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KORT NIEUWS:

Fiets weer
retour

Uithoorn – Op woensdag 12
juni troffen agenten bij controle een fiets aan bij het
busstation, die niet op slot
stond. Het registratienummer is nagetrokken en het
rijwiel bleek te zijn gestolen.
De fiets is meegenomen naar
het bureau en de eigenaar
van de Sparta is in kennis gesteld. Inmiddels rijdt de fietseigenaar weer vrolijk rond in
het dorp. Zet uw/jouw fiets
altijd op slot, het liefst als
mogelijk met een extra slot
aan een paal of de stalling.
Met name elektrische fietsen
zijn gewild bij dieven.

!
aangenaam persoonlijk
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
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Lezing ‘Invasieve AmstelProms:
exoten, tuin er
niet in’

Regio - Op dinsdag 25 juni neemt
Michiel Verhofstad, projectleider
bij Floron, ons mee in de wereld
van de Invasieve Exoten. Invasieve exoten, iedereen heeft er wel
eens van gehoord. Maar wat is
het bijzondere eraan en wat voor
problemen zijn ermee? Dat staat
centraal tijdens de Week van de
Invasieve Exoten van vrijdag 21
t/m 30 juni. In Nederland zijn vele honderden invasieve exoten,
zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop,
de springbalsemien, de halsbandparkiet en de tijgermug. Wat zijn
de problemen met exoten, wat
zijn de risico’s ervan en wat kunt
u zelf doen om die risico’s te beperken. Dat zijn vragen die deze avond centraal staan. Dinsdag 25 juni, 20 uur; NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De
zaal is open vanaf 19.45 uur. Er
wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor meer
informatie: Jetske van den Bijtel, 0294-284640. Voor meer informatie over invasieve exoten:
www.tuinernietin.nl

Tel. 0297-59 11 22

DE

www.h2makelaars.nl

Gratis concert en nieuwe
traditie

Uithoorn - Aanstaande zaterdag 22 juni is het zover: het AmstelProms concert in Uithoorn. Deze nieuwe traditie in Uithoorn is gebleken zeer populaar te zijn onder de bewoners van Uithoorn en
omgeving. De combinatie van popmuziek en bekende klassieke
muziek, gespeeld door een groot orkest (60+ mensen), begeleid
door een groot koor (80+ mensen) en gezongen door zangers en
zangeressen uit de regio slaat aan bij een breed publiek.
Het concert is bovendien gratis
te bezoeken voor iedereen. Sterker nog: de grote populariteit van
het concert in de afgelopen jaren
heeft ertoe geleid dat er steeds
meer mensen teleurgesteld wer-

den omdat ze geen goed zicht op
het podium hadden, of de muziek niet goed konden horen vanwege de grote drukte op een te
kleine plek op de kade aan de
Amstel.

Uithoorn: omg. Legmeer

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFOVERSPREIDNET.NL

De organisatie achter AmstelProms legt uit: “we vonden en
vinden het plaatje aan de Amstel mooier en gezelliger, maar
de drukte werd echt te groot en
daardoor zelfs gevaarlijk voor de
veiligheid van de aanwezigen.
We hebben mogelijkheden onderzocht om met een drijvend
podium op de Amstel te werken,
maar dat was helaas niet te betalen, aangezien we te weinig budget beschikbaar hebben.
Vervolg elders in deze krant.

Laatste expositie van kunstschilder
Klaas Roodenburg
Uithoorn - De bekende Uithoornse kunstschilder Klaas Roodenburg organiseert zijn laatste schilderijen expositie op zaterdag 29
juni van 11.00 tot 16.00 uur in
het Atrium van het appartementencomplex Potgieterhof aan de
Potgieterlaan. Elke liefhebber van
zijn schilderkunsten is daar van
harte welkom. Toegang is gratis.
U kunt zijn schilderijen ter plaatse ook kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Daarbij moet u denken
aan bedragen tussen 50 en 200
euro, inclusief lijst. De schilderstukken zijn handzaam van formaat. Kijkt u maar op de website: www.klaasroodenburg.nl voor
meer informatie. In de verschillende ruimten van het Potgieterhof hangen schilderstukken van
Klaas als wandversiering. Voorts

een fraaie plantenbak in de hal
beneden die aan vier kanten door
hem is beschilderd. Klaas heeft in
zijn leven talrijke exposities georganiseerd op diverse locaties zowel in als buiten Uithoorn. Deze wordt in principe zijn laatste,
maar zelf stopt hij nog niet definitief met schilderen.

tuur respecteren. Dit komt tot
uiting in zijn schilderijen die hij
schildert in acryl en olieverf. De
kunstschilder, die inmiddels bijna
40 jaar met zijn grote hobby bezig is, maakt al jaren deel uit van
het Thamen Collectief. Een groep
die bestaat uit mensen met allemaal dezelfde hobby. Na vele jaren les te hebben gehad van beNatuurlijke elementen
kende schilders als Toon de Haas,
Het werk van Klaas Roodenburg Dirk Breed, Coen van Os en Dirk
(1930) bestaat uit een grote vari- Annokkee, is Roodenburg naar eiatie van stukken van landschap- gen zeggen ‘nog steeds niet ‘uitpen uit de omgeving van Uit- geleerd’. Hij ziet schilderen als
hoorn en Aalsmeer, stillevens en een ontwikkeling die nooit stopt:
enkele moderne werken. Hij laat “Je blijft leren, iedere keer weer
zich in zijn werk graag inspireren als je het penseel ter hand neemt.
door natuurlijke elementen. Op- Maar ik kom nu op een leeftijd
gegroeid op een boerderij in de waarbij de inspiratie mij af en toe
Zuiderlegmeerpolder in De Kwa- een beetje in de steek laat.
kel leerde hij het land en de naVervolg elders in deze krant.

Burgemeester
bezoekt oudste
inwoner
Uithoorn – Maandag jl. bereikte
de heer Boerman uit Uithoorn de
gezegende leeftijd van 102 jaar..
De burgemeester kwam nu voor
de derde keer op bezoek op zijn
verjaardag. Deze keer vertelde hij
dat de jarige nu de oudste inwoner van Uithoorn is. De heer Boerman woont in het Hoge Heem en
is daar zeer tevreden. Hij kwam
met zijn gezin in 1965 in Uithoorn
wonen.

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot

t/m 29 juni
Hilversum
Vaartweg 4
035 - 6247194

Mijdrecht
Utrecht
Dorpsstraat 74
Oudkerkhof 11
0297 - 281054
030 - 2314984
MORPHEUS.NL

70%
korting

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Périne Skin Store opent haar deuren
Regio - Op zaterdag 22 juni
wordt op feestelijke wijze een
totaal nieuw, uniek en onderscheidend winkelconcept geopend. Périne Skin Store onderscheidt zich van alle andere winkelconcepten door de focus die
het heeft: de hele winkelbeleving draait om het natuurlijk verbeteren van de huid. Een uitgelezen selectie van beauty & lifestyle musthaves die allen bijdragen aan een gezondere huid en
hun bijdrage leveren aan een betere wereld. Een oase van skin essentials midden in Mijdrecht! Ben
je erbij?

