Basisschool de Zwaluw in Nes 
aan de Amstel bestaat 40 jaar en dat 
is uitbundig gevierd met een drie-
daags feestprogamma in het teken 
van sprookjes. De aftrap begon al 
goed met een uitje van groep 3 t/m 
8 naar, hoe kan het ook anders met 
een sprookjesthema, de Efteling. De 
kinderen van groep 1 en 2 hebben 
een heerlijke dag beleefd in Sprook-
jeswonderland in Enkhuizen. Dit te-
zamen met de peuters van de KSH, 
het Kinderservice Hotel  dat kinder-
dagopvang en buitenschoolse op-
vang (met kinderkookcafé) aanbiedt 
en tevens is gevestigd in de school. 
De Zwaluw biedt namelijk onderwijs 
en opvang onder één dak en zelfs in 
de vakanties kunnen kinderen hier 
terecht.  

Tweede dag
Op de tweede dag mochten de kin-
deren verkleed naar school komen 
in een sprookjesachtige outfit en 
was er een ochtend vol workshops 
in het kader van de MI (meervoudi-
ge intelligentie). De kinderen wer-
den geschminkt en volgden work-
shops naar keuze op gebied van to-
neel, zang, schilderen en knutselen.  
Met behulp van vele enthousiaste 
ouders maar ook professionals zo-
als een beeldend kunstenaar, kunst-
schilder en dramadocent.Ook wet-
houder Veeningen was speciaal ge-
komen om de festiviteiten te bekij-
ken en overhandigde een waarde-
cheque voor nieuwe speelattributen 
ter waarde van € 500,-, wat met veel 
gejuich werd ontvangen. 

In de middag
In de middag werd er een sprook-
jesspeurtocht door het dorp georga-
niseerd, waarbij de kinderen de rou-
te door toverstafjes konden vinden 
en bij elk onderdeel een opdracht 
volbracht diende te worden. Van 

het oplossen van een rebus, naar 
een zevenmijlslaarzen parcours, tot 
het kussen van de kikker. ’s Avonds 
was er een drukbezochte reünie van 
oud-leerlingen, leraren en beken-
den van De Zwaluw. Een feest der 
herkenning voor iedereen waarbij in 
school alle oude foto’s van 40-jaar 
leerlingen en leerkrachten van de 
Zwaluw verzameld waren. De school 
wordt nog steeds door velen een 
warm hart toegedragen, wat tevens 
merkbaar was aan de vele dona-
ties waarmee het mogelijk was om 
de festiviteiten te organiseren. Onze 
grote dank gaat dan ook uit naar alle 
sponsoren: Albert Heijn Zijdelwaard 
Uithoorn, bakkerij Hulleman, F. Wes-
seling, Evl infra, Van Tol Timmerwer-
ken, Van Duren Hovenier, Betonijzer 
vlechterij Blom, de Wijnschuur, Fam. 
Van ’t Schip, Verhegge Fleur, Tennis-
centrum De Kegel, R. Van ’t Schip, 
Timmerbedrijf G. Van den Ancker, 
Play Beverages International, Trans-
portbedrijf P.J. de Dood, Stal Zadel-
pret, Bakker out, dorpsraad Nes aan 
de Amstel en Plus Ouderkerk a/d 
Amstel. En niet te vergeten de le-
den van de ouderraad die ook een 
fantastische lunch hebben georga-
niseerd en alle hulp van ouders en 
overige betrokkenen tijdens de fes-
tiviteiten.

Afgesloten
De feestelijkheden werden knal-
lend afgesloten met een workshop 
en aansluitend een oorverdovend 
optreden van de kinderen begeleid 
door de mannen van Emmer en Em-
mer. Het betrof een drumconcert op 
emmers en vaten waaraan alle kin-
deren deelnamen. Met als uitsmijter 
het eigen Zwaluw schoollied, uit vol-
le borst meegezonden door kinde-
ren, leerkrachten en ouders: Op de 
Zwaluw daar kent iedereen elkaar, 
op de Zwaluw is het feest het hele 
jaar. Je kunt er leren, zingen, 
spelen met plezier. Altijd vrolijk, ie-
der werkt op zijn manier. Dat is in 
Nes holadiejee, Nes holadiejo dat is 
in Nes aan de Amstel.

40-jarig jubileum OBS De 
Zwaluw een groot feestRegio - Vandaag was de eerste 

fondvlucht Chateaudun dit was 
525km lang. De wind was zuid-
west en er waren 10 deelnemers en 
193 duiven. Door het slechte weer, 
was het een wisselvallig concours 
met veel duiven die laat waren en 
die pas de volgende dag kwamen. 
De eerste duif werd geklokt door H. 
Half om 14:30:22uur, tweede duif 
Theo Kuylenburg om 14:33:28uur 
& de derde duif werd geklokt door 
Ron den Boer om 14:34:56uur

Einduitslag
1. Hans Half; 2. Th. Kuylenburg; 3. 
Ron den Boer; 4. Bosse & Zn.; 5. 

Uitslag Wedvlucht 
duiven

H.C. Pothuizen; 6. Rob v.d. Wal; 7. K. 
Roelofsen; 8. J. A. G. Hendriks; 9. H. 
Hendriks
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Afsluiting all stars groot succes
De Kwakel - Zaterdagmiddag/
avond 18 juni j.l. vond de jaarlijk-
se afsluiting van kdo all stars weer 
plaats. Een bont gezelschap van oud 
( 60+ ) en Jong ( 40+ ) verzamelden 
zich op het zijdelveld. Het thema dit 
jaar was olympische spelen , de le-
den waren in kleurenteams ver-
deeld. In en om hotel hengelsport 
was een spelcircuit opgesteld waar 
denk-behendigheid en sportieve 
spellen te doen waren. Zo moest er 
o.a geroeid worden, gepuzzeld en 
een ware IQ test. Ondanks bruid es-

ther net een buitje in de boot kreeg, 
zodat we de hele middag met een 
natte bruid liep,ener steeds meer 
puzzelstukken van “raad de kwa-
kelaar “ verdwenen en gary waar-
schijnlijk nog zit te mens erg je nie-
ten, was het een beregezellige mid-
dag. Na de puntentelling bleek dat 
team wit het sportiefste-handigste 
en slimste team was. Zij mochten 
dus de eerste prijs in ontvangst ne-
men. Na een heerlijke bbq en nog 
wat bier en wijn keerde de all stars 
weer tevreden huiswaards.

Sidney Voorneveld Melvin Voorneveld

Harry Willemse

Gino da Fonsec

Robin Ettema

Voortreffelijke primeur van 
Boxing Night Ronde Venen

Regio - En opnieuw was daar met 
Boxing Night Ronde Venen een 
avondvullend boks spektakel in 
de regio. De Phoenix hal was ge-
vuld en het publiek was enthousi-
ast. Muziek, sfeer, catering, enter-
tainment en sensationele gevech-
ten waren er afgelopen zaterdag-
avond te beleven aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Voortreffelijk georga-
niseerd door Team Suppan en daar 
is men in de bokswereld in Neder-
land bijzonder content mee. De wij-
ze waarop met deze tot in de details 
verzorgde boksgala’s een boost ge-
geven wordt aan het boksen, daar 
zijn wij bijzonder tevreden over zo 
sprak men vanuit de jury. Diverse 
boksers vanuit diverse boksscholen 
verspreid over het land, waren naar 
Mijdrecht gekomen om hun partij te 
vechten. Zo ook uiteraard de 4 jon-
ge amateurs van boksschool Gym 
Suppan en zij toonden het publiek 
dat zij een sterke ontwikkeling heb-
ben doorgemaakt en op wedstrijd 
niveau zijn gearriveerd. Hoewel nog 
zonder winst konden zij allen te-
vreden terugkijken op hun presta-

ties. Op punten verloren maar met 
opgeheven hoofd verliet de 17 jari-
ge Robin Ettema de ring. Haar te-
genstandster was maar liefst 40 kg 
zwaarder en tegen deze massa was 
Robin in haar eerste partij nog niet 
opgewassen. “Ze bleef maar tegen 
me aanhangen en ik kon haar maar 
niet van me af houden” sprak zij na 
afloop. 

