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Voorrangsregelingen voor 
sociale en midden huurwoningen

Om huurwoningen betaalbaar te 
houden voor mensen met een la-
ger inkomen gelden maximale 
huurprijzen. Daarnaast is er ook 
een maximale huurverhoging. 
Nieuwbouw sociale huurwonin-
gen in de gemeente Uithoorn 
worden met voorrang toegewe-
zen aan huishoudens die een so-
ciale huurwoning in Uithoorn of 
De Kwakel achterlaten boven an-
dere woningzoekenden uit de 
gemeente of de regio.

Midden huurwoning
De middengroepen vallen vaak 
tussen wal en schip. Ze komen 
niet in aanmerking voor sociale 

huur, omdat ze daar net te veel 
voor verdienen. Tegelijkertijd is 
het lastig voor deze groep om een 
woning te kopen. Daarom is er 
een middensegment huurwonin-
gen. Dit segment is ook geschikt 
voor doorstromers vanuit een so-
ciale huurwoning. De huur van 
midden huurwoningen ligt boven 
de huur van de sociale huurgrens, 
maar kent een maximale huur-
grens van 900 euro per maand.

Voorrangsregeling 
midden huurwoning
Middensegment huurwoningen 
in de gemeente Uithoorn van Ei-
gen Haard worden met voor-

rang toegewezen aan huishou-
dens die een sociale huurwoning 
in Uithoorn of De Kwakel achter-
laten boven andere huurders van 
Eigen Haard.

Nieuwe huurwoningen
In 2019 en 2020 worden ruim 
100 sociale huurwoningen in Uit-
hoorn en De Kwakel opgeleverd 
en ruim 60 midden huurwonin-
gen. Naar verwachting worden 
de eerste sociale huurwoning in 
juni aangeboden op WoningNet 
en de midden huurwoningen in 
augustus/september via de web-
site van Eigen Haard. Deze wonin-
gen staan in de Europarei. Naast 
woningen in de Europarei wor-
den in 2019 en 2020 sociale en 
midden huurwoningen opgele-
verd in de Prinses Beatrixlaan, de 
Prins Bernhardlaan, de Monseig-
neur Noordmanlaan en in Leg-
meer-West.

Uithoorn - Hoe en waar iemand woont, wordt bepaald door ver-
schillende factoren. De levensfase en het inkomen zijn vaak aan-
leiding om een woonwens te veranderen. Als een woonwens ver-
andert, is het handig om te weten welke regelingen er zijn. In on-
ze gemeente kunnen inwoners gebruik maken van voorrangsre-
gelingen voor sociale huurwoningen en midden huurwoningen.
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Geen buit 
na inbraak 

woning
Uithoorn – Op zondag 2 ju-
ni is even over elf uur in de 
avond ingebroken in een 
woning aan In het Midden. 
De dieven hadden zich toe-
gang verschaft tot het huis 
door aan de voorzijde een 
raam te forceren. De inbre-
kers zijn binnen geweest, 
maar voor zover nu bekend 
zijn er geen spullen ont-
vreemd.

aangenaam persoonlijk
!
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Scholen weer aan de slag met 
natuur- en milieu educatie
Uithoorn - Afgelopen maandag 
is weer de digitale inschrijving 
voor het aanbod van natuur- en 
milieueducatie (NME) voor het 
schooljaar 2019-2020 gestart. 
Scholen kunnen vier weken lang 
inschrijven op een aantrekkelijk 
NME-aanbod van lesmaterialen, 
lessen, projecten en workshops.
Scholen kunnen zich inschrijven 
via www.nmedichtbij.nl. Om het 
ze nog wat makkelijker te maken, 
is het aanbod ook op een over-
zichtelijke poster gezet. Iedere 
basisschool heeft meerdere pos-
ters ontvangen. Op de achterkant 
van de poster staat algemene in-
formatie over NME in de regio.

Nieuw voor leerkrachten
Dit jaar is er naast de vertrouw-
de poster ook een handig boekje 
voor op de koffi  etafel van scho-
len meegestuurd. Leerkrachten 
kunnen daarmee nog eens rus-
tig bladerend naar het mooie 
aanbod van alle NME activitei-
ten kijken. Nieuwsgierig gewor-

den naar alles wat NME te bieden 
heeft? Kijk op www.nmedichtbij.
nl Ook voor ouders is er genoeg 

op deze website te zien. Zo is er 
een overzicht van diverse activi-
teiten te vinden.

Uithoorn - Groengroep Uithoorn 
nodigt u uit om op dinsdagavond 
11 juni een rondwandeling ma-
ken door de Uithoornse wijk de 
Legmeer. Ze gaan daar alles wat 
groeit en bloeit bekijken en ont-
dekken. Er is meer te zien dan u 
denkt! De Legmeer is een wijk die 
zo’n 45 jaar oud is en gebouwd is 
in de voormalige Legmeerpolder. 
De ondergrond van deze wijk is 
geheel van klei. Dit kunt u al lo-
pend overal waarnemen. Er staat 
een afwisselend bomenbestand 
en er zijn ruime groenstroken 
aanwezig. Walter Busse zal u op 
deze wandeling verhalen vertel-
len over de bomen maar ook bijv. 
over waarom groeit die boom hier 
zo slecht, of juist goed? Tevens 
zijn er tussen de straatstenen en 
in het aanwezige groen voldoen-

de ‘ongewenste’ kruiden die ook 
een verhaal vertellen. Waar ko-
men ze vandaan? Hoe zijn ze hier 
terechtgekomen en hoe kan het 
nou dat deze soorten zo’n opmars 
beleven in het stedelijke groen? 
Veel soorten komen van ver en 
zijn hier zich helemaal thuis gaan 
voelen. Allemaal vragen waarop 
we op deze wandeling een ant-
woord proberen te geven. Dus 
wilt u uw wijk eens door een an-
dere bril beleven? En misschien 
komt u wel in delen van uw wijk 
waar u nog nooit rondgewandeld 
heeft. Kom dan anderhalf a twee 
uur meelopen en laat u verras-
sen door het afwisselende groen 
in de Legmeer. Vertrek om 19.00 
uur vanaf de parkeerplaats bij su-
permarkt Deen.Aanmelden is niet 
nodig en de deelname is gratis.

Ontdek het groen en 
wandel mee!

Uithoorn – Het gebeurt de laat-
ste tijd regelmatig, oplichting via 
de telefoon. In de regio is mo-
menteel een groep Engels spre-
kende groep actief die zich uit-

geeft voor medewerkers van Mi-
crosoft. Inwoners worden gebeld 
met de mededeling dat er iets 
mis is met de computer en de bel-
lers bieden aan de storing te ver-

Uithoorn – In de nacht van dins-
dag 28 op woensdag 29 mei is 
een herenfi ets gestolen vanaf De 

Onwel na slok 
offi e

Uithoorn – Op maandag 
3 juni om kwart voor acht 
in de ochtend werden de 
hulpdiensten gealarmeerd 
te gaan naar de Noorddam-
merweg voor een onwel ge-
worden persoon in een auto. 
Een 60-jarige man uit Am-
stelveen had al rijdend een 
slok van zijn koffi  e geno-
men, maar deze was in het 
verkeerde keelgat gescho-
ten. De man raakte buiten 
bewustzijn. Zijn auto kwam 
uiteindelijk tot stilstand te-
gen een hek. De politie en 
de ambulancedienst wa-
ren snel ter plaatse. De au-
tomobilist is bij gebracht en 
onderzocht door de mede-
werkers van de ambulance-
dienst. Een bezoek aan het 
ziekenhuis bleek niet nodig.

Poging inbraak 
in woning

Uithoorn – In de nacht van 
vrijdag 31 mei op zaterdag 1 
juni is geprobeerd in te bre-
ken in een woning aan de 
Colijnlaan. De dieven heb-
ben geprobeerd het slot in 
de voordeur te verwijderen. 
Dit is niet gelukt, het slot is 
wel fors beschadigd. De in-
brekers hebben ook een po-
ging gedaan om via de ach-
terzijde het huis te betre-
den, maar zijn uiteindelijk 
niet binnen geweest. De in-
braakpoging heeft tussen elf 
uur ’s avonds en half negen 
op zaterdagochtend plaats-
gevonden.

Pas op voor oplichters helpen. Afgelopen week is een 
70-jarige inwoner van Uithoorn 
voor enkele honderden euro’s de 
dupe geworden van de Engelse 
oplichters. Maak geen geld over 
en noem geen tan- of pincodes. 
Het beste is om maar direct de 
verbinding te verbreken.

Fiets gestolen Wikke. De fi ets is van het merk 
Cortina, type Milo 218, is zwart 
van kleur en was/is voorzien van 
een zwart kratje voor. Het serienr 
eindigt op 325.



Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert 
dit jaar voor de zevende keer zo-
meravondfietstochten. De eer-
ste fietsavond zal zijn op  dinsdag 
11 juni. We vertrekken om 19.15 
uur vanaf het Raadhuisplein in 
Mijdrecht.  De afstand is circa 25 
kilometer. Al fietsend genieten 
we van de prachtige natuur. Ook 
deze avond weer een fraaie rou-
te in de omgeving van ons mooie 
veenweidegebied. Ontdek samen 
de bijzonderheden van dit unie-
ke landschap o.l.v. IVN-natuurgid-
sen. Opgave niet nodig. Info: Anja 
de Kruijf 06-58924521

02 5 juni 2019

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

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

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Regio - Eye Wish Uithoorn in win-
kelcentrum Zijdelwaardplein is 
een begrip voor de klanten uit 
Uithoorn en omstreken.
Bij Eye Wish worden er niet alleen 
topkwaliteit brillen en contact-
lenzen aangeboden, maar krijgt 
de klant ook uitgebreide oogzorg 
door gediplomeerde optometris-
ten.
Met de zorg voor uw ogen neemt 
u natuurlijk geen enkel risico. 
Daarom is het goed om te we-
ten dat niemand zich zomaar op-
tometrist mag noemen. De titel 
van optometrist is wettelijk be-
schermd.
Bij Eye Wish Uithoorn worden 
uw ogen altijd door een gedi-
plomeerd optometrist opgeme-
ten, ook als u alleen voor een 
bril of contactlenzen komt. Hier-
mee is Eye Wish onderscheidend 
en klantgericht. Een optometrist 
kijkt verder dan een opticien en 
kan indien nodig de ogen me-
disch onderzoeken en eventue-
le problemen tijdig signaleren. 
De optometrist is het eerste aan-
spreekpunt bij oogproblemen zo-
als verminderd zicht of een risico 
op het ontwikkelen van een oog-
aandoening, zoals glaucoom, ma-
cula degeneratie of staar. Er zijn in 
de zaak twee optometristen aan-
wezig om oogzorg te verlenen.

Elk oog
Voor elke oog- en zichtafwijking 

krijgt u een gedegen en helder 
advies. De optometrist meet de 
ogen op bij kinderen vanaf 6 jaar.
Hiervoor is geen verwijzing no-
dig bij Eye Wish Uithoorn.
Bij mensen boven de 40 jaar zijn 
oogonderzoeken altijd verstan-
dig, omdat er kan worden beke-
ken of er afwijkende verschijnse-
len zijn waardoor het oog of de 
ogen niet goed functioneren.
In overleg kunnen de resultaten 
van uw oogonderzoek doorge-
stuurd worden naar uw huisarts. 
Met een totaalaanbod aan eer-
stelijns oogzorg is Eye Wish Uit-
hoorn onderscheidend in de op-
tiek. 

Nieuw: ooglidreiniging 
bij Eye Wish Uithoorn
Sinds enige tijd zijn de optome-
tristen bij Eye Wish Uithoorn be-
gonnen met het behandelen van 
droge ogen. In de praktijk komen 
er regelmatig klanten met droge 
ogen voor. Vaak gebruiken de-
ze klanten al kunsttranen om de 
symptomen zoals een brande-
rig gevoel, jeuk of tranende ogen 
te verlichten. De symptomen ne-
men meestal toe in de loop van 
de dag. De optometristen willen 
nu ook de oorzaak aanpakken en 
zijn begonnen met het aanbie-
den van ooglidreiniging voor de 
behandeling van droge ogen. 