Feestelijke opening
Aan de Genieweg 8 opent Instituut Périne de deuren van haar
bijzondere Périne Skin Store. Een
aantrekkelijke en unieke aanwinst voor Mijdrecht waar je echt
een kijkje moet gaan nemen.
Wethouder Rein Kroon van de
gemeente De Ronde Venen verricht om 11.00 uur de openingshandeling waarna de Skin Store officieel een feit is. Het assortiment van de Skin Store bestaat
uit een veelzijdig aanbod van
producten gericht op natuurlijke huidverbetering. In een ontspannen ambiance worden mensen verrast door items die op verschillende manieren bijdragen
aan een betere huid.Dit zijn niet
alleen skin care producten waarmee thuis de huid verzorgd kan
worden, maar ook producten die
bijdragen aan een leefstijl die
zorgt voor meer vitaliteit en ontspanning en dus een betere huid.
Elke dag zijn er wel momenten
waarop je heerlijk wilt genieten
en dit kun je dus precies doen

met de musthaves die Périne Skin
Store biedt.
Ontmoet, leer en ontdek
“Met dit vernieuwende winkelconcept willen we ervoor zorgen
dat de Skin Store een omgeving
is waar mensen kunnen ontsnappen uit de hectiek van de dag en
binnenstappen in een dynamisch
middelpunt om te ontdekken en
te beleven. Bezoekers kunnen
hier kennis maken met een bijzondere collectie, zorgvuldig geselecteerde producten, ze ruiken, voelen, proeven: ontdekken
dus! Périne Skin Store is onderdeel van instituut Périne, maar
staat wel op zichzelf. Je hoeft dus
absoluut geen bezoeker van de
schoonheidssalon te zijn om een
bezoek aan de Skin Store te kunnen brengen”, schetst eigenaresse Périne Heerooms. Sinds 1992
is Périne als ondernemer in de
beautybranche actief in de gemeente Ronde Venen. Met haar
beauty-instituut Périne is zij inmiddels een begrip in de weide
omgeving van Mijdrecht op het
gebied van natuurlijke huidverbetering. Haar professionele en
deskundige team staat, samen
met haar innovatieve en baanbrekende werkwijze synoniem
voor de beste resultaten en tevreden klanten.
Vernieuwde winkelformule
Of je nu op zoek bent naar producten die betrekking hebben
op de verzorging van de huid,
boeken, thee, chocolade of bath
essentials, in het assortiment van
Périne Skin Store vind je het! Het
speciale bath label is een belangrijk merk in de winkel. Het is af-

Zaterdag 22 juni Chazz
2019 in De Hoef
Van 16.00 tot 22.00 swingt het weer en klinkt er muziek
in de mooie en sfeervolle tuin van Boerderij Stroomzicht,
Westzijde 50, 1426 De Hoef. Vier redenen om naar .Chazz
2019 te komen: bijpraten met vrienden, een hapje eten, genieten van de tuin en vooral lekker luisteren. Op de fiets komen is heel handig en verstandig. De auto parkeren kan in
het weiland, de vriendelijke parkeerwachten wijzen dan de
weg.
Chazz is Charity*
De tuin gaat om 15.30 uur
open voor het publiek. De bewegwijzering leidt naar de
tuin en onze charmante verkeersregelaar loodst u naar
de parkeerplekken in het weiland. Na een welkomstwoord
door Chazz-voorzitter Ger Lohuis en de officiële opening
door wethouder Marja Becker
begint het muziekprogramma. Presentatie Rob Vreeken.
16.00 uur:
Pete Bog’s Big Band
17.45 uur:
Grada & the Lounge Factory
19.15 uur:
Leo’s Drugstore
20.45 uur:
Etta James Experience

king en acht musici. Zangeres
Floor met haar rauwe geweldige stem is ‘the biggest hope for the Funk-Rock-Throne’.
Dat gaat een spetterende afsluiting worden.

Kaarten voor Chazz kosten
aan de kassa € 25,00 en in de
voorverkoop € 17,50. Kinderen tot 12 jaar gratis en scholieren/studenten halve prijs
(op vertoon van studentenpas). Reserveren kan via www.
chazz.nl Voorverkoopadressen:
In Mijdrecht: Boekhandel
Mondria, De Lindeboom. In
Uithoorn: Boekhandel Bruna, Amstelplein. In Vinkeveen:
Drogisterij De Bree, Herenweg. In Wilnis: Hartel Juwelier,
Voor de eerste twee bands Raadhuisstraat en De Zwart
geldt: Stroomzicht ‘revisited’. Dranken & Delicatessen, HeZij waren succesbands bij eer- renweg.
dere Chazz-versies. Pete Bog’s
Bigband is dan ook dé big- Tot Chazz
band uit het Groene Hart. Ria Waal
Samen met zangeres Heidy Crooymans gaat de band *De opbrengst van Chazz gaat
sfeer brengen. Na ombou- naar Stichting Mayaschool en
wen van het podium komt de is bestemd voor middelbare
Lounge Factory. Die bestaat scholieren en Pabo studenten
uit vijf muzikale vrienden van om hun opleiding te financiezangeres Grada. De relaxte ti- ren.
ming maakt haar optreden tot
een feest. Vroeg in de avond
komt Leo’s Drugstore, een
7-mans formatie met een niet
alledaagse bezetting van bijzondere blaasinstrumenten
en vibrafoon. Het muziekplezier spat eraf bij de mannen.
En last-but-not-least komt de
Etta James Experience met
een sexy leadzangeres, twee
charmante vocals als bac-

komstig uit een jong, stoer Mexicaans familiebedrijf dat staat voor
producten gemaakt van eigen
bodem en zo min mogelijk belastend voor het milieu. Het merk
ontwikkelt alternatieven voor
sponzen en watjes die innovatief,
natuurlijk en herbruikbaar zijn.
Superieure producten waar niet
alleen jij en je huid beter van worden, maar ook het milieu! Dit is
dus precies dat perfect past bij de
filosofie van de Skin Store. Omdat
ook goede mondverzorging bijdraagt aan een mooie huid, koos
Périne speciale mondverzorging.
Alle producten die hiervoor gekozen zijn, zijn op een duurzame manier vervaardigd, gebruik
makend van natuurlijke, gerecyclede of recyclebare materialen.
En met elke aankoop financier je
ook nog eens rechtstreeks projecten ten behoeve van kinderen
in nood. Als dat geen mooie smile oplevert! Een opvallend item
in de store is de ‘Magic Mirror’, die
dankzij een innovatieve technologie de huidverzorgingsbehoeften van de klant in kaart brengt.
Daarnaast meet de Magic Mirror
ook rimpels, fijne lijntjes, donkere kringen, donkere vlekken, ruwheid en poriën.
“Een spiegel die speciaal voor de
Retail gemaakt is.
Ook zonder onze specialiste krijgt
degene die voor de spiegel zit een
huidadvies, dat wij uiteraard nog
verder personaliseren als daar behoefte aan is. Als de klant vervolgens terugkeert, wil die misschien eerst eens kijken hoe de
huidconditie is nadat er een specifiek product is gebruikt, voordat
je een keuze maakt welke nieuwe
crèmes je gaat uitproberen”, laat
Périne trots weten. En dat kan allemaal, omdat alles wordt opgeslagen een persoonlijke Cloud.
Naast een vaste collectie en wisselende items, heeft Périne Skin
Store ook een thema- collectie.
Deze themacollectie wisselt iedere drie maanden en hiervoor worden met uiterste zorg producten
geselecteerd van regionale collega-ondernemers. In deze periode
staat het thema ‘energie’ centraal.
Denk hierbij aan een verantwoorde 80% pure fairtrade chocolade,
die Périne samen met het chocoladehuisje heeft laten maken,
maar ook speciaal geselecteerde thee en boeken die inspiratie

Leuke luitjes biedt nieuwe contacten
voor 60-plussers in Noord-Holland
Uithoorn - Bij het ouder worden vallen bestaande contacten soms weg. Veel ouderen willen toch hun hobby blijven doen
maar hebben moeite om daarvoor nieuwe contacten te vinden.
Leuke luitjes wil het makkelijker
maken om nieuwe maatjes te vinden want die zijn dichterbij dan
men denkt.