Bewegen
Robin werd gedwongen om te blij-
ven bewegen en met stoten op het li-
chaam door te komen. Zij voerde het 
goed uit, maar trok net aan het kort-
ste eind. Desalniettemin kon zij te-
vreden zijn en haar volgende doel is 
al weer gesteld vertelde zij lachend; 
nog meer afvallen om tegen lichtere 
boksers te kunnen uitkomen. Weg-
draaiend en vanuit een diepe hou-
ding probeerde de 13 jarige Sid-
ney Voorneveld zijn tegenstander 
met linker hoek te raken. Hij vocht 
er dapper voor in zijn 2e bokspar-
tij, maar het was lastig om zijn hoofd 
te raken vertelde hij na afloop. Zijn 
opponent was snel, een kop groter 

en nam met 8 partijen veel ervaring 
mee. Maar de jongste Voornevelder 
is zelfbewust, raakte niet van slag en 
bleef sterk overeind tegen het fysie-
ke geweld van zijn tegenstander. Zijn 
15 jarige broer Melvin vocht ook als 
een leeuw en trof in zijn eerste boks-
partij een tegenstander van formaat. 
Aan elkaar gewaagd en technisch 
secuur boksend scoorde hij zijn pun-
ten en was het een close score, maar 
moest hij uiteindelijk zijn meerdere 
erkennen. Wat later op de avond was 
het de beurt aan de 16 jarige Harry 
Willemse en hij maakte veel indruk. 
In een voortreffelijke partij met ra-
ke stoten over en weer deed hij niet 
onder voor zijn tegenstander en liet 
hij zijn vuisten spreken. Hij kreeg het 
publiek achter zich en leek de wed-
strijd naar zich toe te trekken, maar 
de jury bepaalde uiteindelijk dat de 
overwinning naar zijn tegenstander 
ging.

Trots
Steve en Mitchel Suppan en Maar-
ten Nacinovic konden trots zijn op 
hun pupillen. Met deze performance 

zijn zij overeind gebleven, hebben 
zij zich in de ring kunnen laten zien 
aan het eigen publiek en is er een 
basis gelegd waarop zij zich verder 
kunnen ontwikkelen bij team Sup-
pan. Nadat de Vinkeveense bok-
ser Nick Postma zijn gevecht knap 
en winnend had afgesloten was het 
slotduel aan profbokser Gino da 
Fonseca. In een meeslepend ge-
vecht over 3 rondes zat het vuur-
werk in de allerlaatste ronde. Zijn 
kop kleinere opponent bleek een 
taaie straatvechter die niet kapot 
te krijgen was en vanuit een ge-
sloten houding gevaarlijk kon sto-
ten. Da Fonseca buitte zijn grotere 
reach goed uit en kon na het sloop-
werk in de eerste 2 rondes op jacht 
naar de knock out in de laatste ron-
de. Het kwam er bijna van maar de 
gong kwam voor zijn opponent juist 
op tijd. Op punten werd Da Fonseca 
tot winnaar uitgeroepen en met een 
eerbetoon aan Mohammed Ali sloot 
hij de avond passend af en kon ie-
dereen terugzien op een bijzonder 
geslaagd evenement. 
Foto’s: sportinbeeld.com 

Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) heeft de derde 
ronde van de zomerbridgedrive ge-
speeld op 20 juni 2016. Er speel-
den 34 paren verdeeld over twee lij-
nen. Een enerverende en spannen-
de wedstrijd. De uitslag na 24 spel-
len is:
A- Lijn (16 paren): 1. Rina de Jong 
& Dick Elenbaas 66,70%. 2. Hen-
ny van Nieuwkerk & Richard Mors-

sink 61,43%. 3. Jan & Britta Bosse 
56,37%
B- Lijn (18 paren): 1. Adriana Keur-
Duinevelt & Bep Schumacher 
68,75%. 2. Nienke Hesselink & Vivi-
ane van Nieuwkerk 63,54%. 3. Jan 
Breedijk & Annemarie Smit 62,76
De eerstvolgende zomerbridge-
avond is maandag 27 juni; inloop 
vanaf 19:00 uur en start om 19:45, 
Veenweidebad Mijdrecht.

ZomerBridgedrive-uitslagen

Porsche Design Event bij 
Bril & Meer
Vinkeveen - Op 18 juni vond bij Bril 
& meer Optiek een Porsche Design 
Event plaats. De dag stond in het te-
ken van het modieuze merk Porsche 
Eyewear. Onder het genot van een 
hapje en een drankje konden be-
zoekers de complete collectie brillen 
en zonnebrillen bekijken. De spec-
taculaire Porsche sportwagen die 
voor de deur stond, kon ook op heel 
wat bekijks rekenen. 
Eigenaresse Sylvia is tevreden over 
de dag. “Het is de hele dag gezel-
lig druk geweest. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar!” Bril & meer Op-
tiek wil regelmatig speciale merken-
dagen gaan organiseren. De twee-
de eigenaresse Jolanda zegt: “Ach-
ter elk merk wat wij voeren zit wel 
een verhaal, en dus een thema. Het 
is heel leuk om de dag aan te kleden 
rondom zo een thema. Zo komt een 
merk nog beter tot zijn recht”.
Ondanks dat de collectie nog min-
der dan een jaar oud is, begint Bril 

& meer Optiek begin juli met een 
grote opruiming in de winkel. Syl-
via: “we hebben even getwijfeld of 
we dit moeten doen, omdat de col-
lectie nog heel nieuw en actueel is. 
We zijn natuurlijk nog niet eens een 
jaar open.” Omdat Bril & meer toch 
mee wil gaan met de laatste trends, 
moeten de huidige collecties plaats 
gaan maken voor nieuwe. Dat be-
tekent dat er nu veel mooie mon-
turen met een aantrekkelijke kor-
ting geprijsd gaan worden. “We wil-
len graag nieuwe collecties inko-
pen, maar dan willen we ook graag 
dat de vorige collecties verkocht 
zijn.” legt Jolanda uit. “We zijn nog 
steeds erg blij met de huidige bril-
len, maar er moet plaats komen voor 
de nieuwste monturen. Daarom bie-
den we kortingen aan die oplopen 
tot 50% van de huidige winkelprijs. 
De spectaculaire Summer Sale bij 
Bril & meer Optiek begint 2 juli en 
loopt t/m 16 juli 2016.

Uithoorn - Stichting Ceres aan de 
Industrieweg 33 in Uithoorn be-
wijst dat een kringloopwinkel an-
no 2016 zeker niet stoffig en vol-
gepropt met oude spullen hoeft te 
zijn. Stichting Ceres heeft haar win-
kel voorzien van nieuwe meubels en 
de opstelling van de artikelen is veel 
overzichtelijker geworden. De win-
kel straalt veel licht uit en men krijgt 
bij binnenkomst het gevoel in een 
prachtige moderne winkel te zijn 
beland.
Stichting Ceres is sinds 2001 ge-
vestigd aan de Industrieweg 33 in 
Uithoorn. In die tijd was Ceres een 
échte kringloopwinkel. Maar nu, 
15 jaar later, is het idee van een 
kringloopwinkel aan het verande-
ren. De artikelen zijn beter, verzorg-
der en soms zelfs nieuw of zo goed 
als nieuw. Waarom goederen weg-
gooien als deze nog zeer goed zijn 
te hergebruiken. Maar uitstekende 
artikelen verkopen in een winkel die 
grauw en onoverzichtelijk is. Daar-
om heeft Stichting Ceres besloten 

om haar winkel drastisch te veran-
deren. 

Prijzen
Veel kringloopwinkels in Nederland 
zijn hun winkel aan het modernise-
ren. Met als gevolg dat de prijzen 
ook worden verhoogd. Dat zal bij 
Stichting Ceres zeker niet gebeuren. 
De prijzen bij Stichting Ceres blijven 
ouderwets laag. Voor iedere beurs 
aantrekkelijk om te kopen. 
Ten slotte doet Stichting Ceres een 
oproep om kritisch te zijn als men 
wat wil weggooien. Misschien zijn 
de artikelen (boeken, platen, meu-
bels, kleding, schoenen, glas, aar-
dewerk, stoffering, speelgoed, sie-
raden enz.) nog wel heel goed te 
hergebruiken. Breng deze dan naar 
Stichting Ceres!
Medewerkers en vrijwilligers van 
Stichting Ceres zijn terecht trots op 
hun nieuwe winkel. Breng een be-
zoek en ervaar de prettige en onge-
dwongen sfeer van deze vernieuw-
de winkel. 