Uitbreiding Optometrie 
bij Eye Wish Uithoorn

Droge ogen komt regelmatig 
voor en worden veroorzaakt door 
onvoldoende traanvocht pro-
ductie of als het traanvocht van 
slechte kwaliteit is. Dit ontstaat 
vaak door Blefaritis. Blefaritis is 
de medische term voor een ont-
steking aan de ooglidrand. In de 
ooglidrand zitten kleine talgklier-
tjes. Deze kliertjes helpen het oog 
gezond en vochtig te houden. Bij 
Blefaritis raken de talgkliertjes in 
de ooglidrand verstopt, waardoor 
de ogen uitdrogen.
Speciaal voor deze chronische 
aandoening is een gepatenteer-
de medische bril ontwikkelt om 
de oogleden te stomen. Dit ap-
paraat verhoogt met een warm-
tetherapie van 42,5°C, op een na-
tuurlijke manier de kwaliteit en 
stabiliteit van de traanfilm.
Met deze behandeling bevordert 
u de gezondheid van de ogen 
en uw dagelijkse comfort. Voor 
meer informatie over deze speci-
ale stoombril en de daarbij beho-
rende reiniging van de oogleden 
kunt u altijd bij ons binnen lopen.

De maand van WhatsApp 
komt er aan
Regio - Onderzoek van Senior-
Web toont aan dat twee derde 
van alle 65-plussers steeds vaker 
de smartphone gebruikt om er 
iets meer mee te doen dan alleen 
maar bellen en dat driekwart het 
zelfs meeneemt op vakantie. De 
smartphone zal straks dan ook bij 
veel vakantiegangers weer in de 
reistas zitten om contact met het 
thuisfront te onderhouden, de 
route te plannen, het nieuws en 
het weer te volgen, maar vooral 
om er foto’s mee te maken. Acht 
op de tien senioren gebruiken 
dan WhatsApp om die foto’s met 
familie en vrienden te delen. 

Wat doet WhatsApp
WhatsApp is een populaire app 
op smartphones geworden. Je 
kunt er naast foto’s allerlei berich-
ten mee versturen en zelfs gra-
tis bellen. Veronderstel, je maakt 
onderweg iets mee, je pakt je 
mobieltje, schiet een foto, start 
WhatsApp en je stuurt die foto 
met een bericht direct door naar 
een kennis of familielid. Die hoort 
op zijn of haar telefoon dan een 
paar piepjes en ziet na aanklikken 
meteen die foto, het meegestuur-
de bericht en kan er meteen op 

reageren. Het allerleukste is dat 
WhatsApp gratis is omdat het ge-
bruik maakt van internet via wifi 
of de databundel. 

Wat is Wifi
Wifi is draadloos internet dat op 
verschillende apparaten gebruikt 
kan worden, waaronder de mo-
biele telefoon. Het enige wat dan 
gedaan moet worden is de tele-
foon verbinden met een wifi-net-
werk door het intoetsen van de 
netwerknaam en bijbehorend 
wachtwoord. Thuis gaat Wifi via 
het modem dat door de internet 
provider is geleverd en werkt dan  
binnen een straal van 30 meter. 
Zit je daar buiten dan is een 3G of 
4G verbinding nodig en dat gaat 
van je databundel af. Via de vele 
zendmasten kan je in Nederland 
dan overal mobiel internetten. 
Wifi kom je ook steeds vaker te-
gen in publieke ruimtes en hore-
cagelegenheden. Denk aan vlieg-
velden maar bijvoorbeeld ook 
aan de trein en de bus. Maar pas 
op Wifi is niet overal beveiligd. 
Mobiel internetten via Wifi kost 
niets extra’s. Buiten het bereik van 
Wifi is de gebruiker aangewezen 
op zijn of haar databundel en als 

die op is betekent het bijbetalen. 
In augustus start SeniorWeb DRV 
in de bieb te Mijdrecht weer met 
een  cursus Windows 10, een cur-
sus bestandsbeheer, een cursus 
Google foto’s en een cursus vei-
lig internetten. Verder is er iede-
re maandag- en woensdagmid-
dag tussen 14.00-15.00 uur in de 
bieb te Mijdrecht een inloopmid-
dag. Iedereen kan daar binnenlo-
pen met laptop, mobieltje of ta-
blet om vragen en problemen 
aan de orde stellen. Zoals, hoe 
krijg ik Whatsapp aan de praat 
op mijn mobieltje. Voor informa-
tie en aanmelden 0297-282938 of 
06-53454196 of een mailtje naar 
seniorwebdrv@gmail.com. Kijk 
ook eens op www.seniorwebder-
ondevenen.nl.

IVN-zomer-
on fiet
tochten

Leo’s Drugstore, 
een 7-mans formatie
Wat te denken van een bezetting 
van trompet, trombone en saxo-
foon in combinatie met een vi-
brafoon. Leo’s Drugstore heeft 
het en is daarmee een band met 
een unieke sound. De drugstore-
musici zijn allemaal van kinds 
af aan in de muziek, komen uit 
een muzikaal nest, drumden bij-
voorbeeld op conservenblikken 
en zijn nog net niet met een in-
strument geboren. Een aantal 
van hen ging dan naar het con-
servatorium en werd daar dege-
lijk en klassiek gevormd. De musi-
ci van Leo’s Drugstore zijn veelzij-
dig, spelen jazz klassiekers, maar 
ook een swingende mix van latin 
en funk. Ze hebben een niet alle-
daags repertoire en eigen maat-
werk arrangementen. Hun mu-
ziek is een mix van Herbie Han-
cock, Stan Getz en Art Blakey. 
Maar er kan ook zomaar een 
vleug Piazzolla en Janis Ian langs-
komen. Drugstore verwijst trou-
wens niet naar een geestverrui-
mend middel maar naar de oe-
fenruimte achter de drogiste-
rij in Noorden waar ze elke dins-
dagavond oefenen. Tijdens Chazz 
treedt Leo’s Drugstore op van 
19.15 tot 20.30 uur. De bezetting: 

Pim de Boer slagwerk en zang, 
Lenny Fleur op basgitaar, Peter 
de Gelder met vibrafoon, Dick 
Lokhorst toetsen en zang, Rai-
ner Muller trombrones, Han Smit 
trompet en André van Willigen-
burg met saxofoons en percussie. 
Zie www.leosdrugstore.nl voor 
meer informatie over band en 
musici. U kunt dan een voorproef-
je nemen en luisteren naar hun 
muziek. Voor foto’s en de sfeer 
van het festival www.chazz.nl.  
Daar vindt u ook informatie over 
het goede doel van Chazz 2019 
en over de kaartverkoop.

Tot Chazz
Ria Waal

Van 16.00 tot 22.00 swingt het weer en klinkt er heerlijke muziek 
in de mooie en sfeervolle tuin van Boerderij Stroomzicht, Westzij-
de 50, 1426 De Hoef. Er zijn genoeg redenen om naar Chazz 2019 
te komen: bijpraten met vrienden, een hapje eten en vooral lek-
ker luisteren. Parkeren kan in het weiland, de vriendelijke par-
keerwachten wijzen de weg. 

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Prosciutta di Amsterdam, 
de nieuwe aanwinst
Uithoorn - In de voormalige cafe-
taria op de Dorpsstraat 47 in Uit-
hoorn heeft zich sinds 15 mei een 
nieuwe horeca vestiging geves-
tigd met de naam Prosciutto di 
Amsterdam.
De naam komt voort uit de pro-
ducten die gevoerd worden, 
voornamelijk Italiaanse, maar 

ook een aantal Amsterdamse lek-
kernijen. Een volle kaasplank be-
staande uit onder andere gor-
gonzola, buffelmozzarella en La 
Tur of een vleesplank met Par-
ma ham, porchetta en osseworst. 
Verder zijn er ook tal van brood-
jes en paninis te krijgen en zal Ita-
liaanse schepijs binnenkort ook 

op het menu staan. Het concept 
is een afgeleide van een aantal 
prosciutteria’s uit Italië, waar de 
lunch- en borrelcultuur verder 
ontwikkeld is.
Eigenaar Jakob Meijer wil deze 

trend van uitgebreidere lunch en 
meer tijd voor elkaar ook in Uit-
hoorn ontwikkelen.
Haast is dan ook een term die we 
niet snel tegen zullen komen in 
Prosciutto di Amsterdam.
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Kluswoningen in de 
Bovenboog
Uithoorn - In mei 2018 heeft de 
gemeenteraad groen licht gege-
ven voor het veranderen van de 
Bovenboog naar woningbouw. Er 
komen 16 koopwoningen, waar-
van 3 woningen bestemd zijn 
voor mensen met een afstand tot 
de woningmarkt. De huidige ge-
bruikers van de Bovenboog ver-
huizen naar MFA Thamerdal, de 
nieuwe multifunctionele accom-
modatie in de wijk. 

Feestelijke ondertekening 
overeenkomst
Op 15 mei ondertekenden wet-
houder Hans Bouma en Marnix 
Norder (Steenvlinder) de over-
eenkomst om de Bovenboog te 
transformeren naar woningbouw. 
Wethouder Hans Bouma ver-
heugt zich op dit project. “Steen-
vlinder is gespecialiseerd om een 
gebouw met een historisch en so-
ciaal karakter te combineren met 
unieke woningen, door de koper 
zelf afgemaakt. De Bovenboog is 
zo’n gebouw. Het heeft historie, 
een sociaal karakter en het ge-
bouw kent zijn eigen verhaal”, al-
dus wethouder Hans Bouma. 

Klushuis
Omdat onze samenleving steeds 

fl exibeler wordt, zowel op het ge-
bied van relaties, werk, mobiliteit 
als bezit, verandert ook de woon-
behoefte. Er is gekozen voor een 
nieuwe woonvorm, het zoge-
naamde klushuis. Hoge bouw-
prijzen en het fi nanciële aspect 
is een reden te kiezen voor een 
klushuis. De koopprijs van een 
klushuis ligt lager dan een gewo-
ne koopwoning. Zelf klussen be-
spaart geld. 

De mooiste woning maak je zelf
Steenvlinder zorgt voor een aan-
tal gezamenlijke basisingrepen 
zoals het aanleggen van de lei-
dingschachten en trappenhui-
zen. Aan de woning zelf doen 
zij niets. Zij geloven in de kracht 
en de woonwens van de koper. 
Steenvlinder heeft veel ervaring 
in zelfbouw en klushuizen. Zij 
bieden de kopers kennis en inspi-
ratie aan. De start van de verkoop 
is voorjaar 2021.

Openbaar gebied rondom 
de Bovenboog
De buurt heeft meegedacht over 
de inrichting van het openbare 
gebied rondom de Bovenboog. 
Na de zomer wordt de buurt over 
het vervolg geïnformeerd.

Burgemeester Heiliegers 
maakt kennis met de WAT
Uithoorn - Hemelvaartsdag is de 
traditionele dag voor de WAT ( staat 
voor Walking Apart Together). De 
WATjes trainen dan voor de Nij-
meegde 4daagse, en lopen die dag 
ruim 40 km. Dat leek een mooie ge-
legenheid om de uitnodiging van 
de burgemeester voor zijn kennis-
makingsrondje te accepteren. Zo 

kwam burgemeester Heiliegers op 
Hemelvaartsdag koffi  e drinken op 
de plek waar de groep na zo’n 22 ki-
lometer uitrustte. Ze bespraken dat 
we de kennismakingsronde bijzon-
der vonden, en de burgemeester 
legde uit waarom hij het zo belang-
rijk vindt om mensen uit Uithoorn 
te leren kennen.

Alleen al in een straat in de “Een-
denbuurt” Meerwijk-West te Uit-
hoorn hebben 8 mensen hon-
den. Die honden poepen elke 
dag langs het kleine stukje berm 
waar gras groeit. Met nog een 
paar hondendrollen van hon-
den uit de buurt kom je op ge-
middeld 20 drollen per dag. 
Maal 7 is 140 drollen in de week, 
dit maal 4 weken dan kan je wel 
uitrekenen hoeveel honden-
drollen er na een paar maanden 
op dat kleine stukje gras liggen.
Het is werkelijk waar te smerig 
voor woorden, in een mooie zo-
mer zoals vorig jaar met 30 gra-
den waarbij de hondendrollen 
lekker lagen te “braaien”in de 
zon, wilde een hond er niet eens 
meer lopen gezien de stank van 
de drollen. De hond liep liever 
de andere kant op. 