dezelfde interesses en ze vinden
elkaar dankzij www.leukeluitjes.
nl. Joke: “Ik heb ondertussen al 4x
met Anja afgesproken en er staan
nog twee afspraken gepland. Volgens mij is dit een fijn, langdurig
contact aan het worden.”
Leuke luitjes vinden in jouw buurt
Alle Noord-Hollandse 60-plussers
zijn welkom bij Leuke luitjes. Na
aanmelding kun je zelf nieuwe
Waarom Leuke luitjes
contacten zoeken en kennis gaan
De initiatiefnemers willen iets maken.
doen om eenzaamheid te voor- Deelname is gratis. Leuke luitjes
komen. Meer dan een derde van kan dit gratis doen voor ouderen
de Nederlanders heeft eenzaam- dankzij steun van fondsen, zoheidgevoelens, jonge en oudere als het Oranjefonds, en door domensen.
naties. En ook omdat de mensen
Tijdens gesprekken met ouderen achter Leuke luitjes zich onbeontdekten Ronald, Wilma en Luk- taald inzetten. Voor meer inforas dat veel ouderen moeite heb- matie: www.leukeluitjes.nl
ben om nieuwe maatjes te vinden om samen leuke dingen te
doen. Ronald: “Bestaande matjes vallen soms weg als je ouder
wordtt en hoe vind je dan nieuwe maatjes voor de gezelligheid
of om actief te blijven? Met je laptop, je tablet of je smartphone
natuurlijk! Jongeren doen dat en
Uithoorn - Op vrijdag 14 juni was
ouderen kunnen dat ook.”
het weer zover, de jaarlijkse voorspeelavond door pianoleerlingen
Leuke dingen doen
Daarom is Leuke luitjes ontwik- van Jaco Kruijswijk. Het werd wekeld, speciaal voor ouderen van- derom gehouden in Pianohanaf 60 jaar die leuke dingen wil- del van Kerkwijk in Amstelveen.
len doen. Fietsen, wandelen, sa- Het afwisselende programma bemen koffie drinken of samen stond vooral uit klassieke stuketen. Naar een museum, concert ken, maar ook filmmuziek en muof samen aan de slag met foto- sical kwamen aan bod. Jaco zelf
camera of de breipennen. Dicht- speelde een stuk van J. Brahms
bij wonen andere ouderen met en een stuk van A. Scriabin. Het

geven en (in)direct bijdragen aan
het verbeteren van de huid.
Kom je ook?
We kunnen ons voorstellen dat
je graag kennis komt maken met
dit unieke concept! De openingstijden van de Skin Storen zijn van
dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Maar zaterdag 22 juni is deze aangepast. Na
de officiële opening kan iedereen
tussen 11.30 - 16.00 uur binnenlopen en in de gezellige ambiance genieten van de Experience en
de verrassingen die er speciaal
voor deze dag zijn. Het deskundige en enthousiaste team van Périne Skin Store laat je graag kennis
maken met deze nieuwe manier
van shoppen en helpt je graag
met het uitzoeken van hét perfecte cadeau voor een ander of gewoon voor jezelf!
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Succesvolle
voorspeelavond

publiek, hoofdzakelijk bestaande uit familie en vrienden van de
deelnemers, heeft genoten van
de mooie optredens. Het was al
met al een zeer geslaagde avond.
Net als voorgaande jaren was er
ook dit jaar een goed doel gekoppeld aan de voorspeelavond. Een
zilveren hoed als collectebus voor
de stichting Wajir, een hulpverleningsproject in Afrika, stond weer
klaar op de koffietafel.

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
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Deze gegevens worden niet volledig 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.
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Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Slimness start weer met
nieuwe groepen
Regio - Als je van je overtollige
kilo’s af wilt moet je bij Slimness
zijn. Hier zijn de winnaars Jacqueline en Gitty weer het levende bewijs van. Jacqueline uit Wilnis verloor 11,6 kilo en Gitty uit
Kockengen 12,6 kilo tijdens de
cursus van 10 weken. Resultaten van onder andere de groepen met de voor en na foto zijn te
vinden op de website. Wil jij na de
zomer starten met afvallen? Bezoek dan de website. Hier vind

je alle informatie over afvallen in
groepsverband en of je een gedeelte of misschien wel alles vergoed krijgt door je ziektekostenverzekeraar! Opgeven doe je via
de website www.slimness.nl of
kom zaterdag 14 september tussen 09:00 en 14:00 naar de open
dag. Wil je zeker zijn van een plekje? Wacht dan niet te lang, want
vol = vol.Slimness | Bozenhoven
19a Mijdrecht | 0297 765027 | info@slimness.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Informatieavond
Darmkanker
Regio - Het behandelteam darmkanker van Ziekenhuis Amstelland verzorgt donderdag 27 juni om 19.30 uur, in samenwerking met revalidatiecentrum Reade, een interessante informatieavond. Darmkanker is één van
de meest voorkomende vormen
van kanker. In 2018 kregen bijna 15.000 Nederlanders deze diagnose. Darmkanker komt vooral voor bij mensen vanaf 50 jaar,
maar ook op jongere leeftijd kan
dit voorkomen. Sinds een aantal jaren is het bevolkingsonderzoek in Nederland geïntroduceerd om het aantal sterfgevallen

van darmkanker terug te dringen.
Tijdens de informatieavond geven een MDL-verpleegkundige,
een MDL-arts, een chirurg, een internist oncoloog, een ergotherapeut en een revalidatiearts van
Reade lezingen. Daarbij komen
de screening, eventuele symptomen, behandeltraject en revalidatie uitgebreid aan bod.
U bent van harte welkom in de
ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan via
www.ziekenhuisamstelland.nl.
De zaal is open om 19.00 uur.

vele jaren bezig is om het in allerlei varianten te ontwikkelen.
Maar dat strandt steeds om uiteenlopende redenen, zoals financiële haalbaarheid, vragen
Het staat al tien jaar leeg en is Wethouder Jan Hazen was er uit de markt en dergelijke. Er
langzaam aan het verpauperen. met zijn beantwoording duide- is veel belangstelling voor het
Tijdens de Commissievergade- lijk in. “Het Cindu-kantoor is een pand; iedereen wil het hebben,
ring Wonen en Werken afgelopen markant gebouw, maar wel par- het liefst voor één euro. Om er
woensdag 12 juni werden er van- ticulier bezit en dus niet van de vervolgens iets mee te doen wat
uit de raad in die zin ook al vragen gemeente. Het is eigendom van veel geld oplevert, maar dat lukt
over gesteld.
een plaatselijke aannemer die al niet altijd. Woningbouw op deze
locatie is niet mogelijk, omdat er
in de nabije omgeving (chemische) bedrijven zijn met een hoge risicoklasse die dit verhinderen. Dat geldt dus ook voor een
mogelijke verbouwing van het
Cindu-pand tot een wooncomplex. Er zijn allerlei andere mogelijkheden voor het pand, maar
het is aan de eigenaar om daarover te beslissen.”

in Nederland: je mag niet tegenover een chemische fabriek wonen, maar wel in een hotel zitten.
Misschien zou het geschikt zijn
voor bewoning door arbeidsmigranten? Maar om die nou op
het industrieterrein te laten wonen, dat zien wij als college niet
zitten. Kortom, al deze initiatieven hebben om diverse redenen
niet geleid tot een concreet plan.
De gemeente faciliteert echter graag initiatiefnemers als die
met bruikbare ideeën aankomen
welke ook in de plannen passen. Sinds kort is het pand echter
door de eigenaar verkocht aan
een partij die er serieuze plannen mee heeft. Er zit dus iets in
het vat, maar daarover kan ik momenteel nog niets zeggen. Na de
zomer wordt er wat meer bekendheid aangegeven, waarbij
wij de nieuwe eigenaar voorrang
geven om daarmee naar buiten
te treden,” aldus wethouder Hazen die en passant nog opmerkte dat het chemische bedrijf Rutgers voornemens is om komend
jaar zijn bedrijfsactiviteiten te
beëindigen. Dan is er een andere situatie waarvan moet worden
afgewacht in hoeverre dit van invloed is op de exploitatie van de
betreffende locatie. “Het pand is
het behouden waard en als er
initiatieven zijn wil de gemeente
daar ruim in meedenken,” liet de
wethouder tot slot nog weten.

Geen woonbestemming
kantoorgebouw Cindu
Uithoorn - Bij een aantal inwoners rijst de vraag waarom in het
kader van woningschaarste in Uithoorn het voormalige Cindu
kantoorgebouw aan de Amstel niet als een mooi appartementen
wooncomplex kan worden verbouwd.