Regio - De Giant Elegance E+ 1 
Deluxe is een perfecte e-bike voor 
U. De e-bike is voorzien van een la-
ge, brede instap. De luxe uitstraling 
ontstaat door de matte onderkant 
en glanzende bovenkant van het 
frame en de afwerking met gladde 
lasnaden. De e-bike is voorzien van 
een krachtige 60Nm Yamaha mid-
denmotor met Giant Sync drive soft-
ware. Met het gelzadel en de relax-
te zithouding is de Giant Elegance 
E+ 1 Deluxe de fiets voor iedereen 
die van comfort houdt. De fiets loopt 
licht als gevolg van de Nexus 8 ver-
snellingen in de naaf en de Schwal-

be Energizer banden. De geveer-
de voorvork en zadelpen geven de 
fiets extra comfort. De jury roemde 
vooral de perfecte balans tussen de 
rijeigenschappen, de volledige af-
montage, de fijne zit op de fiets en 
de stille motor met evenwichtige be-
krachtiging. Het winnende element 
zit hem dit jaar in de prijs-kwaliteit-
verhouding in combinatie tot com-
fort. De Giant Elegance E+ 1 Deluxe 
wordt gefabriceerd door Giant en u 
bent van harte welkom voor meer 
informatie en een proefrit bij: Meer 
voor fietsen op de Kudelstaartse-
weg 224. 

Uithoorn - Dit jaar mocht de 
Avondvierdaagse haar 55e verjaar-
dag vieren. Voor de organisatie van 
de Avondvierdaagse én voor Jon-
geren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
een goede reden om er een specia-
le editie van te maken!
Druppie, Uithoorns populairste 
mascotte, had de eer om het eve-
nement te openen. Uiteraard liep 
Druppie de eerste honderd meter 
mee met de kinderen. De daarop-
volgende vier avonden hebben de 
Uithoornse kinderen onder het ge-
not van het zonnetje elke avond ge-
lopen voor die felbegeerde Avond-
vierdaagse medaille. Naast deze 
medaille waren er bij deze speciale 
editie een aantal extraatjes om het 
nog leuker én gezonder te maken.
Dankzij de sponsoractie van de AH 
mochten alle kinderen bij de start 
een waterbidon in ontvangst ne-
men. Dankzij de inzet van de gewel-
dige vrijwilligers waren de bidons 
voor de start al gevuld.
De kinderen van de JOGG – scho-
len hebben, met dank aan Zorg en 

Zekerheid, een extra ‘ik loop op wa-
ter’ medaille mogen ontvangen om-
dat zij de Avondvierdaagse met hun 
bidon hebben uitgelopen. De bidon 
kon tevens worden ingezet bij een 
andere gezonde actie van JOGG; de 
selfie actie. What’s Up in Uithoorn 
heeft veel leuke foto’s mogen ont-
vangen van kinderen die gezond 
hun Avondvierdaagse liepen met 
hun bidon. Uiteindelijk heeft Julian 
Altelaar van de Kwikstaart de roei-
boot gewonnen voor de mooiste 
selfie! Ook de winnaar van de kleur-
platenwedstrijd voor groep 3 en 4 
kwam vanuit de Kwikstaart; Wendy 
Boer. Druppie heeft de school ver-
rast met een bezoek om de win-
naars bekend te maken. Volgende 
week zal Druppie ook het Startnest 
en het Duet bezoeken om de laat-
ste twee winnaars in het zonnetje 
te zetten. Natuurlijk is Druppie trots 
op alle kinderen die zo enthousiast 
water hebben gedronken tijdens de 
Avondvierdaagse én op alle ouders 
die hun kinderen het goede voor-
beeld geven! 

Ceres vernieuwd: 
Fris, licht en ruimtelijk

Zon én water tijdens de 
Avondvierdaagse Uithoorn

E-Bike van het jaar





De Kwakel - Het is zaterdagoch-
tend 8:15, de meiden van Qui Vi-
ve MC5 verzamelen bij de breede 
school. Ze gaan mee doen aan het 
C-No-More toernooi op de Rijswij-
ckse hockeyclub. We gaan de dis-
trictsgrenzen over en ons geluk be-
proeven in Zuid-Holland. Er staan 
vijf wedstrijden op het programma. 
Wegens de weersverwachtingen zijn 
de speeltijden ingekort naar 20 min. 
Dus gelijk de druk erop, want voor 
je het weet fluit de scheids de wed-
strijd af. We beginnen tegen Rijswijk 
5. We krijgen veel kansen, maar Rijs-
wijk maakt hun aanval af en we ver-
liezen met 0-1. Hier waren we niet 
voor gekomen toch? Nu treffen we 
Forescate, we zijn wakker en winnen 
met 0-4. Zo gaat ie lekker. Dan weer 
een team van Rijswijk, maar ook die 
pakken we in. Met 3-1 gaan we van 
het veld. Inmiddels staan we twee-
de in de poule. Het vierde team dat 
we tegenover ons hebben is HCWV. 

Zij komen uit Den Haag. We worden 
inmiddels aangemoedigd door de 
jongens uit Krimpen, gezellig hoor. 
Met een hattrick van Charlotte ko-
men we met 0-3 van het veld. Yes, 
we staan op de eerste plek. Nu al-
leen nog tegen Rotterdam die op 
de tweede plek staat. Ook hier kun-
nen we rekenen op de supporters 
uit Krimpen. Rotterdam geeft zich 
niet zomaar gewonnen. De meiden 
houden de druk hoog. Iedereen zet 
een stapje extra en door mooi sa-
menspel valt dat verlossende doel-
punt. Met 1-0 in the pocket zijn we 
kampioen geworden in onze poule. 
Na nog een vriendschappelijk potje 
tegen de jongens uit Krimpen volgt 
de prijsuitreiking. We kwamen van 
ver en gaan naar huis met de beker. 
Ze weten nu in ieder geval waar Qui 
Vive vandaan komt. Super gedaan 
kampioenen! Dank aan de ouders 
die hebben gereden, het was top!
De coach.
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Pen en papier in de aanslag
De Kwakel - Brieven schrijven, het 
lijkt iets uit een ver verleden. En 
toch zullen in juli elke dag weer 100 
mensen in en rond De Kwakel zich 
er aan wagen. Om deze vervolgens 
niet te posten in een oranje brieven-
bus, maar in een blauwe melkbus. 
Waarna zij elke keer weer de hoop 
koesteren dat hun brief de volgende 
dag een “gouden lap” blijkt te zijn. 
U begrijpt het al, de Tour de Kwa-
kel staat weer voor de deur. Loca-
tie is uiteraard weer het Tourhome 
op erve Vlasman. Een oud ketelhuis 
waar de tijd stil lijkt te staan, maar 
op een gezellige vrijdagavond onge-
nadig hard weg tikt. De meest fel-
begeerde prijzen blijven de leiders-
truien, die ook dit jaar weer gespon-
sord worden door Albert Heijn Jos 
van den Berg. Er zullen weer blin-
de poulen zijn, hapjes van Gerda en 
een BBQ. Maar boven alles staat de 
gezelligheid, die we dit jaar voor de 
61e keer gaan waarborgen. Veran-
dert er dan helemaal niets dit jaar? 
Het gros van de deelnemers hoopt 
van wel. Nadat Cynthia van den 
Berg zich vorig jaar als een volleerd 
juwelier zo’n beetje al het zilverwerk 
toe-eigende, is de rest van het deel-
nemersveld gretiger dan ooit. Een 
deelnemersveld dat op woensdag 
29 juni door loting onderverdeeld 
zal worden in 20 (nieuwe) ploegen. 
De loting, die begint om 20.00 uur, 
is tevens de eerste gelegenheid voor 
deelnemers om het inschrijfgeld te 
voldoen en het “briefpapier” op te 
halen. Daarnaast is de Tourdirec-
tie verheugt dat dochterorganisatie 
ASO in Frankrijk ook dit jaar weer 
voor een uniek parcours heeft ge-

zorgd. Hoogtepunt dit jaar is de rit 
naar de Mont Ventoux, waar begin 
juni de Tour du ALS nog verreden 
werd in strijd tegen een verschrik-
kelijk spierziekte. Froome, Quinta-
na en Contador hebben alvast be-
loofd voor spektakel te gaan zorgen. 
Greipel, Kittel en Cavendish zul-
len zich in de massasprint mengen. 
Wereldkampioen Peter Sagan heeft 
aangekondigd zijn tweede plaatsen 
van vorig jaar in te gaan ruilen voor 
overwinningen, maar of De Kwakel-
se deelnemers dat geloven.. Tot slot 
wil de Tourdirectie haar gele Tourpet 
(voor de beste ploeg) alvast afne-
men voor Myra en Willem Wahlen. 
100 brieven op een dag ontvangen 
is één, maar deze allemaal van een 
gepast antwoord voorzien (in pun-
ten) een zeer grote prestatie!