Ziektes
Er kunnen verschillende ziek-
tes door hondenstront worden 
overgebracht  op hond en mens 
waaronder Parvoziekte (ernstige 
virus door o.a. hondenpoep ver-
spreid) op honden en lintwor-
men op hond en mens.
Besmette honden met lintwor-
men kunnen via hun ontlasting 
er voor zorgen dat de mens ook 
besmet raakt. Stof van, met lint-
worm besmette, droge hon-
denpoep kan eitjes van de lint-
worm bevatten. Deze kunnen 
vervolgens door kinderen en 
volwassenen onopgemerkt in-
geademd worden, waardoor de 
besmetting plaats vindt.
Moet er eerst een ziekte uitbre-
ken onder honden voordat men 
inziet de stront op te ruimen? 
Nee toch?
De eigenaar is verantwoorde-
lijk voor het opruimen van de 
stront en ook de  Gemeente Uit-

hoorn hoort die stront op te rui-
men gezien de tarieven van de 
hondenbelasting die de hon-
denbezitters van Uithoorn be-
talen.
 Wat doet de gemeente eigen-
lijk met alle hondenbelasting 
die elk jaar binnenkomt?
 Ik heb in 20 jaar één keer een 
wagen van de gemeente ge-
zien die de drollen met een gro-
te zuigerslang opruimde van 
het gras.

Meeste belasting
Ik vind het niet meer van de-
ze tijd dat mensen de ontlas-
ting van hun hond laten liggen. 
Gemeente Uithoorn vraagt de 
meeste hondenbelasting van 
alle andere gemeentes rondom 
Uithoorn. Resp. per jaar 85,15 
in Uithoorn terwijl nota bene 
in Amstelveen waar keurig pa-
pieren zakjes langs de berm op-
gehangen worden om honden-
poep op te ruimen de honden-
belasting 63,07 euro was en nu 
inmiddels in 2019 is afgeschaft.
Onze gemeente zou boetes 
moeten geven aan mensen die 
hun hondenstront laten liggen 
en daarmee de hondenbelas-
ting kunnen verlagen. Of de 
hondenbelastingtarieven ko-
men overeen met andere ge-
meentes en hangt de gemeen-
te Uithoorn hondenpoepzak-
jes op om de boel op te ruimen 
misschien stimuleert dit de hon-
denbezitters.
Nogmaals, als mens mag je niet 
wildplassen dan krijgen we een 
boete. Sommige honden we-
gen 60 kilo en laten vergelijk-
bare hopen stront achter op 
het gras in een woonwijk en dat 
mag wel?????!!

Mevr. Bartels uit Uithoorn

LEZERSPOST
Hondenpoep

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Dit is de bijnaam van de vogel die 
bij uitstek een zomervogel is: de 
gierzwaluw. De lente is dit jaar 
vroeg losgebarsten en hoe! Drie 
weken vroeger dan normaal. Het 
nieuwe normaal want we zijn er 
geleidelijk aan gewend geraakt. 
De temperaturen zijn sinds 1980 
gaan stijgen en liggen nu ander-
halve graad hoger. De tempera-
turen zijn dus hoger dan nor-
maal maar als er iets gemakke-
lijk en snel went is het dat wel! 
Misschien komt daardoor dat 
sommige mensen de klimaatver-
andering ontkennen. De zomer 
komt er nu snel aan. De gierzwa-
luw arriveerde op 16 april ver-
trekt eind juli, begin augustus al-
weer naar zijn overwinteringsge-
bieden in Afrika. Vandaar de bij-
naam honderd dagen vogel. Gier-
zwaluwen brengen het groot-
ste deel van hun leven door in de 
lucht. Zij zijn enorm goed aange-
past aan leven in de lucht. Gier-
zwaluwen broeden graag in oude 
gebouwen in dorpen en steden. 
Hun nesten zitten in dakgoten, 
achter regenpijpen, onder dak-
pannen en in gaten in de muren. 
Zij vangen hun eten - vliegende 
insecten - in de volle vaart van de 
vlucht in de lucht met wijd open 
bek. . Voor hun jongen maken zij 
voedselballen van honderden in-
secten. In totaal eet een gierzwa-
luw 15.000 insecten per dag. Om 
ook hun jongen van voldoende 
insecten te voorzien is het kei-
hard werken geblazen. Voor hun 
voedsel – de insecten dus – zijn 
ze aangewezen op goed weer. 
De gierzwaluw en ook de jongen 
zijn goed aangepast om bij slecht 
weer enkele dagen tot mx.15 da-
gen met heel weinig of zonder 
voedsel te overleven door in een 
soort staat van verdoving - de 
spaarstand - te geraken. De gier-
zwaluwen vliegen vaak in groe-
pen in een formatie met een ra-
zende snelheid. Daarbij maken 
zij een doordringend gierend ge-
luid, vaak in koor met hun jongen 

onder de dakpannen. Gierzwa-
luwen zijn erg gehecht aan hun 
nest. Als zij in het In het voorjaar 
terugkeren uit hun winterverblijf 
in Afrika vliegen zij rechtstreeks 
naar hun oude nest. Zij hebben 
een probleem als hun nest weg is 
als gevolg van isolatie van huizen 
en gebouwen bijvoorbeeld of het 
leggen van nieuwe dakpannen. 
Daarom heeft de IVN afdeling 
Amstelveen voor hun gemeen-
te de nesten van gierzwaluwen 
geïnventariseerd met het doel de 
nesten beter te kunnen bescher-
men en te behouden. Gierzwalu-
wen broeden ook graag in speci-
ale voor hen ontworpen nestkas-
ten. De gierzwaluw legt twee á 
drie heel lange sikkelvormige ei-
eren. Slechts één legsel per jaar. 
De jonge vogels blijven 6 weken 
op het nest. Vergeleken met an-
dere vogels is dat best lang. Na 
zeer intensieve honderd dagen 
vertrekken de druktemakers weer 
naar Afrika. 

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

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.

De honderd dagen 
vogel

Interesse om team te versterken?
Kijkje achter schermen 
bij Jachtwerf Gouwerok
Aalsmeer - Op woensdagavond 
12 juni van 18.00 tot 21.00 uur 
organiseert Jachtwerf Gouwe-
rok een open avond voor ieder-
een die nu of in de toekomst inte-
resse heeft om hun team van su-
per-jachtbouwers te komen ver-
sterken. Dat Gouwerok de casco’s 
(rompen en opbouwen) voor de 
meest geavanceerde aluminium 
super jachten bouwt, is één van 
de best bewaarde geheimen bin-
nen deze wereld. Heb je altijd al 
eens geheel vrijblijvend een kijk-
je willen nemen achter de gevels 
van de twee opvallende hallen 
naast de Aalsmeerderbrug om 
te weten te komen wat daar nou 

precies gebouwd wordt? Dan is 
dit je kans! Tijdens deze avond 
vertellen de medewerkers van 
Gouwerok je alles over wat hun 
vak inhoudt en welke kansen er 
voor jou zijn. Er worden rondlei-
dingen en demonstraties gege-
ven en je kunt de projecten in 
aanbouw bekijken. Ook dagen zij 
je uit om onder hun begeleiding 
een strakke las te leggen. Gou-
werok is op zoek naar metaalbe-
werkers, lassers en BBL-leerlin-
gen niveau 3 maar ook zij-instro-
mers worden van harte uitgeno-
digd om langs te komen. Je bent 
de 12e juni van harte welkom aan 
de Dorpsstraat 111 in Aalsmeer!

Uithoorn - Afgelopen Woensdag 
hebben meer dan 120 bezoekers 
kunnen genieten van de iftar-
maaltijd die werd georganiseerd 
door Wereldkeuken Uithoorn Vi-
det-Uithoorn Streetcornerwork 
Uithoorn & Sociaal Cultureel 
Centrum Al Irchaad Moskee Uit-
hoorn. Een avond vol gezellig-
heid, mooie gesprekken en nieu-
we vriendschappen. Bewoners 

hebben genoten van de heerlij-
ke Harira van Mama Rami <3 en 
diverse Marokkaanse hapjes. Be-
dankt Marijke, Katja,Patricia, Mi-
lou, Shanti, Joost, Simone, Ylias, 
Ibrahim & Marwan voor een su-
per geslaagde avond.  De avond 
werd mede mogelijke gemaakt 
door Initiatievenfonds Uithoorn-
de Kwakel & De Goudreinet uit-
hoorn

Samen genoten van de 
Iftar-maaltijd

Uithoorn - Coach4You is een lan-
delijke vrijwilligersorganisatie die 
zich ten doel stel om in haar re-
gio leerlingen te begeleiden die 
problemen kunnen krijgen met 
de overgang van basisonderwijs 
naar voortgezet onderwijs. De 
ondersteuning is erop gericht om 
hun mogelijkheden in het voort-
gezet onderwijs voluit te realise-
ren. De leerlingen worden via de 
basisschool of de ouders aange-
meld. De afdeling Coach4You Uit-
hoorn is op zoek naar vrijwilli-
gers die, vanaf september, coach 
voor een brugklasser willen wor-
den. De coach bezoekt de brug-
klasser wekelijks een uurtje om 

hem/haar te ondersteunen. De 
hulpvragen van de leerlingen lo-
pen sterk uiteen en dus kunnen 
we vrijwilligers met uiteenlopen-
de achtergronden, leeftijden, er-
varing en vaardigheden gebrui-
ken. Als vrijwillige coach krijg je 
eerst een training (1dagdeel) en 
vervolgens neem je deel aan on-
geveer 8 intervisiebijeenkomsten 
per jaar met je medecoaches. We 
gaan graag een oriënterend ge-
sprek met je aan. Wil je meer we-
ten over dit project, kijk dan ook 
eens op de landelijke website: ht-
tp://www.coach4you.org. Je kunt 
je aanmelden bij quirina@q-coa-
ching.nl of elleo@hetnet.nl

Brugklassercoaches gezocht 
voor Coach4You Uithoorn
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Sport en Spel 2019
ging ‘online’

De Kwakel - Afgelopen weekend 
was het weer zover: het week-
end waar alle Kwakelse kinderen 
het hele jaar naar uitkijken! Sport 
en Spel ging dit jaar ‘online’. In dit 
thema werden van vrijdag tot en 
met zondag alle activiteiten uit-
gevoerd. 215 kinderen ingedeeld 
in groepen als de ‘Instagrammers’, 
‘Fortnite spelers’ en ‘Modeblog-
gers’ en vierden een oergezellig 
weekend op het KDO-terrein. 

Mario Kart
Het weekend werd geopend door 
- wie kent hem niet - Super Ma-
rio in zijn eigen kart! Met dezelf-
de behendigheid als Mario speel-
den de groepsleiders het ope-
ningsspel. ’s Avonds aten de kin-
deren pannenkoeken en barst-
te het feest los in de discotheek. 
Voor de jongere kinderen was er 
ook een bingo onder leiding van 
Kwakelse quizmaster Jim Voorn 
en om tijdens de dansavond tot 
rust te komen was er de mogelijk-
heid om spelletjes te doen. 

Vervelende meneer 
Van Swieten
De weergoden waren Sport en 
Spel goed gezind dit jaar. Zater-
dagochtend vertrokken alle groe-
pen in de stralende zon richting 

Poldersport om een nat pak te 
halen. ’s Middags speelden de 
kinderen -minstens net zo be-
hendig als Super Mario - op het 
spelletjescircuit, The Battle, atle-
tiek en bij de midgetgolf. Tijdens 
de lunch kregen zij de boodschap 
dat er klachten waren van een 
buurtbewoner, ene meneer Van 
Swieten… Hij zou Sport en Spel 
misschien wel willen verbieden. 
’s Avonds bleek hij iets minder 
boos. Er werd een liveverbinding 
met hem gelegd en via whatsap-
popdrachten zorgden de kinde-
ren en leiding ervoor dat Sport en 
Spel 2020 (van 5 t/m 7 juni) voor 
alle kinderen werd veilig gesteld.
Diezelfde avond werd goed sa-
mengewerkt tijdens het laser-
gamen en wonnen veel kinderen 
bitcoins in het casino. De oud-
ste kinderen speelden als afslui-
ting het nachtspel waarin zij een 
kluis moesten kraken met behulp 
van codes. Dat was best moeilijk, 
vooral omdat boeven langskwa-
men om codes af te pakken!