Initiatieven
“Er zijn de afgelopen anderhalf jaar diverse initiatiefnemers
met initiatieven bij de gemeente langs geweest, zelfs vanuit
de hotelbranche,” vervolgt Hazen. “Dat is het merkwaardige

20ste Midzomeravondfestival Tavenu
De Kwakel - Op zaterdag 22 juni
2019 organiseert Tavenu voor de
20ste keer het Midzomeravondfestival in De Kwakel. Een evenement dat in 20 jaar zijn vaste
plaats (rond de langste dag) verdiend heeft in De Kwakel. Het thema van het midzomeravondfestival is dit jaar “Vakantie en Reizen”.
Tavenu neemt het publiek mee
en vliegt de hele wereld over op
zoek naar mooie vakantiebestemmingen. Het opleidingsorkest
opent de avond om 19:30 uur en
speelt o.a. de klompendans en sa-

Haat en liefde in de polder
Een kievit alleen hoeft niet te jagen
In het weiland tegenover
mijn huis is het in mei
altijd een hele drukte
Kieviten doen voor de zekerheid
toch nog maar een baltsvlucht.
Zo’n mooie vlucht waarbij ze zich
heel elegant naar beneden laten
vallen. Af en toe is er een alarmroep. Als er een kiekendief of
buizerd overvliegt is het spektakel. De kievit stijgt op en begint
luid roepend te jagen. Soms doen
ze dat met een groepje. Het lukt
ze bijna altijd. De grutto’s en de
scholeksters zijn daarom erg blij
met kieviten in de buurt van hun
nest: de kieviten zijn de beste jagers. Maar ook de grutto’s en
scholeksters doen mee aan het
spektakel en vliegen hoog met
hun kenmerkende geroep. Als
dit spektakel zich afspeelt weet
ik het zeker: ze hebben allemaal
jongen die beschermd moeten
worden. En dat doen ze fanatiek.
Ik kan de jongen niet zien: die zitten verscholen in het hoge gras.
En dan is het half mei
Er verschijnt een maaimachine.
In 15 minuten heeft de machine
het weiland gemaaid. Zo klaar.
Het gras blijft liggen om te drogen. Het is mooi weer dus dat
gaat goed. Een dag later wordt
het gras geschud om ook de andere kant te laten drogen. De volgende dag is het tijd om te wiersen: het gras op rijtjes leggen. De
dag daarna wordt het gras opge-

raapt en in rolletjes met folie eromheen neergelegd. De rolletjes verdwijnen naar hun bestemming: dicht bij de stal. Nu is er
een glad lichtgroen weiland over.
En opeens zie ik kieviten, grutto’s
en scholeksters lopen. Allemaal
in hun eentje. Ze zoeken wurmen
en eten die op. Ze zijn niet meer
bezig met zorg en op jongen passen. Ook niet meer met jagen.
Want de jongen zie ik niet.
Gelukkig is er nog hoop: kieviten
kunnen een nest beginnen tot ver
in juni. Dan kunnen ze weer op
jongen passen en jagen.
Catherine
Afbeelding van
Takashi_Yanagisawa via Pixabay

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

Open dag en 10 jarig
bestaan Verkeers College

men met het orkest “Do I ever” bekend van Kensington en “Galway
Girl” van Ed Sheeran. Bij de steelband speelt een nieuw jeugdlid
mee met enkele nummers.
Medley
Rond 20:00 uur volgt het Orkest van De Kwakel. Nummers als
Leaving on a jet plane en Summer
Holiday zullen langskomen, evenals een medley van Michael Bublé waarbij gezongen wordt door
Alexandros Visser. Tijdens het
laatste nummer van het orkest zal

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.

dirigent Leo Huis na 12 jaar zijn
dirigeerstok letterlijk overdragen
aan zijn opvolger Thomas Piet.
Voordat de steelband gaat spelen, zullen de meiden van Jazz
& Showballet Nicole het publiek
vermaken met enkele sprankelende shows. De Steelband van Tavenu begint met Island in the Sun,
de hit van Harry Belafonte uit de
60er jaren over het eiland Jamaica waar hij is opgegroeid. Eigenlijk voelt alle steelbandmuziek alsof je op vakantie bent, en zeker
de nieuwe nummers Surinaamse
medley, MaDiWoDo en Cha Cha
Cha.

dracht uit Den Ilp presteerde het
om afgelopen april voor de 3e
maal het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap te winnen
en mag zich dus (nog steeds) het
beste fanfareorkest van Nederland noemen. In het orkest spelen zowel dirigent Leo Huis als zijn
opvolger Thomas Piet op trompet. De Eendracht zal het publiek
ongeveer 3 kwartier vermaken
met o.a. Spacemen, Frozen, Bohemian Rhapsody, en laten horen waarom zij de beste van Nederland zijn. Na dit toporkest vliegen we naar het platte land van
Amerika om samen met Nina &
Annemiek het publiek onder te
Showballet
dompelen in de country muziek.
Na de steelband zal Jazz & Show- De reis deze avond start om 19:30
ballet Nicole nog een keer optre- uur, dus checkt u op tijd in om de
den. Daarna volgt een wel heel hele reis mee te maken. U kunt inbijzonder gastorkest. De Een- checken op het plein voor Dorps-

Regio - Het VerkeersCollege verzorgt op zaterdag 22 juni weer de
jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht.
1 mei 2009 startte Het VerkeersCollege in Mijdrecht. Dat betekend dat we dit jaar 10 jaar bezig
zijn in Mijdrecht en omgeving.
Dat is reden voor een feestje! Via
deze weg wil Het VerkeersCollege graag alle ruim 5.000 leerlingen en hun instructeurs bedanken voor het vertrouwen en hun
inzet. “Door jullie zijn we nu uitgegroeid tot de grootste, leukste en beste verkeersschool van
Mijdrecht, met 15 lesauto’s, 7 motoren, bromfietsen, aanhangwagens, 2 vrachtauto’s en een eigen pand”. Wilt u eens binnen
komen kijken.. dat mag (tijdens
huis De Quakel, die ook deze
avond weer de drankjes verzorgt
tijdens de vlucht. De presentatie
is weer in handen van Cor Onderwater en Berry Verlaan. De tickets
zijn zoals altijd gratis.

openingstijden) natuurlijk altijd.
We hebben zaterdag 22 juni weer
onze jaarlijkse open dag vanaf 10.00 uur. Kom gezellig langs
voor een gratis rijtest met de auto, BE, motor, bromfiets of rijsimulator. Maak vast gratis de eerste km’s en ontvang daarna een
opleidingsadvies. Ook kunt u, uw
theoriekennis toetsen, over de
nieuwe verkeersregels. Natuurlijk
kunnen zij daarbij ook al uw vragen beantwoorden over: 2todrive
(17 jaar, B rijbewijs) en de code
95 (nascholing chauffeurs). Deze Open Dag zijn er speciale Kortingsacties, vanwege het 10 jarig bestaan, voor de auto, motor, bromfiets en de Rijsimulator!
Komt u ook even langs? De koffie en de instructeurs staan voor
u klaar! Op Zaterdag 22 juni van
10.00 uur tot 16.00 uur. Bij “Het
VerkeersCollege” aan de Diamant
6 in Mijdrecht (naast het VLC). Zie
ook de website voor meer informatie: www.verkeerscollege.com
of bel met: 0297-250 638.
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AmstelProms: gratis
concert en nieuwe traditie
Vervolg van de voorpagina

aan licht en geluid komen al snel
op 15.000 – 20.000 euro en die
De totale extra kosten van een zijn alleen op te brengen als we
dergelijk drijven podium, de vei- een toegangsprijs voor alle beligheidsmaatregelen in verband zoekers zouden gaan vragen. We
met het water en de extra eisen willen dit concert juist graag gra-

tis houden voor iedereen die wil
komen kijken en onder het genot
van een drankje naar mooie muziek komen luisteren.
We hebben wel een beperkt aantal zitplaatsen waar wel voor betaald moet worden. Dat is nodig
om toch een deel van de kosten
te dekken, maar indien men ervoor kiest kan je altijd gratis komen (staan) kijken naar het concert. We hebben gemerkt dat we
gelukkig veel animo hebben voor
de betaalde zitplaatsen. Die kosten EUR 19.50 in de voorverkoop
en EUR 24.50 op de dag van het
concert zelf. Mensen kunnen dus
ook op de avond zelf nog kaarten
voor de zitplaatsen aan de kassa
kopen en daarmee goed zicht en
een fijne zitplaats hebben.
Het evenemententerrein wordt
omgebouwd tot een open lucht
theater, met barren en eettentjes

en een goede versterking van het
geluid, zodat iedereen optimaal
kan genieten van het concert.
Daarvoor hebben we op het evenemententerrein veel meer ruimte. De mensen zullen niet meer zo
op elkaar gepakt staan en hebben ook de ruimte om gedurende het concert een drankje aan
de bar te gaan halen. Aan de Amstel kom dat eenvoudigweg niet
meer. Het beperken van het aantal bezoekers wilden we ook niet,
we willen juist graag zo veel mogelijk mensen de kans geven om
te komen luisteren.
Het programma
Het AmstelProms concert begint
met een voorprogramma vanaf
18:00 uur tot 20:00 uur. Daarna
wordt alles gereed gemaakt voor
het concert wat om 20:30 begint. Het programma van AmstelProms ziet er dit jaar als volgt uit:
Muziekstuk
Dixieland Jamboree
klassiek
Welkom door Burgemeester
Can’t buy me love
pop
l’arlesienne
klassiek
Malaguena
klassiek
I Will follow him
pop
Mirelle Verheijen, Anouk Backer,