Foto: Dirk Plasmeijer

3 en 5 kilometer loop bij AKU
Uithoorn - Op donderdag 30 ju-
ni organiseert AKU op sportpark de 
Randhoorn een zomeravondloop die 
lopers kunnen gebruiken als voor-
bereiding op de Kooyman Polder-

loop die dit jaar op donderdag 4 au-
gustus wordt gehouden. Maar als 
je niet aan de polderloop kan mee-
doen, kun je ook aan deze zomer-
avondloop meedoen. Op deze avond 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdagavond de 
16de juni waren er slechts 33 trouwe 
klaverjasliefhebbers op komen da-
gen in “de Schutse” om het wekelijk-
se spel te spelen. Het bijzondere aan 
deze editie was het feit dat het de 
525steweekwedstrijd van de groep 
was en de 40ste maal van dit lopende 
seizoen. De 1ste prijs van deze week 
is voor Richard van den Bergh die, 
deze week, als enige speler meer dan 
7000 punten wist te behalen n.l. 7260. 
De 2de plaats is voor Frans van de 

Berg met 6917 punten en als 3dee-
indigde Els Luyten met 6911 pun-
ten. Marsenprijsjes werden gewon-
nen door: Maurits de Vries, To van 
de Meer, Ada van Maarseveen, Greet 
Josten, Douwe Douwstra, Marjan van 
Gestel, Jack van der Veer, Corrie van 
Bemmelen, Mia Kenter, en Joke Riet-
broek. De poedelprijs van deze editie 
is voor Ria Smit die toch nog een to-
taal van 5118 punten wist te behalen. 
De 23ste juni is er weer gelegenheid 
een kaatje te leggen in de Schutse.

wordt er een 3 en een 5 kilometer 
georganiseerd. 

Programma en parcours
De start van de 3 kilometer is om 

20.05u. op de atletiekbaan van AKU, 
vervolgens loop je 2 rondjes op de 
wielerbaan en tussendoor en na af-
loop een rondje op de atletiekbaan 
waar de finish is. De start van de 5 
kilometer is om 20.30., ook op de at-
letiekbaan, waarna je 3 rondjes op 
de wielerbaan loop, afgewisseld 
met steeds een rondje om de atle-
tiekbaan waar ook weer de finish 
is. Eindtijden worden geregistreerd 
en zullen worden gepubliceerd op 
de website en facebookpagina van 
AKU.

Inschrijven voor de polderloop
Je kunt gratis aan deze loop mee-
doen, als je je op deze avond in-
schrijft voor de polderloop, je krijgt 
dan ook direct een startnummer. Als 
je niet mee kan of wil meedoen aan 
de polderloop zijn de inschrijvings-
kosten 2,50 euro. 
Aanmelden kan vanaf 19.30u. in het 
clubhuis van AKU. Kleedruimtes en 
douches zijn aanwezig. Er worden 
geen herinneringen en/of prijzen-
geld uitgedeeld.

Clubkampioenschappen 
badminton De Kwakel
De Kwakel - In de afgelopen drie 
maanden zijn de clubkampioen-

schappen gespeeld. Iedereen kon 
zich vrij inschrijven voor de onder-

delen single, dubbel en mix. Daar-
bij kon er ook nog gekozen wor-

den voor nylon of veren shuttles. Al-
le deelnemers werden geloot in ver-
schillende poules en hebben daar-
in hun wedstrijden door de weken 
heen kunnen spelen. Na de poule-
fase gingen de beste spelers door 
naar de halve finales en uiteindelijk 
de finales. Dit jaar hadden we weer 
een aantal nieuwe finalisten bij zo-
wel de nylon als veren kampioen-
schappen.

De volgende finales 
zijn gespeeld:
Veren dames single:
Marieke-Bertien 21-18, 8-21, 21-23
Veren heren single:
Dave-Frank 20-22, 22-20, 21-10
Veren mix:
Dave & Marieke 
Lars & Naomi 21-9, 21-14
Veren dames dubbel:
Naomi & Anoeska 
Bertien & Maartje 21-15, 14-21, 7-21
Veren heren dubbel:
Frank & Ron
Hans & Rimantas 21-9, 21-16
Nylon dames single:
Angelique–Anja  21-16, 21-10
Nylon heren single:
Gerard – Frank  21-15, 21-15
Nylon mix:
Mirjam & Rimantas
Angelique & Frank  21-12, 21-19
Nylon dames dubbel:
Joyce & Anja
Yvonne & Angelique 22-10, 25-23
Nylon heren dubbel:
Dennis & Mike
Frank & Willibrord 23-21, 9-21, 15-21
We feliciteren de winnaars: veren 
dames single: Bertien, veren heren 
single: Dave, veren mix: Dave & Ma-
rieke, veren dames dubbel: Bertien & 
Maartje, veren heren dubbel: Frank 
& Ron, nylon dames single: Ange-
lique, nylon heren single: Gerard, ny-
lon mix: Mirjam & Rimantas, nylon 
dames dubbel: Joyce & Anja, nylon 
heren dubbel: Frank & Willibrord.e

Qui Vive M8E1 poulewinnaar 
Jongste Jeugddag KNHB
De Kwakel - Het afgelopen week-
end  werd de afsluitende dag van 
de hockeycompetitie voor de M8E-
teams georganiseerd bij Qui Vive. 
Qui Vive M8E1 zat in een superster-
ke poule met onder andere Pinoké 
en Hurley, maar de meiden hielden 
verrassend goed stand! Na een 2de 
plek in de poule wachtte Myra in de 
kruisfinale en ja hoor, 1-0 winst en 
door naar de finale! Hurley was de 

geduchte tegenstander en net als in 
de poulefase eindigde de wedstrijd 
in een gelijkspel; strafballen dus. 
Voor onze meiden de eerste keer, 
spannend! De eerste 2 ballen wer-
den door beide teams, mede door 
onze fantastische keepster Emma, 
gemist maar Romaisa was trefze-
ker! Dolblije meiden én supporters 
en een heerlijke, top–georganiseer-
de dag bij Qui Vive!

Qui VIve MC5 gaat de 
grens over

Regio - Lorena Wiebes is Neder-
lands kampioene wielrennen op de 
weg bij de junior-vrouwen gewor-
den. De renster uit Mijdrecht was 
zaterdag 18 juni de snelste van het 
peloton in de straten van Oude-Ton-
ge. Charlotte Kool eindigde op de 
tweede plaats, Arianna Pruisscher 
eindigde als derde. Wiebes kwam 
naar Goeree-Overflakkee voor de ti-
tel. “Ik had dit seizoen al zeven keer 
gewonnen en hoopte natuurlijk nu 
ook de snelste te zijn van het pe-
loton. Het parcours lag me wel, ik 
houd wel van een vlak rondje, en 
gelukkig kon ik de verwachtingen 
waar maken. Even was ik bang dat 
ik de sprint van te ver af was aan 
gegaan, omdat ik al direct na de 
laatste bocht kon sprinten. Maar 
gelukkig kwam er niemand meer 
onderdoor. Het is mijn eerste na-
tionale titel en ik ben hier dan ook 
heel bij mee. Hopelijk kan ik in de-
ze trui nog meer winnen dit jaar. Bo-
vendien ben ik eerstejaars en kan ik 
de titel volgend jaar nog verdedi-
gen” aldus de renster uit Mijdrecht. 
Het was voor Lorena een echte top-
week, want op donderdag kon de 
vlag al uit in huize Wiebes ivm het 
slagen voor haar eindexamen. 

UWTC
Haar vereniging UWTC is maar wat 
trots op dit sporttalent! Maar ook 
Stijn Ruijter uit Uithoorn was met 
nog 130 andere nieuwelingen ge-
selecteerd voor het NK. Over de 
winderige smalle Zeeuws dijken 
werd er nerveus gekoerst waarbij 
Stijn achterin kwam te zitten. Toen 
het peloton in stukken brak lukte 
het Stijn om samen met Ruben van 
der Pijl (van de Amstel) weer voor-
aan in het peloton te komen. Daar 
was inmiddels een kopgroepje ont-
snapt. De voorsprong van de kop-
groep bleef lang constant op 30 se-
conden en later 45 seconden, maar 
tegen het eind van de race liep het 
weer langzaam terug. Met één ron-
de van 11 km te gaan was het nog 
21 seconden. Dat werd een span-
nende laatste ronde maar het gat 
was net te veel om te overbruggen. 
Als gevolg van de jacht op de kop-
groep was het peloton flink uitge-
dund en reden slechts 40 renners 
de wedstrijd uit. Moegestreden fi-
nishte Stijn op de 27e plaats. Stijn 
gaat woensdag 23 juni nogmaals 
naar Goeree-Overflakkee, want hij 
heeft zich ook geplaatst voor het 
NK tijdrijden.