Nacht van het Kind
‘s Avonds bleven de kinderen op 
zo lang als ze zelf wilden om te 
kunnen keten, maar dit jaar ook 
om de Nacht van het Kind te steu-
nen! Op 1 juni bleef Nederland 

massaal wakker om geld op te ha-
len voor kinderen in nood die niet 
kúnnen slapen: door een handi-
cap, omdat het thuis niet veilig is, 
omdat ze ernstig ziek zijn of niet 
naar school kunnen. Tot nu toe 
heeft de actie van Sport en Spel 
370 euro opgeleverd en er kan 
nog steeds gedoneerd worden 
via www.nachtvanhetkind.nl/
sport-en-spel-de-kwakel. 

Bezoek burgemeester 
Heiliegers
Zondag waren de kinderen weer 
actief op het KDO-terrein met al-
le spelen onder toeziend oog van 
ouders en andere belangstellen-
den.
Ook burgemeester Heiliegers en 
zijn vrouw kwamen een kijkje ne-
men en zij werden meegenomen 
in de gezelligheid die Sport en 
Spel is. De kinderen vermaakten 
zich prima, was het niet met de 
spelletjes, dan wel in de waterbak 
of met waterballonnen.
Aan het einde van de middag 
showden de kinderen hun zelfge-
knutselde werkjes tijdens de slui-
tingsceremonie.
Ongetwijfeld belandden ze daar-
na ‘game over’ thuis in hun bed... 
Op naar het 45e Sport en Spel-
weekend in 2020!
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Regio - Afgelopen zaterdag was 
het weer een vrolijke, licht cha-
otische maar bovenal gezellige 
dag voor de leerlingen van Dance 
Centre Uithoorn en Jeugd Thea-
terSchool Uithoorn. In de afgelo-
pen maanden hebben zij toege-
werkt naar deze dag en het resul-
taat mocht er dan ook weer we-
zen: een heerlijke en afwisselen-
de show met soms serieuze, soms 
alleen maar heel mooie en lie-
ve maar vaak ook doldwaze acts 
van de leerlingen van de theater-
school. Daarnaast de prachtige 
dansshows van de leerlingen van 
Dance Centre Uithoorn. 

Holiday
Het thema ‘Holiday’ is bedacht 

tijdens de jaarlijkse september-
borrel met alle docenten en Axel 
en Heleen Colijn. Axel en Heleen 
zijn superblij met de docenten 
waarvan sommige al meer dan 5 
jaar werkzaam zijn voor de dans-
school.
Het thema viel uiteen in drie blok-
ken: Hoera we gaan op vakan-
tie, Jippie we zijn op vakantie en 
Meh... we moeten weer naar huis. 
Met alle emoties die daar mee ge-
paard gaan: afscheid nemen, lief-
desverdriet en nog meer drama. 
Na a�oop van de twee uitver-
kochte shows mochten Axel en 
Heleen weer veel complimentjes 
in ontvangst nemen van de be-
zoekers. Het is ieder jaar weer een 
hele klus maar het blijft een dank-

bare job. Zoveel blije koppies, dat 
blijft prachtig. 

Bedankt
Langs deze weg willen Axel en 
Heleen ook nog de vele vrijwilli-
gers bedanken: hulpmoeders, vi-
sagie, fotograaf, stagehands en 
stagemangagers. Zonder hen is 
het onmogelijk de klus te klaren. 
Vanaf 9 september starten de les-
sen weer; de eerste twee weken 
zijn zgn. open lesweken. Dat be-
tekent dat iedereen vrijblijvend 
kennis mag maken met de ver-
schillende dansstijlen. Nieuw 
in seizoen 2019-2020 bij Dance 
Centre Uithoorn is de Super Jazz 
Class. Dit is een jazzles van 1,5 
uur voor leerlingen van 15 jaar 

en ouder die gedreven zijn, graag 
mooie, artistieke, choreo’s willen 
dansen en die al danservaring 
hebben. Daarnaast wordt er een 
extra groep met hiphop voor kin-
deren tussen de 8 en 12 jaar op-
gestart én start en een klassieke 
balletgroep voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar.
De Jeugd TheaterSchool Uit-
hoorn gaat door op de ingezet-
te koers: de leerlingen krijgen on-
derricht in theater in de breedste 
zin van het woord: acteren, im-
provisatie, stemgebruik, zang en 
dans.

Meer informatie vindt u op de si-
tes: www.dancecentreuithoorn.nl 
en www.jtsu.nl  

Eindshow Dance Centre Uithoorn 
en Jeugd TheaterSchool Uithoorn 

in Cultuurcentrum Griffioen



Regio - Sinds 01-10-2012 be-
staat de Nostalgie met een dag-
besteding in Amstelhoek. Van 
de oude fietsenwinkel van fa-
milie Rekelhof, hebben wij (op-
richters en eigenaren Debby en 
Irma) een Nostalgisch huis ge-
maakt, met een woonleefkeu-
ken in de stijl van Saartje en het 
gordijntje onder de gootsteen.  
 
Op 23 April 2013 zijn we gestart 
met de dagbesteding. Deze 
dagbesteding is voor iedereen, 
voor eenzame ouderen, men-
sen met geheugenproblema-
tiek, of mensen die even ontlast 
moeten worden. Nostalgie Am-
stelhoek is 5 dagen per week 
geopend. Wij zijn flexibel en in-
dien nodig doen wij de deuren 
open voor u op de Zaterdag en/
of Zondag. 
Wij hebben geen grote groe-
pen, het maximale aantal per 
dag  zijn 12 cliënten. Elke dag 
is er een gediplomeerde verzor-
gende  aanwezig, met 2 vrijwil-
ligers en of medewerkers. Ook 
zijn er stagiaires aanwezig.

Bijscholing
Eens  in de 2 jaar, doen wij een 

bijscholing om bekwaam te 
blijven. Een keer per jaar heb-
ben wij BHV en  volgen wij alle-
maal trainingen en workshops 
om maar zo goed mogelijk op 
de hoogte te blijven.

Eten, bewegen enz
De cliënten worden van huis 
opgehaald met onze eigen bus-
sen. Wij starten de dag met een 

ontbijt, veel ouderen verge-
ten vaak te eten, zeker als zij al-
leen thuis wonen. Daarna doen 
we aan beweging, het ligt hele-
maal aan het weer, of wij gaan 
wandelen of binnen gym doen. 
Met mooi weer, doen wij buiten 
activiteiten en fietsen wij rond 
op onze duofiets.  Natuurlijk zit-
ten wij buiten in onze tuin.

 We zingen veel, dit varieert van 
smartlappen, tot liedjes van 
vroeger van school, maar ook 
Jan Smit en Wolter Kroes ko-
men voorbij. 

Spelletjes
We doen spellen o.a , bingo, 
rummicub , Triominos, sjoe-
len, de toren van Pisa, Geen ja 
en Geen nee. We maken siera-

den, schilderen,  maken muziek, 
Schrijven onze eigen liedjes, 
bewerken hout, maken bloem-
stukjes en boeketten, tekenen, 
kleuren en handwerken, en ook 
Diamond Painting is op de Nos-
talgie te vinden. Tussen de mid-
dag eten wij door ons vers be-
reide warme maaltijd, met sala-
de, melk of karnemelk.

Na de warme maaltijd die wij 
afgesloten hebben met een lek-
ker toetje, word er vaak even 
gerust. Daarna drinken wij kof-
fie en thee, spelen we spellen, 
maar vaak ook groepsactivitei-
ten zoals reminiscentie, vragen-
spel, darten, of gewoon lekker 
lezen in onze prachtige platen-
boeken, over Amsterdam, de 
Ronde Venen, Uithoorn en de 
Kwakel, Treinen, dieren en nog 
veel meer. Om 15.30 uur wor-
den de clienten weer naar huis 
gebracht.

Dagjes uit
Wij gaan ook vaak daagjes uit 
en organiseren leuke ochten-
den en middagen voor onze cli-
enten, vaak met hun mantel-
zorgers. Zo zijn we met de cli-
enten en hun mantelzorgers 
naar Petten geweest. Sommi-
gen hadden al jaren de zee niet 
meer gezien! Ook het dolfinari-
um staat vaak op het program-
ma, de zandsculpturen in Gar-
deren, de Keukenhof, Clara Ma-
ria kaas en klompenboerde-
rij. Met Buurthuis Ponderosa in 
Uithoorn hebben wij een goede 
samenwerking, daar vieren wij 

Dagopvang de Nostalgie: 15 juni Open Dag

“Persoonlijke aandacht is onze 
kracht, client gerichte activiteiten. 

Zij horen er weer bij!!”

Nostalgie Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 57B
1427AV Amstelhoek
Mail: denostalgie@outlook.com
Website:www.dagopvangdenostalgie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/deNostalgie

OPEN DAG 15 JUNI van 10.00 uur tot 15.00 uur!

bonte Middagen en met kerst 
kunnen wij daar altijd terecht, 
voor kerstukjes maken en een 
High Tea en afgelopen jaar had-
den wij een feestelijke koffie en 
een kerstlunch met een optre-
den van Hollands Sentiment 
Kerst. Een Kerstpolonaise sloot 
de middag gezellig af. Ook heb-
ben wij afgelopen december de 
lichtjestour gevaren met onze 
cliënten in Amsterdam.
 
Amsterdam
Op de agenda staat, een rond-
rit door Amsterdam, omdat veel 
van onze cliënten daar vandaan 
komen. En zal het leuk zijn als 
zij voor hun zo bekende plaat-
sen herkennen.
Vaak worden wij uitgenodigd 

voor leuke middagen, bij de 
Willisstee in Wilnis, waar vorig 
jaar Ronnie Tober is geweest en 
afgelopen keer Saskia en Serge.
Kwaliteit van leven
Onze clienten kwaliteit van le-
ven terug geven, door hen  leu-
ke dagen te bezorgen, dat is 
ons doel! 
Maar dat is het niet alleen, wij 
werken nauw samen met de 
praktijkondersteuners, wijk-
zorg, wij houden het gewicht 
in de gaten, door hen 1x in de 
4 weken te wegen. Doordat de 
clienten meerdere malen in de 
week komen, zien wij elke ver-
andering en kunnen hierop ac-
tie onder nemen.
Door de warme maaltijd heb-
ben de clienten zeker een vol-
waardige maaltijd binnen, en 
het ontbijt. Zij krijgen fruit op 
de dag, en drinken bij de maal-
tijd zuivelproducten.
Natuurlijk gaat er bij de thee 
ook een chocolaatje ( of 2 ) in.

Vrijwilligers
Wij hebben een gezellige club 
vrijwilligers, Zij rijden op de 
bus als  chauffeur, of als bijrij-

der, we hebben vrijwilligers, 
die ons helpen met klusjes, zij 
die met onze cliënten gaan fiet-
sen op de duofiets. En onze vrij-
willigers die ons op de dag on-
dersteunen, door te koken, ac-
tiviteiten met onze cliënten 
doen en hen begeleiden. Er een 
feestje van te maken.
Zoals naar de Kwakelse kermis- 
optocht.

Wij zijn heel blij met onze vrij-
willigers en zijn hen dan ook 
zeer dankbaar. Familieleden en 
vrienden van onze cliënten wil-
len graag bij onze cliënten ko-
men kijken op de Nostalgie, he-
laas hebben wij geen bezoektij-
den, want dat onderbreekt het 
programma en hebben wij lie-

ver dat u de client bezoekt als 
zij alleen thuis is.