Marjolein Bravenboer
Sound of music
klassiek
Mirelle Verheijen
Rockin Elise
klassiek
Het duurt te lang
pop
Zaraï Valk
The Blues Brothers Revue
pop
Kamiel Kluft
Like a Prayer
pop
Lianda van der Schilden
Pauze
Sway
pop
Nick van der Jagt
Frank Sinatra medley
pop
Judith Beuse
Arcade
pop
Simon Prins

Kwakel Open Air Festival
2 weer een groot succes
De Kwakel - Het tweede Kwakel
open air festival was afgelopen
zaterdag weer een groot succes.
Begon de dag nog met regen en
bewolking, maar in de middag
brak de zon door en was het prima vertoeven op het evenementen terrein in de Kwakel. Het festival werd geopend door de band
de coolcast, en daarna speelden
Little boogie boy bluesband, the
Hucksters, de Kaf, Shaking Patsy,
The Soulmachine , Stones sessions en als afsluiter speelde Alice
Good. Het was een mooie muzikale mix van blues, Nederlands-

talige punk, soul en lekkere rock
muziek op deze middag.
Aanvankelijk zou Harrie Slinger
met zijn Drukwerk ook een optreden verzorgen, maar door ziekte van Harrie Slinger kon dit helaas niet doorgaan, de organisatie heeft toch snel kunnen schakelen en onze vrienden van The
Hucksters waren bereid om het
gat op te vullen wat Drukwerk
achter liet. De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagde
dag met heerlijke muziek en een
prima publiek dat wel weet hoe
ze een feestje moeten vieren.

die ruimte echter een andere invulling geven voor de bewoners
met bijvoorbeeld een poolbiljart
of als een gezellige ontmoetingsruimte

oen. Door toedoen van derden
die schilderen voor hem een aanReden waarom ik het wat rustitrekkelijke hobby vonden, ontger aan wil gaan doen met schildekte hij daar ook zijn schildersderen. Ik heb nog wel een paar
talent waarin hij zich na een tijdje
stukken die ik moet afmaken,
helemaal kon vinden. Zijn vrouw
dus ik ga niet achter de gerani- Boek met voorbeelden
Corrie kocht voor hem in eerste
ums zitten niksen, integendeel,” Het kunstschilderen kwam Klaas aanleg een boek met voorbeelaldus een immer vrolijke Klaas. niet zomaar aanwaaien. Hij heeft den om ‘in te kleuren’. Dat duurHij woont ook in het Potgieterhof niet altijd op de boerderij ge- de slechts kort want Klaas vond
waar hij in zijn woning een hob- werkt waar hij opgroeide. Een he- dat na een poosje maar niks en
byruimte heeft vrijgemaakt om le tijd is hij ‘conciërge en meer’ besloot zelf onderwerpen te zoeaf en toe nog iets moois te schil- geweest aan het Herman Wesse- ken om te schilderen. Dat werden
deren. Eerder deed hij dat in een link College in Amstelveen. Daar voornamelijk aan de natuur gereopenbare ruimte in het apparte- was hij een begrip voor de scho- lateerde onderwerpen alhoewel
mentencomplex dat geduren- lieren en docenten. Hij mocht er, een stilleven, een dorpsgezicht
de vele jaren voor hem als ate- met wat toen de vut werd ge- of een kerk ook geen uitzonderinlier was ingericht. De VVE wil aan noemd, vroegtijdig met pensi- gen waren. “Hoewel mijn inspiratie soms te wensen overlaat krijg
ik de laatste tijd wel weer ideeën
en zin om sommige schilderstukken af te maken. Maar dat doe ik
nu thuis in de hobbykamer, niet
meer in het atelier. Dat deed ik in
onze vorige woning aan de Ruys
de Beerenbroucklaan ook al. Op
de zolderkamer had ik mijn eigen
atelier ingericht, maar het ging
op den duur vanwege gezondheidsredenen steeds moeilijker
om naar boven te gaan. Toen het
Potgieterhof werd gebouwd zagen mijn vrouw en ik onze kans
schoon om hier te gaan wonen.
Dat was wel een gok, want er waren meer gegadigden. Tot onze

klassiek
klassiek
pop
pop

Zoals u kunt zien een programma
met voor ieder wat wils: prachtige klassieke muziek en swingende popmuziek. De avond belooft
weer prachtig te worden.
Voor meer informatie of kaarten
voor AmstelProms kunt u terecht
op www.amstelproms.nl

WEEKAGENDA PARTICIPE
ZOMERBINGO 21 JUNI
Vrijdag 21 juni is er een zomerse bingo in wijkcentrum Bilderdijkhof. De zaal gaat open
om half 2, de bingo start om
2 uur. Bingokaartjes zijn verkrijgbaar voor € 0,50 per stuk.
We spelen 4 rondes met een
pauze. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. U komt toch
ook?

VAKANTIETIJD
In de maanden juli en augustus is het rustig in wijkcentrum

Vervolg van de voorpagina

klassiek

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

H EN A MODESHOW
Vrijdag 28 juni verzorgt de firma H en A mode een mooie
modeshow in wijkcentrum Bilderdijkhof. De toegang is gratis en er is gelegenheid om kleding te passen en/of te kopen.
De show start om 14:00 uur.

Laatste expositie van kunstschilder Klaas Roodenburg

Voices of spring
An der Schonen
Blauwen Donau
A Concert Celebration
Grease
Leef!
Edo Botterman
Einde concert

Bilderdijkhof. De cursussen
en ook een aantal activiteiten
houden een zomerstop.
De zanginstuif, elke 1e en 3e
dinsdag van de maand van
10:00 tot 12:00 uur, gaat gewoon de hele zomer door.
Ook op maandagochtend van
10:00 tot 12:00 breien de dames gezellig door voor het
goede doel.
Het programma van Participe
Amstelland voor het nieuwe
cursusseizoen, dat in september start, is bekend. U vindt
het aanbod online op de website van Participe Amstelland
(www.participe-amstelland.
nu). U kunt daar ook terecht
voor inschrijving en meer informatie.
Voor informatie mag u ook bellen naar het wijkcentrum, tel.
0297 567 209

Carteam Uithoorn kanshebber

Titel Onafhankelijk
Autobedrijf van het Jaar
Uithoorn - Een vakjury heeft Carteam Uithoorn geselecteerd als
een van de tien kanshebbers op
de titel ‘Onafhankelijk Autobedrijf
van het Jaar 2019-2020’. De verkiezing, op initiatief van BOVAG
Onafhankelijke Autobedrijven,
wordt dit jaar voor de dertiende
keer georganiseerd.
De vakjury heeft deze eerste selectie gemaakt uit autobedrijven
die werden voorgedragen door
BOVAG en BOVAG-partners. Rob
Catsman eigenaar van Carteam
Uithoorn is erg blij met de erkenning: ‘Wij zijn heel trots en blij dat
wij tot de 10 halve finalisten behoren. Een betere bevestiging

voor het hele team is er niet. Binnenkort hopen we natuurlijk ook
te horen dat ons bedrijf in de finale staat. Nu genieten we in elk geval met volle teugen van deze top
10 notering!’
Route naar de finale
De tien genomineerde bedrijven worden aan de tand gevoeld
door een onafhankelijke keuringsinstantie en ze krijgen bezoek van mysteryshoppers. Daarna bepaalt de vakjury welke drie
autobedrijven een plek in de finale verdienen, die plaatsvindt op 8
oktober tijdens het BOVAG Jaarcongres.