Lorena Wiebes Nederlands 
Kampioen bij junioren

Interclub omnium
De jeugd kon dit weekend een in-
terclub omnium rijden. Zaterdag 
was er bij HSV de Kampioen een 
tijdrit, die onder regenachtige om-
standigheden werd verreden. Siem 
van Smoorenburg werd 4e, Mike 
Derogee 5e en Benjamin Wessels 
11e. Op zondag stond er bij ASC 
Olympia een criterium op het pro-
gramma. Hier werd Siem 8e, Mike 
4e en Benjamin 25e. In het omni-
um eindigde Siem als 4e, Mike 3e 
en Benjamin 14e. Op zondag re-
den er bij cat 7-nieuwelingen nog 
meer UWTC jeugdleden. In de mas-
sasprint werd Danny 7e, Ian 9e en 
Niels 28e. Sven moest een ronde 
toegeven en werd 29e.

Ronde van de Maliebaan
Lorena was zondag 19 juni weer op-
permachtig bij de wedstrijd op de 
Maliebaan (Utrecht). Het was een 
rondje van ongeveer 1.7 km, waar-
bij de renners de Maliebaan op en 
neer reden. De ene zijde was er het 
snelle asfalt en aan de andere zij-
de de zware klinkerweg waar en-
kele venijnige putdeksels in za-
ten. Lorena Wiebes won niet alleen 
met overmacht de eindsprint, maar 
daarnaast ook de leidersprijs en di-
verse premiesprints. Bij de 60+ re-
den Guus Zantingh en Ben de Bruin 
naar de 19e en 20e plaats. Bij het 
grote deelnemersveld van ama-
teurs/sportklasse/junioren kon Bart 

de Veer goed volgen in het peloton 
dat gedurende de wedstrijd steeds 
verder uitdunde. Bart finishte als 
24e. 

De ronde van Elden 
Niels Ruijter heeft zondag de ron-
de van Elden (Arnhem-Zuid) ge-
reden. Een criterium waarin iedere 
ronde een pittig klimmetje genomen 
moest worden. Er reed al snel een 
kopgroep met oud prof Erik Dekker 
weg en die bleeft weg. Niels deed 
goed mee in de achtervolgen en hij 
wist zich in de laatste ronde goed 
vooraan in het peloton te positio-
neren. Daardoor kon hij in de eind-
sprint goed meekomen en werd hij 
13e! Zijn eerste premie sinds lange 
tijd was daarmee binnen. 

Drukke week
Er komt nog een drukke week aan 
voor UWTC. Dinsdagavond wordt 
de Henny Cornelissen classic ver-
reden. Geen gewone clubwedstrijd 
maar een extra lange variant, waar-
in een aantal premiesprints worden 
verreden.
Dan start Stijn Ruijter op woensdag 
op het NK tijdrijden. Stijn mag hier-
voor nogmaals naar Goeree-Over-
flakkee reizen. En op donderdag 
wordt de afsluitende tijdrit van de 
Bike Physics tijdritcompetitie verre-
den. Meer info over UWTC vindt u 
op www.uwtc.nl/wielren. foto: Kurt 
Cauwenbergh





 
12   Nieuwe Meerbode  •  22 juni 2016

Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was alweer de laatste wedstrijd van 
het seizoen, maar ook meteen de 
leukste en gezelligste. Op het Open 
Kampioenschap West Nederland 
mag iedereen meedoen en doet ook 
iedereen (hetzij in andere samen-
stelling) mee. Voor GVM’79 natuur-
lijk ook weer een aantal teams in de 
strijd én wat hebben ze het goed 
gedaan allemaal! Janneke, Bente en 
Anne doen al het hele seizoen de-
zelfde oefening, maar weten zich-
zelf toch steeds weer te verbete-
ren en te verbazen. vooral de strek-
sprong van de basket was dit keer 
super hoog en super strak. Melanie 
en Olivia deden het op hun eerste, 
“echte” wedstrijd super goed, al-
le elementen zijn geteld en de da-
mes waren precies op tijd klaar met 
de oefening. Caitlin en Noor hebben 
een prachtige spreidhoeksteun en 
een strakke handstand. Zij werden 
derde en kregen een mooie bronzen 
medaille. Het drietal Shelly, Pibbe en 
Sterre wist de trainster en het pu-
bliek te ontroeren met hun prachti-
ge dans en technisch perfect uitge-
voerde elementen in de balans-oe-
fening. 

Brons
Ook zij werden beloond met een 

bronzen medaille. Sanne en Ilse lie-
ten hun oefening ook voor de laat-
ste keer zien. Met een hoge toss en 
toss 1/2 draai, was hun oefening 
prima afgewerkt. Trainster Esther 
en oud-acropartner Imara konden 
het niet laten om nog een keer sa-
men de vloer op te gaan. Imara zegt 
de actieve Acrogym dit jaar vaarwel 
en komt assisteren bij GVM’79. Ter 
gelegenheid van dit “afscheid” nog 
1 maal stralen op de vloer. De uit-
gevoerd elementen oogstten bij de 
overige deelnemers en publiek veel 
ontzag en er klonk aan het eind dan 
ook een daverend applaus. Als laat-
ste GVM team was het de beurt aan 
Lisanne, Laura en Indy. Weinig voor-
bereiding doet deze dames toch erg 
goed en ze zetten hun beste resul-
taat van dit jaar neer! 

Ook op de demo-avond op zater-
dagavond was GVM’79 van de par-
tij. Met een grote, groepsdemo in 
zwart en wit lieten de dames zien 
wat het thema “mime” voor hen be-
tekende. De dans was lekker strak 
en de elementen gingen prima. De 
choreografen van de demo: Shel-
ly en Sterre van Vliet mochten dan 
ook een mooie beker in ontvangst 
nemen (7e plek). Voor alle uitslagen 
kijk op de website van GVM’79. 

GVM’79 Acrogym sluit 
seizoen in stijl af

Wilnis - Waar de meeste voetbal-
teams al een paar weken geleden 
zijn begonnen aan de zomerstop, 
heeft CSW MC2 nog volop getraind 
omdat er nog een meiden voetbal-
toernooi op het programma stond. 
Afgelopen zaterdag werd door CSW 
MC2 afgereisd naar Hilversum om 
deel te nemen aan het eerste meis-
jes voetbaltoernooi van Victoria. Op 
het mooie sportcomplex van Victo-
ria, waren alle velden bezet. Bij de 
meiden C werd in de middag ge-
streden in een poule met vijf teams. 
De openingswedstrijd van CSW 
MC2 werd gespeeld tegen DWO 
MC1. CSW was de beste van de 
twee en speelde als team erg sterk, 
met als resultaat een 1-0 op het sco-
rebord. Dit was natuurlijk een mooi 
begin want de eerste punten wa-
ren binnen. In de tweede wedstrijd 
werd het goede veldspel voortge-
zet en was CSW te sterk voor SVM 
Boys MC1. Er werden veel mogelijk-
heden gecreëerd, maar scoren in 
wedstrijdjes van 20 minuten is niet 
altijd makkelijk. 

Scheidsrechter
Een 1-0 overwinning was echter een 
feit toen de scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd floot en het 
enthousiasme van de meiden werd 
steeds groter. De volgende wed-

strijd die op het programma stond 
was tegen de thuisclub Victoria 
MC1. Beide teams hadden bij SDO 
in Bussum ook al in een sportieve 
wedstrijd tegen over elkaar gestaan 
en ook nu werd het weer een mooie 
wedstrijd. Goed combinatievoet-
bal van beide teams, veel strijd en 
mooie acties. Desondanks werd er 
door beide teams niet gescoord en 
dus bleef het 0-0. De laatste wed-
strijd tegen de grotere meiden van 
Eemnes MB1 moest de beslissing 
geven, alleen met een overwinning 
zou de beker veilig gesteld worden. 
Aan deze opdracht werd voldaan! 
De doelgerichtheid van CSW MC2 
werd beloond en met een 3-0 over-
winning kwam CSW als winnaar van 
het veld.
Met drie overwinningen en een ge-
lijkspel werd CSW MC2 op het eer-
ste meiden voetbaltoernooi van Vic-
toria de verdiende toernooiwinnaar! 
Een mooi toernooi, een prachtig re-
sultaat en een grote beker werd 
mee naar Wilnis genomen. Hiermee 
kwam een mooi seizoen ten einde. 
Nu breekt de zomervakantie aan en 
gaan de voetbalschoenen voor even 
in de kast. De meeste speelsters van 
dit team spelen ook het komend 
seizoen in dit MC2 team en mogen 
dan hun kunnen weer laten zien in 
de 1ste klasse van de KNVB!