Open dag
U krijgt de kans om bij ons 
binnen te kijken op 15 ju-
ni tussen 10.00 uur en 15.00 
uur op onze Open Dag. Dan 
kunt u zien wat wij met en 
voor onze cliënten doen. 
Wilt u informatie over vrij-
willigers werk? Vraag gerust! 
U kunt ons bellen of mailen.
Informatie inwoners 
Gemeente de 
Ronde Venen
U kunt voor informatie te-
recht bij uw huisarts, de-
mentieconsulente Mar-
gretha van Engelenburg 
email: dementieconsulen-
ten@westelijkutrecht.nl, de 
servicepunten, wijkzorg en 
de Gemeente.
Informatie voor 
inwoners van de 
Gemeente Uithoorn
U kunt terecht bij de huis-
arts,  Mantelzorg en Meer, 
Wijkzorg en de Gemeente
Voor vragen kunt u ons bel-
len; Debby: 0646554466
Irma: 0616734042





Op deze dag maken de kinderen 
voor het komende seizoen alvast 
kennis met hun nieuwe team. Er 
worden op deze dag een aantal 
wedstrijden tegen andere teams 
gespeeld om elkaar alvast wat 
beter te leren kennen (mocht dit 
nog niet het geval zijn) zodat het 
na de zomervakantie niet meer 
allemaal nieuw is. Ook kunnen de 
ouders op deze dag kennis met 
elkaar maken. Tijdens deze Qui 
Vive Kickoff dag worden ook de 
zaal- en lentekampioenen gehul-
digd dus dat beloofd een gezelli-
ge dag te worden.  Begin septem-
ber zal er ook weer een open dag 
op Qui Vive gehouden worden 
dus houd hiervoor de site goed in 
de gaten.
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Tennis zondag groene 
competitie kampioen!
Uithoorn - Vanaf begin april 
wordt er elke zondag rode, oran-
je en groene competitie ge-
speeld bij TCU in het Libellebos 
Juli, Amelie, Esmee en Fleur spe-
len groene competitie. Dit bete-
kent dat ze verkorte wedstrijden 
tot de 4 spelen en in een 3e set 
een tie- break spelen tot de 7. Er 
wordt gespeeld tegen verenigin-
gen uit de buurt: Amstelveen, 
Kudelstaart, Abcoude en Ouder-
kerk en Zevenhoven Helaas raak-
te Amelie al snel geblesseerd. Er 
werd ingevallen door Robin en 
Bas. Aiden speelde zelfs 5 van de 

wedstrijden mee. De 1e wedstrijd 
werd meteen al met 6-0 gewon-
nen. Daarna volgde spannende 
wedstrijden tegen Ouderkerk (5-
1) en ook Kudelstaart (4-2) wist 
het ze heel moeilijk te maken. De 
overige wedstrijden werden ge-
makkelijk gewonnen. Juli, Fleur, 
Aiden en Esmee wisten 37 wed-
strijden te winnen en slechts 4 te 
verliezen. Er volgen nog veel leu-
ke aktiviteiten bij TCU. Eerst het 
luilaktoernooi, daarna de club-
kampioenschappen en vanaf 
september volgt de najaarscom-
petitie.

Huizen en Wormerveer 
ontmoeten elkaar
Uithoorn - Legmeervogels waren 
afgelopen vrijdagavond en zater-
dag namens de KNVB gastheer 
voor de finale in bijna alle cate-
gorieën, meisjes, vrouwen en jon-
gems en heren en deze keer ook 
een 2-tal finales van het G-voet-
bal. Al met al is het een gewel-
dig feest geweest bij Legmeervo-
gels en ook nog eens onder fraaie 
weersomstandig heden. 
Na deze kleine finales mag Leg-
meervogels aanstaande zaterdag 
8 juni 2019 gastheer zijn namens 
de KNVB van de grote senioren 
beker finale van het KNVB District 
West 1. Deze grote finale gaat 
dan tussen zaterdag 1ste klas-
ser, Huizen en het in de hoofd-
klasse spelend, Fortuna Wormer-

veer. Dit duel Huizen – Fortuna 
Wormerveer begint zaterdag om 
14.30 uur op het 1ste veld van 
Legmeervogels. Helaas is de toe-
gang, ook voor leden van Leg-
meervogels, niet gratis.
De winnaar van deze bekerwed-
strijd ontvangt van de KNVB een 
bedrag van €1000,- en de verlie-
zende finalist ontvangt toch nog 
een bedrag van €500,-. En wat 
misschien nog wel belangrijker 
is beide verenigingen doen ook 
mee aan het bekertoernooi met 
de betaalde voetbalelftallen. Er 
worden vele honderden toe-
schouwers verwacht bij dit duel. 
Dus als u in Uithoorn woont of in 
de directe omgeving is het advies 
kom gewoon lekker op de fiets.

Laatste training bij Qui 
Vive gezellig afgesloten
Regio - De Kwakel - Afgelopen 
woensdagmiddag kreeg de jong-
ste jeugd van Qui Vive zijn laatste 
training van dit seizoen. De com-
petitie was het weekend daar-
voor al afgerond en na afgelopen 
woensdag zit het trainen er dan 
voor nu ook even op. Deze laat-
ste training werd voor alle Ben-

jamins, F-jes en 6E kinderen af-
gesloten met het eten van lekke-
re pannenkoeken die door ver-
schillende ouders gebakken wa-
ren. Het weer deed goed mee dus 
het was een ontzettende gezelli-
ge afsluiting van dit seizoen. Na 
de zomervakantie gaan alle kin-
deren weer lekker verder met 

trainen. Nu de trainingen afgelo-
pen zijn, wil het niet zeggen dat 
het hockeyen er voor dit seizoen 
al op zit. Er staan voor de mees-
te teams nog een één of meerde-
re toernooien op het program-
ma. Sowieso wordt er 16 juni voor 
de gehele Qui Vive jeugd de Qui 
Vive Kickoff dag georganiseerd. 

Jongste jeugd KDO Handbal 
zoekt versterking!
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag hebben de jongste meiden 
van KDO Handbal een vriend-
schappelijke wedstrijd gespeeld 
tegen onze buren HSV. De wed-
strijd werd in de kleine sporthal 
van KDO gespeeld want daar be-
schikken we over een mini hand-
balveld. Beide teams hadden 
er heel veel zin in. Er werd goed 
verdedigd. Aanvallend is het al-
lemaal nog wat wennen want ja 
wie gooit er op doel, wie maakt 
er misschien wel een doelpunt? 
Maar met de juiste begeleiding 
was er mooi samen spel. In de 
rust keek HSV tegen een kleine 
achterstand aan.Na n lekker be-
kertje limonade werd er fana-
tiek gestart aan de 2e helft. HSV 
scoorde n paar keer achter elkaar.

Maar KDO werd hierdoor wak-
ker geschud en scoorde uiteinde-
lijk net n paar doelpunten meer 
dan HSV. Een overwinning is al-
tijd leuk maar het mooiste wa-
ren de glimlachen gedurende de 
hele wedstrijd. Voor komend sei-
zoen zoekt KDO nog versterking 
voor de (jongste) jeugd, ben je 6 
jaar of ouder en wil je graag een 
keer kennis maken met het hand-
balspel? Dat kan ! Het seizoen is 
nu afgelopen maar eind augustus 
starten we weer en dan beginnen 
we natuurlijk met een Jeugd in-
stuif. Wil je hiervan op de hoogte 
blijven? Hou dan de facebook pa-
gina van KDO Handbal in de ga-
ten of stuur n mailtje naar hand-
bal@kdo.nl dan sturen wij u de 
juiste info tzt toe.

Interclub bij UWTC
Uithoorn - Zondag 2 juni moch-
ten we weer een hoop enthousi-
aste kinderen en ouders ontvan-
gen bij UWTC voor de interclub 
wedstrijd. En met het prachtige 
weer was het geen straf om langs 
de baan te staan. De start en 
stempelpost van de dorpentoer-
tocht zorgde voor extra drukte 
bij UWTC. Bij cat 1+2 maakte de 
8-jarige Mart Karens uit Nieuw-
koop zijn debuut. De winst ging 
naar Daan Baak van WV Avanti, 2e 
Daan Pouwels van HSV de Kampi-
oen, 3e Coco van Essen van ASC 
Olympia. De UWTC-ers Mart Ka-
ren werd 8e en Tom Derogee 9e.
Bij cat 3+4 was er een kopgroep 
van 4 man en zij streden om de 
podiumplaatsen. In de eindsprint 
was Lieke Huizink van de Hoornse 
ren en toerclub net even sterker 
dan haar clubgenoot Stijn Vlie-
land. Derde werd Mika Houten-
bos van Westfrisia. Ook hier had-
den we een debutant voor UWTC, 
de 9-jarige Alexander Mosk uit 
Kudelstaart reed zijn eerste wed-
strijd! En Alexander werd heel 
netjes 9e. Mike Knook werd 10e. 
De meeste deelnemers ston-
den aan start bij cat 5+6. Zeven-
entwintig renners maakte er een 
mooie wedstrijd van. De winst 
ging naar Maaike Zoetmulder 
van HSV de Kampioen en haar 
clubgenoot Rik Rozenburg pak-
te de 2e plaats, Djai Denneboom 
van WTC de Amstel werd derde. 
UWTC lid Jasmijn Wiegmans rijdt 
niet zoveel wedstrijden, maar zij 
kon zich goed staande houden 
in de grote kopgroep. Jasmijn fi-
nishte als 10e, netjes hoor! Ja-
ri Buskermolen komt nog wat 
snelheid tekort, maar het is wel 
een doorzetter. Dus dat komt in 
de toekomst vast wel goed. Ja-
ri werd 26e. Bij cat 7+nieuwelin-
gen hadden we zelfs een deelne-
mer uit Zwolle aan de start staan! 
UWTC lid Mike Derogee had de 
laatste weken al mooie uitslagen 
gereden bij het 5-banen toernooi 
en was vandaag ook gebrand op 
een mooie uitslag. Hij zat er dan 
ook bij toen er, al vroeg in de 
wedstrijd, een kopgroep van 4 
man ontstond. En Mike had weer 
een vlammende eindsprint in de 
benen: WINST! Brent Vos van WV 
Noord-Holland moest genoegen 
nemen met de 2e plaats en Tho-
mas Krijgsman van DTS werd 3e. 

UWTC lid Rens Grömmel kwam 
een paar cm te kort om de laatste 
beker, voor de 5e plaats,  in ont-
vangst te nemen, Rens werd 6e 
en Lars Hopman finishte als 12e. 

Wageningse Muur
Zaterdagavond stonden vier le-
den van UWTC aan de start van 
de zware wedstrijd in Wagenin-
gen, Jeroen Breewel, Bart de Veer, 
Bas de Bruin en Menno van Ca-
pel. Een rondje van bijna 3 km, 
waar het op de dijk nog zwaar-
der was dan op de beklimming 
van ‘de Muur’. En op de dijk wer-
den nog hogere snelheden be-
haald dan tijdens de afdaling. 
Bart had een maximale snelheid 
van 62 km/uur op de dijk! Tijdens 
de koers ontstond een kopgroep 
van 8 man. Onze mannen had-
den de beslissende slag echter 
gemist en zaten in de achtervol-
gende groep. Na ongeveer 1 uur 
koers moest Menno de groep la-
ten gaan. Het koste zoveel kracht 
om er op de dijk bij te blijven. De 
kopgroep wist de voorsprong 
tot het eind te behouden. Je-
roen Breewel won de sprint van 
het flink uitgedunde peloton, 9e, 
Bas werd 22e en ook Bart scoorde 
nog net een envelop met prijzen-
geld, 30e. Menno werd 52e. 

Veteranen
Zaterdag 1 juni hebben de UWTC 
renners Leen Blom, John Tromp 
en Guus Zantingh hun vetera-
nen wedstrijd op het wielerpar-
cours in Amsterdam/Sloten ge-
reden. Bij de 70+ waren er enke-
le uitlooppogingen, maar deze 
hielden niet lang stand. Met nog 
5 ronden te rijden waagde Hans 
van Bavel uit Sint Anthonis een 
poging en het lukte hem met een 
kleine voorsprong voorop te blij-
ven en hij won de wedstrijd. Guus 
Zantingh won de spurt van het 
peloton voor de 2e plaats en Leen 
Blom finishte als 7e. 
In de 60+ wedstrijd was Bert Bak-
ker actief, maar kreeg niet de 
ruimte om te ontsnappen. Uit 
een massa spurt moest de win-
naar komen en dat werd de kam-
pioen van Nederland Ron Paffen 
uit Milsbeek, 2e werd Hans Lap 
uit Hendrik Ido Ambacht. John 
Tromp klasseerde zich in de eind-
spurt naar een 4e plaats. (foto: 
fam Derogee).