verbazing stonden we als eerste
op de lijst waarna we een appartement toegewezen hebben gekregen. Dat is alweer bijna 14 jaar
geleden. Zelfs kon ik hier tijdelijk gebruik maken van een ruimte om die als een atelier in te richten. Daar ben ik de bewoners nog
altijd dankbaar voor,” laat Klaas
weten die nog zes gelukkige jaren met zijn Corrie in het Potgieterhof heeft mogen wonen. Ze
zijn 50 jaar met elkaar getrouwd
geweest waarna Corrie in 2012
helaas dit leven verliet. Bij de expositie krijgt Klaas hulp van zijn
dochters Tineke, Corinne met
haar man Tim en van het VVE-bestuur. Met elkaar zullen ze voor
alle bezoekers die belangstelling
hebben voor de schilderkunst
van Klaas er ongetwijfeld een leu- Van links naar rechts staan op de foto: Rob Catsman, samen met Elly
ke dag en een interessante expo- Schonewille, van Carteam Uithoorn met de oorkonde voor de halve finasitie van weten te maken.
le in zijn hand.
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Straattheaterfestival in Mijdrecht
was weer een groot succes
Mijdrecht - Ondanks de slechte weersvoorspellingen en het ’s
ochtends opbouwen in de regen
kon de 27ste editie van het jaarlijkse straattheaterfestival rond
11 uur door wethouder en kinderburgemeester dmv het doorknippen van een lint geopend
worden. Alsof het toeval ermee
speelde werd het met het toen
ook droog en verliep de rest van

de dag stralend. Duizenden bezoekers konden op de diverse
speelplekken genieten van een
diversiteit aan optredens van lokale, nationale en internationale artiesten. Op het Raadhuisplein kon het grote uurwerk van
de groep Cia la Tal niet over het
hoofd worden gezien. Drie poppen gaven daar op een knappe
manier het verhaal weer van wat

er in een uurwerk af kan spelen.
Op een andere plek op het Raadhuisplein werd later een optreden door El Goma gegeven. Deze man liet op humoristische wijze zien hoe het publiek deel uit
maakte van zijn act.
Maar op andere plekken in het
centrum waren nog meer optredens te zien en te beluisteren. Inmiddels zijn het Shantykoor en

Masongo trouwe gasten op het
festival en zorgen voor de nodige gezelligheid met hun muziek.
Een nieuwe deelnemer was Luca
die op bescheiden wijze een ode
bracht aan Jim Henderson door
als standbeeld met Kermit de Kikker uren lang op zijn bankje stil te
blijven zitten. Hoe knap is dat van
een 11 jarige jongen!
Foto’s Sietse Zeinstra
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KDO G-teams kijken uit
naar zomerstop

Enthousiast G team KDO de Kwakel met de sponsoren van de Stieva Metaal Groep, Tom van Yperen en Stefan Streefkerk.

De Stieva metaalgroep steunt
Mike Multi foundation
De Kwakel - “Wat is mooier dan
het steunen van prachtige initia-

tieven, zoals G-voetbal,” vindt Tom va Metaal Groep, tijdens de traivan Yperen, directeur van de Stie- ning van het elftal van KDO in De
Kwakel. “De cheque die we ontvinMooi te zien hoe er enthousiast getraind wordt door het G-team KDO De gen toen we dit jaar Onderneming
Kwakel
van het jaar Aalsmeer werden,
hebben we aangevuld en aan de
Mike Multi Foundation (MMF) gegeven”. MMF is een actieve stichting die zich inzet voor het bevorderen van sport voor mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Eén van die projecten is G-voetbal. G-voetbal is
bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijk en/of geestelij- Tom van Yperen, Stieva Metaal
ke beperking belemmerd zijn in Groep, overhandigt de cheque
hun bewegingsmogelijkheden. aan Heidi Bruin van de Mike MulZij kunnen daardoor moeizaam ti Foundation
hun plek vinden in het reguliere
voetbal. Bij G-voetbal is de kwali- past. Ook zijn de trainingen er op
teit van voetballen hetzelfde, maar gericht om de mentale weerbaarworden bepaalde aspecten aange- heid en de motoriek te verbeteren.

Noël Tan behaalt derde plaats bij
Districtskampioenschappen!

Uithoorn - Op 15 juni vonden
de Districtskampioenschappen
plaats in de turnhal in AmsterdamSloten. Deze kampioenschappen

waren voor de D1 en de D2. Dit
betekent dat er voorgeschreven
oefenstof wordt geturnd voor de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Je kunt
nog kiezen uit bepaalde onderdelen waardoor de moeilijkheidheidsgraad van elke oefening kan
verschillen. Via twee voorwedstrijden in het Rayon, een halve en
een hele finale van de Regio had
de Uithoornse turnster Noël Tan,
lid van SV Omnia 2000, zich voor
deze Districtskampioenschappen
weten te plaatsen. Een hele eer
dus als je aan deze wedstrijden
mee mag doen! Noël turnde in de
categorie pupil 1 D2 en werd begeleid door trainster Anneke Nap.
Noël begon de wedstrijd met de

Balkoefening en dit was een uitstekende start! Met een prachtige
oefening, waarin een hoge loopsprong werd gemaakt ,een snelle koprol en een hoge handstand,
scoorde Noël 14.050 punten.
Hoge score
Dit is een hele hoge score voor
een balkoefening. Ze behaalde
hiermee de 1e plaats! Daarna liet
ze een hele mooie Vloeroefening
zien met alweer een score boven
de 14 punten ! Met 14.250 punten eindigde ze op de 5e plaats bij
de Vloer. Helaas werd de Sprong
wat minder goed beoordeeld en
dit leverde haar met 12.300 punten de 15e plaats op. Bij de Brug

De Kwakel - Het laatste toernooi van een lang voetbalseizoen wordt meestal in Soest gehouden. KDO was deze keer vertegenwoordigd met een senioren- en een juniorenteam. De senioren mochten de spits afbijten op het Bram Bartelstoernooi
tegen Woudenberg. Alhoewel
KDO meer overwicht had werd er
slordig overgespeeld. Waardoor
doelpunten uitbleven. Woudenberg scoorde wel een keer via een
snelle counter. Het werd bijna 0-2
maar Rody hield zijn ploeg in de
race. De klok tikte door en werd
uiteindelijk de tegenstander van
KDO. Het bleef bij 0-1 in de eerste
wedstrijd. De 2e wedstrijd werd
wel gewonnen door KDO G2 met
0-1 door een doelpunt van Thomas en bij de 3e wedstrijd was
het belangrijkste nieuws item dat
Harm van de JG1 zijn opwachting
mocht maken in de G2 en bijna
het winnende doelpunt op zijn
naam kreeg. De bal ging tegen de
lat waardoor het 0-0 bleef. Goed
voor de 3e plaats in de poulefase.
De kruisfinale ging echter weer
verloren waarna een wedstrijd
volgde om de 11e en 12 plaats.
Daar begon KDO goed aan Thomas zorgde voor 1-0 maar de tegenstander kwam weer langszij.
Penalty’s
Uiteindelijk werd het penalty’s
schieten. Keeper Rody wist 2 penalty’s te keren waardoor KDO G2
op de 11e plaats eindigde. De junioren speelde hun 1e wedstrijd

in de poulefase tegen CJVV. Een
fysiek sterker team met goede
spelers. De wedstrijd werd verloren met 0-5. De 2e wedstrijd tegen DVSU werd met 3-0 gewonnen (doelpunten van Masin 2x
en Manisha). De 3e wedstrijd tegen Only Friends was voor KDO
niet te belopen. Een goed combinerend Only Friends was continu in de aanval en het was wachten op een tegendoelpunt. Heel
verrassend kwam KDO op voorsprong door een counter van Masin. Dat deze stand niet tot het
eindsignaal zou blijven staan
was wel duidelijk. Jammer genoeg werd het een verliespartij
1-3. Ook KDO JG1 werd 3e in zijn
poule. Bij winst in de kruisfinale zou er een wedstrijd ontstaan
om de 5e of 6e plaats maar de IJsselmeervogels gingen er met de
winst van door met een doelpunt
uit een onmogelijke hoek. KDO
JG1 eindigde op de 7e plaats na
een ruime winstpartij in de laatste wedstrijd. Het werd 5-1 door
doelpunten van Masin (2x), Tom,
Manisha en Jack. Alle energie was
op bij de spelers maar ze konden
weer een beetje energie bijtanken bij de goedverzorgde BBQ.
Het was duidelijk dat de teams
vermoeid waren geraakt van de
3 toernooien achter elkaar. De
zomervakantie zal benut moeten worden om weer op kracht te
komen. De topscoorder van KDO
JG1 vandaag, Masin, mag de beker als trofee mee naar huis nemen.