CSW MC2 sluit mooi seizoen 
af met toernooiwinst

De Ronde Venen - Het team van 
KVDRV heeft in de 2e ronde van het 
Nederlands Kampioenschap ge-
wonnen van Natsec uit Vlaardingen. 
In de laatste wedstrijd van het toer-
nooi werd er prima gescoord. Al-
le spelers hadden een doelpunt ge-
maakt. 
Afgelopen weekend was de 2e ron-
de van het NK Kanopolo. Het team 
van KVDRV speelde niet goed, maar 
ook niet slecht. Met twee verloren 
wedstrijden; 1x gelijkspel en een 
gewonnen wedstrijd ging het iets 
beter dan in de 1e ronde. Tegen de 
koploper werd er uiteindelijk verlo-
ren, maar lang hield het team stand 
op een score van 2-1. De koplo-
per werd hierdoor nerveus en kon 
pas in de laatste minuten de wed-
strijd naar zich toe trekken en win-
nen met 1-4. Tegen Natsec was het 

team van KVDRV gewaarschuwd 
voor het fysieke spel van de te-
genstander. Gefocust op een goe-
de verdediging werden er weinig 
kansen weggegeven. Na een 1-0 en 
een 1-1 brak de tegenstander toen 
het 2-1 werd voor KVDRV. Na een 
verre worp en een uitbraak kon Wil-
lem Goverse met een fraaie sco-
re de ploeg voor het eerst op voor-
sprong brengen. Door stug verdedi-
gen en de aanval netjes opbouwen 
kon de voorsprong worden uitge-
bouwd. Nikky Maas scoorde twee-
keer uit een moeilijke hoek vanaf de 
zijkant. De score werd uiteindelijk 
6-2. Alle spelers hadden deze keer 
gescoord. Daarmee is het gebrek 
van de vorige ronde, namelijk het 
gebrek aan een “killer” nog niet he-
lemaal opgelost, maar was het pro-
bleem deze ronde minder aanwezig.

Kanopolo DRV wint van 
Natsec

Mijdrecht - Op zaterdag 18 ju-
ni speelde Argon Basketball in 
sporthal De Eendracht een afslui-
tend MixToernooi waarbij jong en 
oud maar ook man en vrouw er sa-
men een mooi feest van hebben ge-
maakt. De gemengde teams waren 
evenwichtig samengesteld waar-
door iedereen met respect voor el-
kaar leuke en spannende wedstrij-
den met elkaar speelde. Mooi was 
ook dat we door dit afsluitende ge-
zamenlijke feest de kampioenen 
U14 en U22 op een waardige ma-
nier hebben kunnen huldigen. Het 
team U14 werd kampioen in haar 
klasse nadat ze het seizoen ervoor 
bijna elke wedstrijd hadden verlo-
ren. Een knappe prestatie van de 
coaches en de trainers die deze jon-
ge Argonauten  toch nog enthousi-
ast voor het spelletje wisten te be-
houden met als kers op de taart een 
kampioenschap in dit huidige sei-
zoen. En nadat het U22 vorig sei-
zoen voor het eerst in de geschie-
denis van Argon Basketball een 
kampioenschap in de eerste klasse 
wisten binnen te halen, deden de-
ze jonge enthousiastelingen het dit 
jaar nog eens dunnetjes over. Dit 
seizoen werd U22 niet alleen geno-

mineerd als sportploeg van het jaar 
maar namen ze voor het tweede jaar 
op rij de kampioenstitel in de eer-
ste klasse mee naar huis. En dat ver-
dient zeker een mooie vermelding. 
Tijdens het Toernooi werd Sjoe-
rd Bouma uitgeroepen als bes-
te Schutter en gaf zijn prijs aan de 
beste overgebleven jongste schut-
ter: Asatur Arkojan. Luc van Dijk 
werd uitgeroepen als beste Drib-
belaar en Marieke van Putten is on-
ze beste Verdediger geworden. We 
kunnen Marciano Mascini beste 
Teamspeler noemen en Eric de Ko-
ning is benoemd als onze meest Ta-
lentvolle Speler. 

Aan het einde van de avond werd 
het Toernooi omgedoopt tot het 
“Hans van Dijk MixToernooi”  en 
beloofden we elkaar om dit jaar-
lijks te laten terugkomen. Winnaars 
van het Hans van Dijk Mixtoernooi 
2016 zijn geworden Asatur Arko-
jan, Luc Voorend, Nino van der He-
ijden, Eric van Oostbree, Joeri Blok-
huis en Marieke van Putten. Zij kre-
gen een mooie medaille en een Ar-
gon pakket waarna iedereen geza-
menlijk nog kon napraten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Geslaagd Mixtoernooi 
Argon Basketball

Proostdijschool wint voor de 4e keer

De Ronde Venen - Op vrijdag 24 ju-
ni 2016 is er in Cafè de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562 prijs-klaverjassen.Het 
kaarten start om 20.00 uur, zowel 
dames als heren welkom, aanwezig 
zijn om 19.45uur voor de inschrijving 
Er zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend,ook is 
er op deze avond een grote tombo-
la. De uitslag van de laatst gespeel-
de prijs-klaverjas avond was;

1 A.v.Scheppingen met 6762 punten
2 William Meijenburg 6746 punten
3 Cees Lof 6686 punten
4 Greet Koot 6621 punten
5 Bianca Pappot 6580 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Ed Valk met 4820 punten. De wed-
strijden voor de competitie (ieder-
een welkom ook per avond) zullen 
op de volgende datums worden ge-
speeld in 2016;24 juni en 8 juli is de 
laatste klaverjas-avond van de com-
petitie van het jaargang 2015/2016 
dit alles onder voorbehoud. 

Prijsklaverjassen in de Merel

Regio - Lorena Wiebes is Neder-
lands kampioene wielrennen op de 
weg bij de junior-vrouwen gewor-
den. De renster uit Mijdrecht was 
zaterdag 18 juni de snelste van het 
peloton in de straten van Oude-Ton-
ge. Charlotte Kool eindigde op de 
tweede plaats, Arianna Pruisscher 
eindigde als derde. Wiebes kwam 
naar Goeree-Overflakkee voor de ti-
tel. “Ik had dit seizoen al zeven keer 
gewonnen en hoopte natuurlijk nu 
ook de snelste te zijn van het pe-
loton. Het parcours lag me wel, ik 
houd wel van een vlak rondje, en 
gelukkig kon ik de verwachtingen 
waar maken. Even was ik bang dat 
ik de sprint van te ver af was aan 
gegaan, omdat ik al direct na de 
laatste bocht kon sprinten. Maar 
gelukkig kwam er niemand meer 
onderdoor. Het is mijn eerste na-
tionale titel en ik ben hier dan ook 
heel bij mee. Hopelijk kan ik in de-
ze trui nog meer winnen dit jaar. Bo-
vendien ben ik eerstejaars en kan ik 
de titel volgend jaar nog verdedi-
gen” aldus de renster uit Mijdrecht. 
Het was voor Lorena een echte top-
week, want op donderdag kon de 
vlag al uit in huize Wiebes ivm het 
slagen voor haar eindexamen. 

UWTC
Haar vereniging UWTC is maar wat 
trots op dit sporttalent! Maar ook 
Stijn Ruijter uit Uithoorn was met 
nog 130 andere nieuwelingen ge-
selecteerd voor het NK. Over de 
winderige smalle Zeeuws dijken 
werd er nerveus gekoerst waarbij 
Stijn achterin kwam te zitten. Toen 
het peloton in stukken brak lukte 
het Stijn om samen met Ruben van 
der Pijl (van de Amstel) weer voor-
aan in het peloton te komen. Daar 
was inmiddels een kopgroepje ont-
snapt. De voorsprong van de kop-
groep bleef lang constant op 30 se-
conden en later 45 seconden, maar 
tegen het eind van de race liep het 
weer langzaam terug. Met één ron-
de van 11 km te gaan was het nog 
21 seconden. Dat werd een span-
nende laatste ronde maar het gat 
was net te veel om te overbruggen. 
Als gevolg van de jacht op de kop-
groep was het peloton flink uitge-
dund en reden slechts 40 renners 
de wedstrijd uit. Moegestreden fi-
nishte Stijn op de 27e plaats. Stijn 
gaat woensdag 23 juni nogmaals 
naar Goeree-Overflakkee, want hij 
heeft zich ook geplaatst voor het 
NK tijdrijden.