UWTC bij BMX 3 Nations 
Cup in Ahnatal
Regio - De 3 Nations Cup is een 
bmx wedstrijd over 6 wedstrijden 
in, de naam zegt het al, 3 landen 
België, Duitsland en Nederland. 
Ronde 1 en 2 waren kort geleden 
nog in Dessel België met mooie 
resultaten voor UWTC, dit week-
end was het in Ahnatal, Duitsland 
vlakbij Kassel. Vanaf Uithoorn 
ruim 4 uur sturen maar toch wa-
ren er weer veel rijders zo gek om 
zo’n stuk te reizen voor hun sport, 
maar zo maak je er ook meteen 
een leuk weekendje uit van. Vrij-
dagavond kon er getraind wor-
den , normaal gesproken is dat 
lastig na de werkweek maar nu 
in het Hemelvaartsweekend wa-
ren velen ruim op tijd, en som-
migen zelfs donderdag al op de 
camping. Het was erg warm het 
weekend met zondag temperatu-
ren rond de 30graden! De uwtcers 
deden weer goede zaken in deze 
laatste wedstrijd die meetelt voor 
de plaatsen in de ranking waarbij 
de eerste 16 mogen deelnemen 
aan het EK in Letland en het Wk 
in Zolder, en de eerste 32 aan het 
NK in Erp.  Op zowel zaterdag (en 
zondag ook!) was de topper van 
de dag toch wel Jessy die de fina-
le net als in Dessel wist te winnen! 
Maddox v Deene evenaarde dat 
bijna, deze kanjer werd 2e in de 
finale! En in de Cruiserklasse 13-
16 werd Max geweldig 2e en Da-
rio 4e in de finale, de grote wielen 
gaan hen goed af!

Eric
Good Old Erik had ook de reis naar 
Ahnatal ondernomen en kwam 
zeer goed in de finale waar hij 7e 
werd en kon in ieder geval zeg-
gen dat hij w1 Dorus achter zich 
gehouden had! In de boys 9-10 
jaar hebben we aardig wat ijzers 
in het vuur en wisten Gino, Ruben 
en Mitch het tot de achtste fina-
le te schoppen,  maar Thijs deed 
het nog beter en moest pas in de 
halve finale het hoofd buigen, pri-
ma gedaan! Bij boys 13-14 kwam 
Jur in de manches net iets te kort, 
Mika 5e in de 1/8e finale, Daan 
6e in de kwart, en Alec had pech 
want, net terug van een blessu-
re, werd geheel onterecht gedis-
kwalificeerd in de 1/8e finale om-
dat hij over de pro sectie lijn gere-
den zou hebben , maar dat was ie-
mand met nr 557, terwijl Alec 537 
heeft!  Reclameren bij de jury had 
geen baat, jammer want hij was 
4e en had recht op de kwart fina-
le. Tijd voor invoeren van de VAR 
bij het BMX-en! Bij 15/16 moesten 
Dario en Jochem al in de manches 
het onderspit delven , Max in de 
1/8e en Roy 5e in 1/4e finale.

Alleen
In de Cruiserklasse met drie 
UWTC-ers in 1 rit(!) had Wouter 
weer eens de fiets gepakt maar 
werd in de tweede bocht uit de 
baan gereden. Sven moest na 1 
rit de strijd staken en had nog last 

van een eerdere blessure, waar-
door alleen Thomas knap door 
ging, maar de halve finale bleek 
het eindstation. In deze klasse 
wordt Roberto nog steeds gemist 
en wensen we hem sterkte en ho-
pen hem snel weer op de fiets te 
zien. Michiel had weinig rijders 
in de klasse en reed alleen man-
ches, waar hij 4e werd. Op zater-
dag rijden de cruisers 1 wedstrijd 
en op zondag komen dan men 
en wonen 17+ en junior/elite er-
bij. Omdat het een C1 wedstrijd is 
mogen ook rijders uit andere lan-
den meedoen en zagen we ook 
Denen,Tsjechen en zelfs Canade-
se op de baan! Twee rijders her-
haalden hun knappe prestaties 
van zaterdag. Jessy Soede pakte 
ook op zondag de volle winst, een 
fantastische prestatie , en Mad-
dox werd deze keer 3e in de fina-
le boys 11/12, geweldig gedaan!

Thijs
Thijs reed erg sterk en technisch 
goed en werd 5e in de finale 
boys 9/10. Roy stond zijn manne-
tje in de zware klasse 15/16, had 
met name op het derde stuk een 

prachtige versnelling en nam de 
juiste lijn in de bochten en kwam 
zo tot een uitstekende 6e plaats 
in de finale! Bij boys 9/10 had Gi-
no als 9 jarige het zwaar en werd 
nipt 5 in de manches, de overi-
ge Thijs, Ruben en Mitch stonden 
notabene in dezelfde 1/8e finale 
waar Ruben en Thijs het verhaal 
nog door ging en Ruben knap 6e 
werd in de 1/4e. Arjan ging tekeer 
in men17-24 maar kwam helaas 
ten val in de halve finale. Kevin en 
Thomas streden met alle kracht 
maar strandden in de kwart fina-
le, net als bij boys 14 Alec die weer 
op de terugweg is na een verve-
lende blessure en kwam 1 plek te 
kort voor de halve en Daan die 7e 
werd in de 1/4e. Mika kwam ook 
zeer knap tot in de kwart als 13 ja-
rige, waar Jur eindigde in de man-
ches deze keer. Max en Dario re-
den op zondag met de 20 inch 
fiets en finishten in de 1/8e fina-
le boys 15/16. Al met al een ge-
slaagd weekend boor UWTC! De 
volgende ronde is dus in Neder-
land en wordt op 7-8 september 
verreden op onze eigen UWTC 
baan in Uithoorn!
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Dansstudio Sietske Nederlands Kampioen!
Regio - Afgelopen week is Dansstudio Sietske met 4 teams naar 
de Nederlandse kampioenschappen gegaan van We Know You 
Can Dance. Je merkte meteen al dat de sfeer anders was dan nor-
maal. Iedereen was meer gespannen en alle teams namen de dan-
sen nog 10 keer door in de foyer. Als eerste waren onze jongste 
meiden aan de beurt.
De Dss Girls zijn onze danseressen tot 10 jaar. Zij hadden deze dag 
een extra handicap omdat er vandaag twee meiden misten.   Dit 
betekende dat alle posities aangepast moesten worden en dat de 
meiden met z’n zessen het hele podium moesten benutten!
De docenten vonden dat ze het super goed deden maar omdat er 
veel goede tegenstanders waren, werd hier geen hoge prijs ver-
wacht. De Dss Beats (11 tot 13 jaar) stond in hun rode glitterjurk-
jes op het podium en straalde als altijd. Deze 9 meiden werken erg 

hard in de lessen en je ziet ze genieten als ze het podium op mo-
gen. Zij strijden tegen teams t/m 15 jaar dus dit zou een erg lasti-
ge zaak worden.

Toch meedoen
De Dss Army (14 tot 16 jaar) had zich in eerste instantie niet ge-
kwali� ceerd voor de � nale, maar door een afzegging mochten zij 
toch nog mee doen! Daarom konden zij er ontspannen in staan en 
gewoon genieten want dit was al een hele prestatie. Na hun dans 
met verf, stoere choreogra� e en een strak einde hoorde we dat zij 
6e van Nederland zijn geworden! Als laatste waren de Dss Ladies 
(16 jaar en ouder) aan de beurt. Zij zaten in een hele zware catego-
rie met veel technische choreogra� eën. In hun dans wordt Floor-
tje in de lucht gegooid. Door de adrenaline gooiden ze haar zo 

ontzettend hoog dat iedereen zijn adem in hield. De landing was 
daardoor niet helemaal soepel maar verder ging de dans goed. De 
DSS Ladies zijn in hun categorie ook 6e van Nederland geworden!

Wachten
Nu was het nog wachten op de uitslag van de andere twee teams. 
De Dss Beats is tweede van Nederland geworden! En de Dss Girls 
zijn NEDERLANDS KAMPIOEN! Wat een prachtige prestatie van alle 
teams. Dit waren alle wedstrijden voor dit seizoen. Nu gaan we ons 
klaar maken voor wat leuke optredens in de omgeving (Vinkefest, 
het straattheaterfestival en Vinkcuisine) en op 24 juni zijn de audi-
ties voor komend seizoen. Als je auditie wil doen, mail dan naar in-
fo@dansstudiosietske.nl en wie weet dans jij volgend jaar ook mee 
in één van onze wedstrijdteams.
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KDO G2 kampioen derde 
klasse KNVB
De Kwakel - Zaterdag, 18 juni jl. 
was het zover. De laatste wed-
strijd van het seizoen van de KDO 
G2. De wedstrijd tegen Desto uit 
Vleuten moest gewonnen wor-
den, want dan zouden de heren 
en dame van het team kampi-
oen worden. Op papier een mak-
kelijke tegenstander maar het 
moet natuurlijk wel even gebeu-
ren. KDO ging direct vlug uit de 
startblokken en liet merken dat 
het kampioenschap niet in ge-
vaar ging komen. Doelpunten 
van Luke, Dennis ,Thomas en Fe-
roz gaven KDO een veilige voor-
sprong van 0-6 De tegenstander 
DESTO deed ook nog iets terug 
en kwam op 1-6. Thomas zorg-
de voor de ruststand van 1-7. 
KDO ging in de 2e helft verder 
met doelpunten maken Bronwin 

, Stijn, Rody en Niels zorgde voor 
een hogere score. Als we nu den-
ken dat het eenrichtingsverkeer 
was dan hebben we het verkeerd 
want uiteindelijk werd de score 
5-15. DESTO kon de score nog be-
hoorlijk opvoeren omdat KDO te 
gretig was om iedereen te laten 
scoren. Een spetterende overwin-
ning en terecht kampioen. Aan-
sluitend werden de kampioenen 
gehuldigd en ontvingen zij bloe-
men en een medaille.  Met Rody 
op doel, Bronwin, Dennis en Stijn 
in de verdediging, Thomas op het 
middenveld en Luke, Dylan, Niels 
en Feroz afwisselend in de voor-
hoede heeft het team gedurende 
de competitie prachtig spel laten 
zien en door goed over te spe-
len de meeste kansen om weten 
te zetten in doelpunten.

Qui Vive M B5 glansrijk 
kampioen
De Kwakel - Eén en al heerste 
blijdschap, je hoorde gejuich en 
zag omhelzingen toen het laatste 
fluitsignaal had geklonken op het 
hobbelige waterveld van hockey-
club Myra, terwijl lichtrose wol-
kenslierten de vroege avondlucht 
toepasselijk versierden, afgelo-
pen zaterdag.
Wat een klein jaar geleden was 
begonnen als een onsamenhan-
gend geheel en meteen in de eer-
ste poulewedstrijd een 8-2 ne-
derlaag opleverde, had met straf-
fe trainingen en voorbeeldige 
zelfdiscipline gaandeweg geleid 
tot een hechte eenheid. Blakend 
van inzet en vechtend voor elkaar 
speelde M B5, verbeten, gepas-
sioneerd. Een groep van ontwa-
kende jongedames, soms lache-
rig, iets vaker humeurig met een 
leeftijd van 15 als geldig excuus, 
groeide door tot een onneem-
baar collectief. Je kon voelen dat 
iedereen rechtdoor voor de winst 
wilde gaan. Het zou zich vertalen 
in dertien (13!) klinkende over-
winningen op rij.

Tactische
De tactische en strategische aan-
wijzingen van het coaching duo, 
de logistieke ondersteuning van 
twee toegewijde managers, een 
troep enthousiaste en betrokken 

ouders: het kon bijna niet anders 
dat die geöliede machine moest 
opstomen naar een glorieus ein-
de. Echter, het grootste gedeelte 
van het seizoen lag er gevaar op 
de loer. In een rechtstreeks du-
el met de grote rivaal FIT kwam 
het, einde maart, tot een hype-
renerverende clash en viel, op 
z’n Duits, de Vorentscheidung. 
Toen was het momentum, toen 
werd de eerste plek bemachtigd 
en niet meer afgestaan. Alle bela-
gers waren afgeschud. 
Het laatste potje op 25 mei stel-
de weinig voor, de tegenstand 
was te gering, de buit snel binnen 
en op een levendig buitenterras 
ging het mes door de feesttaart. 
Iemand memoreerde nog aan het 
indrukwekkende doelsaldo: 103-
15. Monsterlijk. Maar dat gege-
ven was al geschiedenis. 
Ik heb er het gehele seizoen bij 
gestaan en dikwijls, merkwaardig 
genoeg alleen in de thuiswed-
strijden én, onverwacht van de 
zijlijn geplukt, ook in die slotwed-
strijd, samen met de heldinnen 
over het speelveld op en neer ge-
rend. Van nabij zag ik hun bevlo-
gen koppies, het was een waar 
genot. Kijk ze stralend poseren op 
een historische foto. De zon lach-
te mee, hij zag dat het goed was 
en kreeg het er zelf warm van. 