maakte Noël het weer helemaal
goed. Hier bereikte ze met 13.033
punten de 7e plaats. Noël eindigde in het eindklassement op de
3e plaats van de 28 turnsters met
een totaalscore van 53.633 punten. Ze mocht hiervoor de bronzen medaille in ontvangst nemen!
Noël heeft haar allereerste wedstrijdseizoen uitstekend turnen laten zien en gaat volgend seizoen
promoveren naar de D1. De wedstrijdturnsters van SV Omnia 2000
sluiten het seizoen af op zaterdag
6 juli in Sportcentrum “De Waterlelie” in Aalsmeer met de finale van
de onderlinge competitie.
Wie wordt de Verenigingskampioene van 2019?
De jongste turnsters turnen van
9.00 tot 11.00 uur en de jeugd,
junioren en senioren turnen van
11.00 tot 13.00 uur. Publiek is van
harte welkom!

Dansschool Nicole is klaar voor de show!
Regio - Aankomend weekend,
staat helemaal in het teken van
Dansshow Nicole 2019. Op zondag
23 juni zal Dansschool Nicole met
al haar leerlingen weer 2 spectaculaire shows neer gaan zetten in
het prachtige theater van Studio’s
Aalsmeer. Tijdens de show zullen
alle dansstijlen langskomen waarin deze allround dansschool lesgeeft: streetdance, wedstrijddans,
modern, show, kidsdance en nog
veel meer. Een feestje om naar te
kijken, met zoveel afwisseling qua
muziekkeuze en dans dit jaar! Elk
jaar is dit al een groot spektakel,
maar dit jaar is het nog specialer:
een echte VJ, VJ Fleur, zal tijdens de
show inpluggen en de videoscher-

men achter de danseressen live
bedienen met de mooiste beelden
en visuele effecten! Een combinatie van dans, muziek en special live
effects staat u te wachten, de en-

thousiaste leerlingen en hun creatieve docenten gaan er alles aan
doen om 2 prachtige shows voor
u neer te zetten! Heeft u nog geen
kaarten en wilt u hier wel graag bij

zijn: er zijn nog enkele kaarten te
koop voor de show van 10.30 en
15.00 uur bij Eten & Drinken Het
Rechthuis of bij kapsalon Backstage.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 13 juni werd er weer geklaverjast in
de Schutse waaraan door 45 liefhebbers werd deelgenomen. Met
ruime voorsprong op de rest van
het veld wist Tinus Smit met 7530
punten deze avond beslag te leggen op de eerste plaats. Als tweede eindigde op eerbiedige afstand Jan de Kuijer met een totaal van 7074 punten terwijl Jaap
den Butter 6946 punten scoorde
waarmee hij als derde eindigde.
Piet Luijten had totaal zijn avond
niet. Hij wist uiteindelijk slechts
4243 punten bij elkaar te sprokkelen. Hiermee eindigde hij dan

ook als laatste en werd de eigenaar van de hieraan verbonden
poedelprijs welke hem de eerstvolgende kaartavond zal worden
uitgereikt.

Prachtig
De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Corrie Smit, Joke Rietbroek, Jan de
Kuijer en Willem Hogervorst terwijl de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens te besteden bij
DUO plant, in het bezit kwamen
van Gijs Brozius, Douwe Douwstra,
Mia Kenter en Louis Franken. De
flessen wijn warendeze week als
Uithoorn - Na een succesvol wed- lingen. Van de vertederende peu- enthousiasme en overtuiging hun marsenprijs voor Piet van Klavestrijdseizoen was het zaterdag ter ‘Maya de Bijtjes’, naar het stoe- nummers aan het publiek te sho- ren, Piet van der Weijden, Herman
15 juni zover voor alle dansers en re ‘Tempo’ van de Talentclassleer- wen. De verschillende nummers de Jong en Gerrie Ruimschoot. Aldanseressen van Juud’s Dance lingen, daartussen de wedstrijd- volgden elkaar vlot op, het publiek le prijswinnaars van harte gefeliCentre en Dancestudio Shanna El- crews met ‘High Hopes’, ‘Into Gre- hoefden zich geen moment te ver- citeerd. De eerstvolgende klaverleswijk, nu mochten alle leerlin- atness’ en ‘Dance!Remix’ tot aan velen door de diversiteit aan mu- jasavond wordt weer gespeeld op
gen hun talent showen in het Grif- ‘Dancing with a stranger’ van de ziek en genoot met volle teugen donderdag 20 juni in de Schutse
fioentheater in Amstelveen tij- Just dance groep, echt alle leerlin- van al die stralende en talentvolle aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
dens twee uitverkochte voorstel- gen van jong tot oud stonden vol leerlingen in mooie kostuums.
Aanvang 20.00 uur.

Juud’s Dance Centre

Spetterende
eindpresentaties
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BMX in Luyksgestel

Prima resultaten UWTC

Thuisclub MDR podiumkandidaat in
verschillende divisies

NK Kanopolo op de
Uithoornse Amstel
Regio - Na het grote succes van
het Amsterdam Open begin juni, heeft Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter de eer gekregen om het Nederlands Kampioenschap Kanopolo te organiseren. Komend weekend zullen
voor het eerst alle divisies in actie komen, op vijf velden die ter
hoogte van de Uithoornse club
op de Amstel komen te liggen.
Voor de twee hoofdklasse-teams
van MDR komt zondag al de ontknoping van het sportjaar. Zij
speelden eerder al een weekend
tegen hun opponenten en maken nu hun competitie af. MDR
1 heeft daarbij nog altijd kans op
een podiumplek, MDR 2 vecht
voor een plaats in de middenmoot.
Eerste klasse
De verrassing in de eerste klasse komt dit jaar uit de hoek van
MDR 4, dat een divisie hoger mag

spelen vanwege uitval van andere teams. Daarmee binden ze onder meer de strijd aan met MDR 3,
een mix van jong talent en internationals, die zichzelf de afgelopen tijd heeft geprofileerd als podiumkandidaat.
Vanwege de plotselinge promotie van MDR 4 heeft de tweede
klasse dit seizoen, voor het eerst
in lange tijd, geen team van de
thuisclub meespelen. In de derde
klasse moet MDR 5 zichzelf laten
gelden tegen concurrenten zoals
Utrecht en Helmond.
In de jeugdklasse maakt het talentvolle MDR 6 kans op een podiumplaats.
Het Nederlands Kampioenschap
is het hele weekend vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.
Kanopolo-wedstrijden duren relatief kort (2 x 10 minuten), dus
zaterdag en zondag zijn uitgelezen dagen om spectaculaire
sportduels mee te pakken.

Nederlands Team bij
HVM op don 20 juni
Regio - Als je een top-hockeywedstrijd wilt bijwonen, dan
moet je op 20 juni 20:30 bij HVM
zijn.Laure Montanus is lid van onze club en kan heel goed hockeyen. Zij zit in het Nederlands Elftal
(dames 40+) en ze zijn nu in training voor het EK 40+. Zij heeft
geregeld dat 1 van de oefenwedstrijden op HVM gespeeld worden.
Laure: “Aanstaande donderdag
om 20.30 uur spelen we een oefenwedstrijd met de masters, dat
is het Nederlands Elftal voor 40+.
Het team bestaat uit oud-internationals en speelsters uit de veteranen hoofdklasse. We zijn in

voorbereiding voor het EK, wat
dit jaar wordt gespeeld op de velden van HC Rotterdam.”