Interclub omnium
De jeugd kon dit weekend een in-
terclub omnium rijden. Zaterdag 
was er bij HSV de Kampioen een 
tijdrit, die onder regenachtige om-

standigheden werd verreden. Siem 
van Smoorenburg werd 4e, Mike 
Derogee 5e en Benjamin Wessels 
11e. Op zondag stond er bij ASC 
Olympia een criterium op het pro-
gramma. Hier werd Siem 8e, Mike 
4e en Benjamin 25e. In het omni-
um eindigde Siem als 4e, Mike 3e 
en Benjamin 14e. Op zondag re-
den er bij cat 7-nieuwelingen nog 
meer UWTC jeugdleden. In de mas-
sasprint werd Danny 7e, Ian 9e en 
Niels 28e. Sven moest een ronde 
toegeven en werd 29e.

Ronde van de Maliebaan
Lorena was zondag 19 juni weer op-
permachtig bij de wedstrijd op de 
Maliebaan (Utrecht). Het was een 
rondje van ongeveer 1.7 km, waar-
bij de renners de Maliebaan op en 
neer reden. De ene zijde was er het 
snelle asfalt en aan de andere zij-
de de zware klinkerweg waar en-
kele venijnige putdeksels in za-
ten. Lorena Wiebes won niet alleen 
met overmacht de eindsprint, maar 
daarnaast ook de leidersprijs en di-
verse premiesprints. Bij de 60+ re-
den Guus Zantingh en Ben de Bruin 
naar de 19e en 20e plaats. Bij het 
grote deelnemersveld van ama-
teurs/sportklasse/junioren kon Bart 
de Veer goed volgen in het peloton 
dat gedurende de wedstrijd steeds 
verder uitdunde. Bart finishte als 
24e. 

De ronde van Elden 
Niels Ruijter heeft zondag de ron-
de van Elden (Arnhem-Zuid) ge-
reden. Een criterium waarin iedere 
ronde een pittig klimmetje genomen 
moest worden. Er reed al snel een 
kopgroep met oud prof Erik Dekker 
weg en die bleeft weg. Niels deed 
goed mee in de achtervolgen en hij 
wist zich in de laatste ronde goed 
vooraan in het peloton te positio-
neren. Daardoor kon hij in de eind-
sprint goed meekomen en werd hij 
13e! Zijn eerste premie sinds lange 
tijd was daarmee binnen. 

Drukke week
Er komt nog een drukke week aan 
voor UWTC. Dinsdagavond wordt 
de Henny Cornelissen classic ver-
reden. Geen gewone clubwedstrijd 
maar een extra lange variant, waar-
in een aantal premiesprints worden 
verreden.
Dan start Stijn Ruijter op woensdag 
op het NK tijdrijden. Stijn mag hier-
voor nogmaals naar Goeree-Over-
flakkee reizen. En op donderdag 
wordt de afsluitende tijdrit van de 
Bike Physics tijdritcompetitie verre-
den. Meer info over UWTC vindt u 
op www.uwtc.nl/wielren. foto: Kurt 
Cauwenbergh

Lorena Wiebes Nederlands 
Kampioen bij junioren

De Ronde Venen - Afgelopen 
week werd voor de 4e keer de 
Zwem4daagse georganiseerd door 
zwemvereniging de Amstel in het 
Veenweidebad. In deze week zwem-
men de kinderen 4 avonden 10, 20 
of 40 baantjes. Hiernaast zijn er de 
hele week leuke activiteiten zoals, 
cup cakes versieren, pony rijden, 
grabbelen en op vrijdag een zwem-
disco. Elk jaar is er een prijs voor de 
school met de meeste deelnemers 
en voor het vierde jaar op rij heeft 
de Proostdijschool uit Mijdrecht de-
ze prijs gewonnen. Naast de gro-
te wisselbeker mogen de kinderen 
die meegedaan hebben, allemaal 
een keer vrij komen zwemmen. Vol-
gend jaar doen de kinderen van de 
Proostdijschool natuurlijk weer mee, 
maar dan voor de Windroos! 



Qui Vive teams winnaar 
Jongste Jeugd Dag Alkmaar
De Kwakel - Het afgelopen week-
end hebben zowel de Qui Vive meis-
jes en jongens de eerste plaats we-
ten te bemachtigen tijdens de Jong-
ste Jeugd Dag bij AMHC in Alk-
maar. De twee eerstejaars E-teams 
streden tegen andere clubs uit de 
omgeving en wonnen de meeste 
wedstrijden of speelden gelijk. Het 
thema was Olympische Spelen en 
de meiden waren uitgedost in lan-
denshirtjes, die ze voor deze gele-
genheid mochten lenen van de Ku-
delstaartse voetbalclub RKDES. Ai-

lani, Esther, Eva, Evi, Fleur, Lotte, 
Manou en Rosalie kwamen uit voor 
Nederland, België, Italië, IJsland, 
Tsjechië, Spanje, Duitsland en Ier-
land. Met de Olympische ringen op 
hun voorhoofden geschminkt be-
gonnen ze fanatiek aan de vijf wed-
strijden zonder er één te verliezen. 
Ook de jongens van de J6E2 Jip, Ju-
lius, Luc, Max, Thies en Tycho wisten 
veel doelpunten in Alkmaar te sco-
ren. Voor deze prestatie mochten ze 
allemaal een medaille in ontvangst 
nemen en een grote zak snoep.

De hele week waren alle banen bij Qui Vive weer druk bezet. Foto Jaap Dijkstra

Clubkampioenschap
TC Qui Vive
De Kwakel - Van 13 t/m 19 ju-
ni is bij Tennis Club Qui Vive aan 
de Vuurlijn de jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen voor Senioren ge-
houden. 56 teams deden mee, va-
riërend in de klasse Gemengd Dub-
bel 4 t/m alle denkbare categorie-
en in de klasse 8. Per categorie was 
men in poules ingedeeld, zodat het 
voor bijna iedereen een intensieve 

tennisweek werd. Één avond werd 
gehinderd door wat regen, maar 
verder kon het speelschema mede 
dankzij het kunstgras op de zeven 
banen ongewijzigd blijven. De kam-
pioenen zullen later dit jaar ten strij-
de trekken naar de clubkampioenen 
van TCU, waar het jaarlijkse hoog-
tepunt, het Kampioenschap van Uit-
hoorn, dan op de agenda staat.

KDO voetbalmeiden sluiten seizoen 
af met Kamp Willemsoord
De Kwakel - Op vrijdag 10 juni was 
het zover. 63 meiden en 12 begelei-
ders stonden klaar om per touring-
car af te reizen naar het in Overijs-
sel gelegen plaatsje Willemoord om 

een weekend lang met z’n allen het 
voetbalseizoen af te sluiten. Aange-
komen in groepsaccommodatie “de 
Riethoeve” hebben we genoten van 
een overheerlijke Barbecue. Na het 

indelen van de slaapplekken, was 
het tijd voor een sportief avondpro-
gramma, het VV (F) spel. Voetbal/
Volleybal/Frisbee, waaraan door ie-
dereen met veel plezier werd mee 

gedaan. De volgende dag op tijd op-
staan, omdat er voetbalwedstrijden 
tegen Vv D’oldeveste op het pro-
gramma stonden. In een lange sliert 
fietsten we richting Steenwijk. Na af-

Thamen Beeballers in actie
Uithoorn - Het was zaterdagoch-
tend druk bij Thamen met bee-
ball wedstrijden voor de allerjong-
ste jeugd. Het Beeball Major team 
mochten om 10.00 uur beginnen 
met een competitiewedstrijd te-
gen Amsterdam Pirates 1. Er waren 
een heleboel mooie acties bij beide 
teams, goeie aangooien, bijna vang-
ballen, bijna homeruns, maar in ie-
der geval heel veel plezier en een 
super gave wedstrijd voor het pu-
bliek. Nadat de telling was gedaan 

bleek Pirates net één puntje meer 
te hebben gescoord, maar gingen 
beide teams nog wel even gezellig 
met elkaar op de foto. Om 12.00 uur 
was er de topper tussen de Thamen 
Rookies 2 en Rookies 1, een echte 
competitiewedstrijd waarbij net als 
bij het Major team de uitslag hele-
maal niet belangrijk is maar het ple-
zier in het spel wel. Ook hier weer 
heel veel meisjes en jongens in het 
veld en de jongste is eigenlijk pas 
net 5 jaar oud, maar dat is juist het 