BMX West Competitie bij UWTC
Regio - Op zondag 26 mei werd 
de 2e wedstrijd van de BMX West 
Trofee Competitie verreden in 
Uithoorn. Met bijna 300 rijders 
een mooie opkomst, en met de 
eigen en open klasse samen 440 
inschrijving. Het weer was goed 
dus ook publiek kwam in grote 
getalen naar de bmx baan van 
UWTC op Sportpark Randhoorn-
Terwijl de inschrijving pas om 9 
uur opent stonden er al voor 8 
uur mensen te trappelen bij de 
poort om hun tenten op te kun-
nen stellen om maar niets te hoe-
ven missen van het spektakel.
Oma Evaline had weer alle kan-
tine inkopen voor bereid en had 
met de overige kantinedames 
een drukke dag waarbij brood-
jes bal en worst gretig genuttigd 
werden. En met name Willem Pie-
terse had zich de hele week uit-
gesloofd ( en tijdens de trainin-
gen gelukkig nog diverse ouders) 
om o.a. het gras te maaien en te 
zorgen dat de baan en picobello 
bij lag. Ook tijdens de wedstrijd 
zelf waren er gelukkig veel men-
sen die hun steentje bijdroegen 
met entreekassa, sproeien van de 
baan, schoonhouden van toilet-
ten, legen van afval, ontvangen 
van gasten, opzetten en afbreken 
van tenten, kantinebediening 
en uiteraard de mensen voor de 
wedstrijd zelf als jury, baancom-
misaris, parc fermee en nog veel 
meer. 

Gelukkig
UWTC prijst zich gelukkig met 
een fijne groep vrijwilligers die re-
gelmatig de handen uit de mou-
wen steken, want zonder hen kan 
een vereniging niet bestaan, dus 
hulde daarvoor!
De wedstrijd werd weer verreden 
met scrambled motos wat be-

tekent dat na de eerste manche 
de rijders opnieuw worden inge-
deeld en de volgende manches 
dus tegen andere tegenstanders 
fietsen. Dit zou een eerlijkere uit-
slag moeten geven. Het duurde 
alleen wel wat langer dan anders 
omdat steeds nieuw lijsten moe-
ten worden uitgedraaid en opge-
hangen, maar het is dan ook een 
proef die dit jaar met deze me-
thode wordt gedaan.
BMX is natuurlijk wel een sport 
met enige risico De harde wind 
speelde de rijders dan ook parten 
want er waren meer valpartijtjes 
dan anders, maar wij hopen dat 
de rijders er geen blessures aan 
over hielden.

Opgebrand
De UWTC-ers waren er allemaal 
op gebrand natuurlijk om op hun 
eigen thuisbaan goed te preste-
ren en reden voor wat ze waard 
waren met een aantal mooie re-
sultaten. Spektakelstuk van de 
dag was toch wel de klasse 17-24 
waar maar liefst 6 van de 8 finalis-
ten van UWTC waren! 
In de eigen klasse worden de be-
kers pas aan het eind van het sei-
zoen verdeeld, maar waren er ‘po-
diumplekken’ voor Jorian 3e, Thijs 
2e, Ruben 1e, Mika 2e, Daan 3e, 
Max 1e op de 20 en de 24 inch 
fiets!, Arjan1e, Joey2e en Maarten 
3e, Arjan 2e en Michiel 3e
In de open klasse zijn er dagprij-
zen en stonden op het podium 
: boys 8-9 Jorian 3e, Boys 10-11 
Maddox 1e, Boys 12-13 Daan 1e, 
men 16+ Maarten 4e, Arjan 3e en 
Joey 1e door net voor de streep 
wereldkampioen Robin vd Kolk te 
verslaan ! Goed gedaan allemaal. 
De volgende grotere wedstrijd 
op de UWTC baan is de 3 Nations 
Cup op 7 en 8 september!

Bridgevereniging Uithoorn
Lia en Nel triomferen op 
feestelijke slotdrive
Regio - Maandag 27 mei 2019 
werd met 30 paren op een fees-
telijke wijze de parencompeti-
tie 2018-2019 afgesloten.Voorzit-
ter Hans Wagenvoort keek terug 
op een mooi seizoen en maak-
te van de gelegenheid gebruik 
om alle vrijwilligers een hart on-
der de riem te steken en ze bo-
venal hartelijk te danken voor 
hun werkzaamheden. De dames 
van de feestcommissie, Yvon-
ne Splinter en Ellen Hengeveld 
hadden weer hun uiterste best 
gedaan om deze laatste bridge-
avond van Bridge Vereniging Uit-
hoorn een feestelijk tintje mee te 
geven met daarbij de hulp van de 
voortreffelijke barbezetting. Maar 
buiten het feestelijk tintje werd 
er natuurlijk ook in drie lijnen ge-
streden om de beste score van de 
avond. 
In de A-lijn ging de 1e plaats (ze 
zijn al even in de kop genoemd) 

met 67,06 naar Lia Guijt en Nel 
Bakker en dat was tevens goed 
voor de hoogste score van de 
avond.
Op de 2e plaats eindigden Bep & 
John de Voijs met 65,50% en de 
3e plaats ging naar Greet & Henk 
Stolwijk met 58,20%.
In de B-lijn ging de 1e plaats naar 
de zeer goed scorende nieuw-
komers Bep de Jong & Herman 
van Beek met 64,90% en op de 
2e plaats eindigden het gele-
genheidskoppel Rob Fasten & 
Fons Roelofsma met 60,00%, de 
3e plaats ging met 59,40% naar 
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg. 
In de C-lijn ging de 1e plaats met 
een prachtige score van 66,67% 
naar Anja Baars & Marja Calis, op 
de 2e plaats eindigden Marja Ba-
ris & Til van Etten met 62,50% en 
de 3e plaats ging naar Corry van 
Tol & Kees Geerlings met 52,00%.

Winst voor Thamen
Uithoorn - Op de snikhete zon-
dagmiddag van 2 juni is Thamen 
op bezoek bij Jeka te Breda. 
In de eerste 2 innings weten de 
pitchers van beide teams, Dunant 
bij Jeka en Benner bij Thamen, de 
slagploegen goed in bedwang te 
houden.
In de 3e inning scoort Jeka als 
eerste. Sanchez slaat een honk-
slag en weet uiteindelijk te scoren 
op een doorgeschoten bal. Je-
ka blijft doordrukken in de 4e in-
ning. Becker slaat een tweehonk-
slag en loopt van het derde honk 
binnen op de diep in het buiten-
veld geslagen opofferingsslag 
van Magnée.
Dit brengt de stand op 2-0 voor 
Jeka. In de 6e inning is Thamen 
aan zet. Groen is op het honk ge-
komen en Benner slaat hem bin-
nen met een driehonkslag. Met 
de driehonkslag van J.Vogelaar 

komt ook Benner binnenlopen: 
2-2. In de spannende 7e en 8e in-
ning zijn het wederom de pitchers 
die beide teams in bedwang hou-
den. Bij Thamen is dat nog steeds 
Benner, daar waar Dunant van 
Jeka reeds vervangen is door 
Ten Feld. In de 9e inning wordt 
de wedstrijd beslist. Koole komt 
op het honk na geraakt werpen 
en schuift door naar het tweede 
honk op de 4-wijd van Cornelis-
sen. Koole steelt vervolgens het 
derde honk. Jeka catcher Solano 
Cortez probeert de uit te maken, 
maar gooit hierbij langs het der-
de honk waardoor Koole de 2-3 
scoort. Jeka komt er aan slag niet 
meer door, waardoor Thamen 
de punten mee naar huis neemt. 
Met Pinksteren is Thamen vrij. Op 
vrijdag 14 juni om 19.30 uur ont-
vangt Thamen op eigen veld de 
Boekaniers.

Winnaars schoolhandbal 
Uithoorn-De Kwakel bekend
Uithoorn/De Kwakel - Deze 
woensdag hebben de groepen 
8 van de Uithoornse en Kwakel-
se scholen het schoolhandbal-
toernooi gespeeld. De winnaars 
van dit toernooi mogen door-
stromen naar de regiofinales. Vo-
rig jaar zijn zelfs de landelijke fi-
nales bereikt. Nadat eerder de 
onderbouw op en regenachtig 
sportpark Randhoorn toch ont-
zettend leuke wedstrijden wisten 
te spelen. Was het deze woens-
dag aan de groepen 7 en 8 van de 
Uithoorns basisscholen.  Ook dit 
jaar zij er spannende wedstrijden 
gespeeld. Het Duet, de Spring-
schans, De Zon, de Toermalijn en 
de Kajuit hadden ieder teams af-
gevaardigd. We zagen flitsend 
aanvalsspel en een snelle afwis-
seling van aanval en verdediging. 
Er is maar weinig tijd om van aan-
val op verdediging over te scha-
kelen. We zagen de spelers moe-
dig, geconcentreerd en vastbe-
sloten verhinderen dat de tegen-
stander op doel schiet. Ook za-
gen we prachtige reddingen van 
keepers, maar ook mooi gemik-

te schoten die in de hoek van het 
doel terecht kwamen.
 
Meisjes
Bij de meisjes werd uiteindelijk 
De Zon winnaar. Na een spannen-
de wedstrijd werd bij de jongens 
de Springschans eerste bij de 
groepen 8. Beide teams mogen 
door naar de regiofinales, die ook 
bij Legmeervogels zullen worden 
gespeeld op woensdag 12 juni.
De scholieren hebben op de vel-
den van Legmeervogels laten 
zien dat handbal een snel, dyna-
misch en atletisch spel is. Voor 
spelers die de smaak van het 
handbal te pakken hebben, biedt 
Legmeervogels aan om gratis 
een maand mee te komen trai-
nen en spelen. Tot oktober wordt 
de sport buiten gespeeld, daar-
na is het een binnensport, sport-
hal De Scheg is dan de thuisbasis. 
Voor iedere leeftijd is er een ge-
schikt team. Opgave kan simpel 
via 0297-533767 (Luuk) of mail 
naar legmeervogels@handbal.
nl. Meetrainen en spelen kost de 
eerste maand niks!

Paralympisch kampioen 
Jetze Plat bij KDO
De Kwakel - Maandagavond 27 
mei hadden zich tientallen geïn-
teresseerden gemeld in de kan-
tine van sv KDO voor het inspire-
rende verhaal van topatleet Jet-
ze Plat. Geboeid hingen zij aan 
de lippen van deze lokale sport-
held toen hij vertelde over zijn 
weg naar de top. Een weg die al 
op jonge leeftijd begon toen hij 
zijn eerste handbike kreeg. Daar-
door kon de jonge Jetze zich-
zelf makkelijker voortbewegen 
en verplaatsen. Mobiliteit gaf op 
die manier vrijheid. Vrijheid die 
hielp om een succesvol sporter te 
worden. Na jarenlang trainen re-
sulteerde dat uiteindelijk in een 
gouden (triatlon) en bronzen me-
daille (handbike) op de Paralym-
pische Spelen van Rio in 2016. 
Maar minstens net zo trots is Jet-
ze op zijn werelduurrecord hand-
bike. Jetze verteld hoe een be-
langrijk onderdeel van zijn suc-
ces wordt gestimuleerd door zijn 
begeleidingsteam. Daar legde hij 
ook de verbinding met de spor-
ters van KDO. Zonder al die vrij-
willigers die in allerlei rollen en 
functies het sporten bij een ver-

eniging mogelijk maken, is het 
lastig sporten. Het is fijn als alles 
om de sport heen wordt geregeld 
zodat je je als sporter kunt richten 
op je sport: of je dat nu doet voor 
het maximale resultaat of als ge-
zelligheidssporter. De avond was 
georganiseerd door het hoofdbe-
stuur van KDO om een toelichting 
te geven op en aandacht te vra-
gen voor het belang van vrijwil-
ligers in de vereniging. Ondanks 
de grote betrokkenheid van veel 
Kwakelaars bij het wel en wee van 
KDO, zijn ook hier meer vrijwilli-
gers nodig om het sporten voor 
iedereen betaalbaar mogelijk te 
houden. Onder de noemer “Veel 
handen maken minder werk” zijn 
de verschillende afdelingen be-
gonnen met het opknippen van 
traditioneel veeleisende vrijwil-
ligersfuncties zoals wedstrijdse-
cretaris in kleinere behapbaarde-
re blokken. Zo kunnen meer men-
sen een beetje bijdragen waar-
door de benodigde tijd per vrij-
williger overzichtelijk blijft. Meer 
informatie over de achtergron-
den en mogelijkheden kun je op-
vragen via bestuur@kdo.nl
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Uithoorn - Topsporters uit de 
hele wereld reisden afgelopen 
weekend af naar Uithoorn. Het 
internationale kanopolotoernooi 
Amsterdam Open werd afgeslo-
ten met een spektakel tussen de 
Deense Heren en het Belgische 
Ieper, waarbij de Vlamingen uit-
eindelijk aan het langste eind 
trokken. In Divisie 2 veroverde 
thuisteam MDR 3 het zilver.
De finale van de hoofdklasse was 
tot de laatste minuut een nagel-
bijter. Met een score van 2-2 bleef 
de strijd lang onbeslist, totdat Ie-
per via een penalty de titel naar 
zich toetrok. Nederlands succes 
was er intussen ook: Viking Venlo 
won van het Duitse Essen en pak-
te het brons. Het thuisteam van 
Michiel de Ruyter speelde intus-
sen zeker niet onverdienstelijk. 
Met een 8-1 winst van het Fin-
se Melan Väätäät vochten ze zich 
overtuigend naar een vijfde plek.

Succes
Het grootste succes voor MDR 
kwam echter een divisie lager. 
MDR 3 bereikte ongeslagen de fi-
nale en liet indrukwekkend spel 
zien, maar zag een gelijkma-
ker op de lat belanden. Vervol-
gens viel het doelpunt aan de an-
dere kant voor KKP, uit het Duit-
se Bonn. Einduitslag: 5-3. “Kleine 
slordigheidjes kunnen heel bepa-
lend zijn”, vertelt coach Stan van 
den Berg. “Maar ik denk dat ieder-
een heel tevreden mag zijn met 
deze tweede plek. Het Amster-
dam Open staat bekend als een 
sterk bezet toernooi.”De thuisclub 
kreeg een extra opsteker door de 
prestatie van coach Michiel Boon-
acker. Hij reisde de afgelopen tijd 
regelmatig af naar Denemarken 
om daar de nationale damesse-
lectie te trainen en dat betaalde 
zich uit. De ploeg schopte het tot 
een derde plek in de damesklasse.

Iedere divisie
Michiel de Ruyter vertegenwoor-
digde zichzelf dit jaar volop in ie-
dere divisie. In de hoofdklasse 
wisten zowel MDR 2 als MDR Le-
gends belangrijke wedstrijden 
(net) niet naar zich toe te trekken, 
hoewel ze beide knap spel lie-
ten zien tegen het Japanse Saku-
ra Invers, de toernooiwinnaar van 
2017. Vier MDR-spelers mochten 
intussen voor de Nederlandse da-
mes uitkomen in Divisie 2. Een 
kraker tegen de Duitse dames, de 
regerend wereldkampioen, ein-
digde daar in een 3-1 verlies. 
In Divisie 4 stroomde het mees-
te publiek af op de strijd tussen 
MDR 5 en MDR 6. Het vijfde team 
trok de zege daar overtuigend 
naar zich toe. MDR 6, het jeugd-
team van de thuisclub, kwam 
voor het eerst in deze klasse uit 
en wist daar in de laatste wed-
strijden toch nog te verrassen. 

Zo versloegen ze het Luxemburg-
se CKL, voor de camera’s van het 
NOS Jeugdjournaal, dat een spe-
ciale reportage aan het toernooi 
wijdde.

MDR4
Voor MDR 4 in Divisie 3 kwam 
het hoogtepunt bij de wedstrijd 
tegen het Leeuwardense Hy-
dronauten. Ze wonnen met een 
mooie 4-2 en zetten daarmee vast 
de toon voor de strijd die binnen-
kort op het Nederlands Kampi-
oenschap los moet gaan barsten. 
Dat NK vindt opnieuw plaats bij 
Kano- en Roeivereniging Michiel 
de Ruyter, in het weekend van 22 
en 23 juni. Op vijf velden komen 
daar voor het eerste alle divisies 
in actie. In de hoofdklasse kan 
MDR 1 zelfs al op het podium be-
landen. Het sporttoernooi is het 
hele weekend vrij toegankelijk. 
Foto’s Hans Janssen

Belgische Ieper wint 22e editie kanopolotoernooi

Thuisteam Michiel de Ruyter pakt 
zilver op eigen Amsterdam Open

Boule Union Thamen 
verslaat JBC Vlaardingen
Regio - Zaterdag 1 juni werd de 
vierde ronde van de Zaterdag-
middagcompetitie petanque van 
District West gespeeld. De plaats 
van handeling was de accom-
modatie van Les Boules Fleuries 
in Lisse en daar traden 28 teams, 
112 spelers/speelsters. aan voor 
14 ontmoetingen van drie speel-
ronden. De tegenstander van het 
team van BU Thamen was de-
ze speeldag het eerste team van 
JBV Vlaardingen. De eerste speel-
ronde bestond uit een tripletten-
partij en een partij tête-à-tête. In 
de tête-à-tête was de speler Nieu-
werkerk te sterk voor onze speel-
ster, die geen greep op de harde 
ondergrond (8-12). De triplette. 
-equipe deed het beter en won de 
partij afgetekend met 13-3. Met 
een tussenstand van 1-1 werd 
de tweede speelronde ingegaan. 
In deze speelronde werden twee 
doublettenpartijen gespeeld. 
De equipe Ina Hoekstra/Henk v 
Rekum verloren hun partij met 
6-13. De equipe Joan v Rekum/
Marja de Ru trok de stand weer 
gelijk door een 13-3 overwinning.

Afsluiten
Alles hing nu af van de afsluiten-
de speelronde, die weer uit een 
triplettenpartij en een tête-à-tê-
te. In een spannende partij tê-
te-à-tête, waar de Vlaardingen-
speler op een stand van 11-10 zij 
drie boules volledig verprutste, 
waardoor Henk v. Rekum de par-

tij eenvoudig uit kon maken. De-
ze 13-10 overwinning beteken-
de dat een gelijkspel al zeker was, 
maar de triplette, bestaande uit 
Ina Hoekstra, Joan v. Rekum en 
Marja de Ru gingen uiteraard ook 
voor de winst. Met een schitteren 
schot haalde Joan de winst bin-
nen. Eindstand 4-2 in het voor-
deel van BU Thamen. Door deze 
winst steeg het team van de zes-
de naar de vierde plaats. Dit kan 
nog een derde plaats worden als 
op 22 juni het team van Les Fran-
cophiles verslagen wordt. Voordat 
het zover is nemen drie doublet-
ten van BU Thamen op Tweede 
Pinksterdag deel aan het 64 equi-
pes volgeboekte toernooi van de 
Petanqueclub Museumplein. Dit 
toernooi wordt ook op het Muse-
umplein gespeeld en is zeker de 
moeite van een bezoekje waard.

Slotavond seizoen 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De laatste keer had een 
enigszins ludiek tintje door de 
eerste tafels in alle lijnen zonder 
biedboxjes te laten spelen. Ge-
heide slemmen en manches gin-
gen zo bij de voorzichtige spelers 
de mist in en de goklustigen wer-
den wel eens beloond voor hun 
biedingen in die mist! In de A-lijn 
bleken Jan Egbers & Margo Zuide-
ma het meest bestand en werden 
wel is waar nipt, maar toch, eerste 
met 55,73%. Joop van Delft, met 
voor deze keer met Lijnie Timmer, 
volgde namelijk op de voet met 
55,21%. Op drie kwamen Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst door, die 
met hun 54,69% ook erg dichtbij 
bleven. Dat zelfde gold voor Jo-
han Le Febre & Wim Slijkoord met 
53,65% en Ruud Lesmeister & Ger 
Quelle, die met 53,13% de top af-
sloten. In de B-lijn toonden Bep de 
Jong & Cora de Voor zich de sterk-
sten met 58,75%. Hier werden 
Stenny & Herman Limburg twee-
de met 55,83%, gevolgd door Ma-
rika Romeijn & Gijs de Ruiter die 
54,17 procenten verzamelden. 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders werden vierde 
met 52,08% en Cora de Vroom & 
Trudi Zandbergen voegden zich 
bij de best of five met 51,67%.

Eindelijk
In de C-lijn dan eindelijk de eer-
ste zestigers en hoe! Wim Röling 
& Adrie Voorn maakten de blits 

met 67% precies. An van Schaick 
& Ria Verkerk deden het ook uit-
stekend met 64,50%, waarna Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt 
derde werden met 58,33%. Mari-
anne & Huub Kamp zongen een 
toontje lager met 53,42% als vier-
de en Maria Baas & Klaas Verrips 
maakten als vijfde met 52,17% 
het ere galerijtje compleet. Maar 
ere wie ere toekomt, Greetje van 
den Bovenkamp & Ger van Praag 
waren in de D-lijn met 67,36% de 
aller beste. Op twee deden Atie 
de Jong & Cathy Troost het ook 
voortreffelijk met 63,19% en kwa-
men Ludy Bonhof & Anneke Bus-
kermolen met 56,25% op de der-
de trede van het virtuele schavot. 
Richard van den Bergh & Tim Va-
der werden vierde met 52,08% 
en Froukje Kraaij & Rini Tromp 
gingen met 51,39% als vijfde te-
vens met het prijsje van “het 
dichtst bij de vijftig procent” aan 
de haal. Volgende keer op 5 ju-
ni de start van het zomerbridge-
spektakel in de onovertroffen lo-
catie van Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Inschrijven bij voor-
keur per e-mail: gerdaschavema-
ker@live.nl. Per telefoon mag ook 
06-83371540 en in de zaal tussen 
19.15 en 19.30 uur. Het begint om 
19.45 uur, de kosten bedragen 
€6,- per paar en de prijzen be-
staan uit flesjes wijn en een ver-
snapering als prikprijsje.

Spanning tot het eind 
bij Sans Rancune
Regio - De laatste ronde voor de 
zomervakantie vliegen nog één 
keer de spetters er van af. Er wordt 
gevochten om iedere slag. En als 
je dan een uniek contract speelt, 
en een hoge score denkt te beha-
len, zie je dat anderen de tegen-
standers hebben laten spelen, en 
aan hun downslagen meer verdie-
nen. Ja dat is een hard gelag. Ook 
het thema van de veilige 5 Rui-
ten die overvleugeld wordt door 
de riskante 3 Sans + 1 duikt weer 
op. Op drie spellen wordt in beide 
richtingen een Sanscontract ge-
speeld, waarvan op één ook bei-
den met succes. Twee slemspel-
len, waarvan het eerste een top 

oplevert, en het tweede alleen 
gehaald wordt door degenen die 
het niet bieden. De gedeelde top 
is voor Theo en Lijnie, die alleen 
vandaag samen spelen, en Theo 
en Riki. De eerste plaats levert het 
niet op, wel de eer van het laat-
ste slem. Twee paar steken er bo-
venuit, met meer dan 60%. Eer-
ste zijn Leny en Ria met 61,67%, 
op de voet gevolgd door Riki en 
Theo met 61,25%. In de B-lijn veel 
(bijna) gelijkluidende contracten, 
en al evenzeer een spannende af-
loop. Eerste worden hier Tini en 
Hanny met 58,33%, met daarach-
ter Anneke en Hans met 54,69% 
en Jeannette en Leo met 54,17%. 