Het 10e de Kwakels Jeu 
de Boules Kampioenschap
De Kwakel - Zaterdag 18juni werd 
voor de 10e de keer het kwakels Jeu 
de Boules Kampioenschap georga-
niseerd door de plaatselijke Jeu de 
Boules Club “’Het Wilgenhofje “”. 
De eerste keer dat het Jeu de Bou-
les Kampioenschap werd georga-
niseerd was in de zomer van 2006. 
Afgelopen zaterdag werd het 10e 
kampioenschap gespeeld. Er wa-
ren 23 deelnemers/sters die stre-
den om de Kwakelse eer . Het was 

een spannend toernooi ,met tot de 
laatste partij een mogelijke winnaar. 
De prijzen werden deze avond uit-
gereikt door Joop van Diemen. Joop 
is een van de grondleggers van on-
ze Jeu de Boules baan. De uitslag 
van het Toernooi : nummer 1: Wil 
Kennis met 3+28. Nummer 2:Arie vd 
Hoorn 3+19 en nummer 3: Joke vd 
Wal 3+17. 
De prijzen en bloemen werden ge-
schonken door Duo plant.

Geslaagde Clubkampioenschappen bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 18 ju-
ni werden er bij Judo Ryu Kensui de 
jaarlijkse clubkampioenschappen ge-
organiseerd. De 91 judoka’s waren 
zichtbaar gespannen maar trakteer-

den de aanwezige ouders, familie, 
vrienden en kennissen op een fraaie 
demonstratie van de judowedstrijd-
sport. Er was een gemoedelijke sfeer 
met een echt toernooikarakter, er 

werd gestreden voor elk punt en zelfs 
de allerkleinsten deden het publiek 
verbazen over de mentaliteit op de ta-
tami. Erg leuk om te zien was ook dat 
de Special needs Judoka’s aanwezig 

waren! Ook deze speciale groep ju-
doka’s lieten een ieder verstelt staan 
door veel strijd, techniek en mooi ju-
do te laten zien! Voor iedereen was er 
een mooie, welverdiende medaille die 

door Sport en Healthclub Amstelhof 
beschikbaar waren gesteld. Tevens 
was er dit jaar, wederom, een stijlprijs 
voor de judoka die tijdens het toer-
nooi het meest opviel om zijn/haar ju-

dostijl. De prijs werd dit jaar gewon-
nen door de special needs judoka Tim 
de Groot. Er waren diverse gegadig-
den voor deze prijs maar Tim stak er 
net iets boven uit.

loop van de wedstrijden hebben we 
eerst gepicknickt, waarna het tijd 
was om te gaan zwemmen in het te-
genover de voetbalvereniging gele-
gen zwembad De Waterwyck. Op de 
terug weg van het zwembad zijn we 
nog even bij de Mac geweest voor 
een welverdiend ijsje. Rond 17.00 
uur was iedereen weer terug op de 
accommodatie en had een ieder vrij-
af om iets voor zichzelf te doen. Na 
het avondeten, patat met een snack, 
maakte de jongere teams (ME/MD/
MC) zich op voor de “Bonte Avond” 
welke het thema “Tropical Night“ 
had. De meegenomen “Karaoke set” 
verhoogde de pret. 

Genieten
De meiden konden genieten van 
tropische cocktails en versnape-
ringen. De ouder teams (MB/MA) 
maakte zich op om het verderop ge-
legen Tuk, onveilig te gaan maken, 
maar eerst stond er een uurtje Bow-
len op het programma. Na afloop 
fietste we richting cafe de Zwet-
ser, waar het goed vertoeven was. 
De volgende ochtend pas om 9 uur 
aan het ontbijt en daarna fietsen 
naar Paasloo, waar we te gast wa-
ren bij Klimbos Avontuurlijk Paas-
loo. Na de uitleg konden de meiden 

gebruik maken van de 4 verschillen-
de parcoursen, 697 meter parcours 
met 51 verschillende hindernissen 
tot 9 meter hoog!

Spektakel
Een waar spektakel en groot avon-
tuur voor alle meiden. Toen weer te-
rug naar de Riethoeve om te lunchen 
met broodjes knakworst. Waarna 
het tijd was om in te gaan pakken. 
Om precies 15.30 uur begonnen we 
aan de terug reis richting de Kwa-
kel, waar we om 17.20 uur aankwa-
men. Het was een fantastisch week-
end en een geweldige afsluiting 
van een mooi voetbalseizoen. Mede 
door de inzet van de meiden op de 
in April georganiseerde “Bourgondi-
sche Kippenavond” bij KDO, waar-
bij ze extra geld hebben ingezameld 
om dit allemaal te kunnen bekosti-
gen is het weer een enorm succes 
geworden. Nu eerst allemaal genie-
ten van de zomerstop en in augus-
tus beginnen we weer met trainen. 
Lijkt het je nu ook leuk om deel uit 
te maken van zo’n gezellig meiden-
voetbalteam? Kom dan gewoon mee 
trainen om uit te vinden of je voetbal 
ook een geweldige sport vind! Meer 
info op www.kdo.nl of via de mail 
veldvoetbal.meisjes@kdo.nl.

leuke van Rookie spelen, je kunt al 
heel jong beginnen. Met enorm veel 
plezier werden er mooie ballen ge-
slagen, honken gelopen en af en toe 
een nul gemaakt. Einduitslag, hele-
maal niet belangrijk, de kinderen 
hebben het weer ontzettend naar 
hun zin gehad! Ben jij tussen de 5 
en 10 jaar oud en lijkt het je ook 
leuk beeball eens te proberen stuur 
dan een e-mail naar: nieuweleden@
thamen.info en je krijgt informatie 
wanneer je kunt komen trainen.

Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - Ondanks of wellicht 
dankzij het EK voetbal blijft de be-
langstelling voor het Zomerbridge 
onverminderd groot. In de A- lijn ge-
lukte het Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst voor de eerste keer deze zo-

mer allen de baas te blijven. Met 
de hoogste score van deze avond 
van 62,85% werd hun wijnvoorraad 
weer aangevuld. Ook Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter kunnen als 
tweede met 56,60% hun dorst les-

sen, maar de zes procent verschil ge-
ven aan dat Ben en Jan deze keer 
wel erg goed op dreef waren. Cobie 
Bruine de Bruin & Jan Egbers wer-
den keurig derde met 55,21%, maar 
grepen zo wel net naast de versna-
pering. Voor Wim Slijkoord & Lid-
ia Kumasaka en Delia & Paul Ken-
ter restte als vierde en vijfde met res-
pectievelijk 52,43 en 51,74% ook al-
leen de eer, hoewel je daar natuur-

lijk heel goed mee kunt thuis ko-
men. In de B- lijn ging de strijd tus-
sen maar liefst achttien paren. May-
ke Dekker & Ad Lustenhouwer sloe-
gen zich hier het best doorheen en 
werden knap eerste met 60,94%. Op-
merkelijk was plaats twee. Bracht Eli-
sabeth van den Berg vorige week 
Wim Harding aan de top, nu deed 
ze met 59,64% vrijwel het zelfde met 
Maarten, de maat van Wim, zodat die 

zich ook op de club kan blijven verto-
nen! Maria Baas & Klaas Verrips mis-
ten zo de fles als derde met 58,33% 
en moesten het dus ook met de eer 
doen en het zelfde gold voor Tini 
Rijpkema & Riet Koot die als vierde 
op 57,29% uitkwamen. De vijfde plek 
was beter af, Mieneke Jongsma & 
Ineke Hilliard verdienden hun “prik 
prijs”chocola met 55,21% en lieten 
dus zo nog dertien paren achter zich. 

Vindt u het voetballen zonder Oranje 
ook maar zo zo, investeer uw energie 
dan in het zomerbridge van Bridge-
club De Legmeer. Tot en met 31 au-
gustus elke woensdagavond in Dans 
& Party centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven 
per e- mail: gerdaschavemaker@live.
nl , of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal. Aanvang om 19.45 uur, kosten 
zes euro per paar.
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