Finale
Dit was bv het geval voor Jorian
vd Weele bij boys 8 die in de manches 7-8-7 werd en Jens bij boys 9
werd 5-6-7. Een fraaie Finaleplek
bij boys 9 voor Gino Soede die er
met een 5e plek vandoor ging!
Iets meer ervaring bij boys 10
hebben Mitch vd Steegt (7-67) en Ruben de Kuiper die in de
tweede manche ten val kwam,
ketting eraf en lopend het parcours moest afmaken en de laatste manche het niet meer kon
goedmaken. Thijs Pronk kwam
ondanks een valpartij in de tweede manche toch goed door en
haalde het zelfs tot in de finale,
maar daar werd hij in de laatste
bocht onderuit gekegeld en werd
helaas laatste, maar toch erg
goed gedaan! Bij Boys 12 ging
het voor Sjoerd Zwerver wel erg
hard, hij werd 6-6-5 in de manches. Maddox van Deene reed
zeer sterk in de manches, kwart
en halve finale en kwam in de Finale verdienstelijk als 6e over de
streep.
Bij boys 13 reed Jur de Beij met
korte broek goed mee 5-4-4 in
de manches en uiteindelijk strandend als 8e in de halve finale. Mika Lang ging steeds fel van start
en stond zijn mannetje tussen
veelal grotere jongens, maar zette alles op alles en haalde uitstekend de finale waar hij zeer knap
4e werd.
Val
Boys 14 dan met 3 rijders van
UWTC, Daan Corts kwam in de
eerste manche meteen te val,
maar had daar gelukkig geen last
van en kon dat in de daaropvolgende twee manches herstellen
met 2 derde plekken dus door
naar de kwart finale. Daar moest
hij echter het hoofd buigen en
werd net 5e.

Ze trainen 2x in de week en daarnaast nog oefenwedstrijden. 1
van die oefenwedstrijden is as
donderdag op ons waterveld tegen Spandersbosch. Dit team is
dit jaar kampioen geworden.
Het programma voor
EK is als volgt
22 juli 17.30 uur:
Nederland - Schotland
23 juli 19.30 uur:
Wales- Nederland
25 juli 17.30 uur: halve finale
27 juli 11.30 uur: finale.

Tweede keer Zomerbridge De Legmeer
Regio - De tweede avond werd
gespeeld in drie lijnen van steeds
12 paren. In de A-lijn waren het
Joop van Delft & Frans Kaandorp
die zich de slimste toonden met
59,17%. Johan Le Febre & Wim
Slijkoord volgden met 57,33% en
op drie eindigde het eerste niet
Legmeer paar bestaande uit Jan
Teeuwen & Johan Tolsma die op
exact 56% uitkwamen. Hannie
& Hein van der Aat werden vierde met 55,83% en Marcel Dekker

Regio - Afgelopen weekend was
de 3e ronde van de landelijke
Topcompetitie BMX in Luyksgestel. Helemaal tegen de Belgische
grens aan maar toch hadden 24
UWTC-ers de reis aanvaard. Sommigen reden op en neer, anderen bleven op de camping in de
buurt. Op vrijdag en zaterdag was
er nog aardig wat regen, maar op
zondag bleef het droog en kon
de wedstrijd prima verreden worden. Met 89 motoritten was het
wat minder druk bezocht dan andere TC’s, maar toch wel weer een
sterk deelnemers veld met enkele
Belgen en Duitsers erbij.
De UWTC rijders deden goede zaken en haalden prima resultaten.
Voor een aantal rijders is het het
eerste jaar TC’s en merk je dat het
toch wel een stukje harder gaat
dan bv de Noord Holland Cup of
BMX West, maar je wordt daar alleen maar beter van.

& Ger Quelle sloten de top af als
vijfde met 54,17%. De B-lijn bleek
het domein van de gastbridgers
uit de regio en viel de enige zestiger te bewonderen en gelijk
een stevige. Viviane & Henny van
Nieuwkerk leerden allen een lesje door een uitstekende 65,42%
te scoren. Carla Euwe en in het
bijzonder Bep Schumacher, hielden zich keurig bij de bridgeleest
door een mooie tweede plek met
57,92%. Dies Bouterse & Carla

Dijkman kwamen als derde door
met 53,75% en met Ans de Ruiter
& Rietje Tijssen waren, door hun
50% precies, de procenten op die
recht geven op een weekje bekendheid in de media.
In de C-lijn waren het Richard van
den Bergh & Tim Vader die als
eerste de wijn veroverden met
59,17%. Chislaine Edelbroek &
Gerda Ruijgrok deden ook goed
mee als tweede paar met 57,08%
en Dieny Verhoeff & Ria Wezenberg hadden met 55% ook een
prima avond. Sonja Reeders &
Rick Jacobs werden hier vierde met 53,33% en Lenie & Henk

Alec van der Mast en Jessy Soede,
beide lid van het RTC BMX West,
het regionale selectieteam, reden
sterk in deze zware klasse met
veel kanshebbers op finaleplekken, maar allebei wisten ze knap
de finale te halen. Alec werd daar
netjes 7e, maar Jessy deed het
nog beter en ging als een raket
de startheuvel af, versnelde goed
door en gaf die voorsprong niet
meer weg en werd voor de tweede opeenvolgende keer 1 in de Finale, Klasse!
Dario van Dijk rijdt klasse boys 15,
kwam goed door de manches en
in de daaropvolgende halve finale werd hij 8e
Max de Beij reed op de 20 inch
bij boys 16 tot een 5e plek in de
halve, maar bij de 24 inch Cruiserklasse 13-16 ging het nog veel
beter en werd hij zeer goed 3e in
de Finale!
Roberto Blom dan, gelukkig weer
terug op de bmx na een vervelende blessureperiode en hij won
meteen de eerste manche weer!
En vervolgens meteen bij z’n eerste wedstrijd Cruiser 17-24 weer
in de Finale, een uitstekende
prestatie. Dat hij daarin 8e werd
zal aan de trainingsachterstand
liggen, maar er is nog tijd om te
verbeteren richting NK-EK en WK.
Goed bezet
De sterke klasse sportklasse 1724 is altijd goed bezet, met deze keer 4 UWTC-ers erbij . Thomas van der Wijngaard zat in een
zware indeling en werd 6-5-5 in
de manches. Jordi Coen kwam
wel goed door de manches maar
kwam in de kwart in het gedrang
bij de laatste bocht en werd daar
7e. Kevin Boomkens rijd ook
meestal erg hard, kwam met enig
gemak nog door de manches
2-2-2 en 3e in de kwart maar in
de halve ging het net te hard en
werd hij 6e. Maarten van der Mast
gaat steeds wat sterker de laatste
weken en kwam ook goed door
de manches 3-2-3, 3e in de 1/4e
en werd uiteindelijk 7e in de halve finale.
Bij de oudere Cruiser 35-44 hadden we nog 2 rijders Michiel Jansen 4-5-3 en Arjan van der Weele 5-8-6. Vanwege het aantal rijders was er geen volgende ronde
waardoor de resp. 4e en 6e eindigden.
Normaal
Roy Kater, normaal rijdend bij
boys 16 ging de uitdaging aan
om de rest van het seizoen met
dispensatie een klasse hoger te
gaan rijden, en dat is dan Junior
Men, die normaal 17-18 jaar zijn.
Dus een forse kluif! Hij deed dat
echter zeer goed door 2-3-5 in de
manches te scoren en daardoor
de halve finale te halen. Daar lag
hij op een 5e plek en zou net uitgeschakeld worden, maar zette
alles op alles op het laatste stuk
en perste er een forse eindsprint
uit waardoor hij toch zeer knap
de finale haalde waar hij uitstekend 6e werd. Goed gedaan Roy!
Bij de Elitemen waren er helaas
zelfs maar 6 rijders, misschien
vanwege andere wedstrijden
of rustprogramma of omdat de
baan in Luyksgestel geen Pro-sectie heeft, maar wel jammer. Joey
deed echter goed zaken door 3-33 in de manches te worde met
daarmee ook een 3e plek overall.
Prima gedaan.Al met al een geslaagd weekend voor UWTC. Volgende week TC 4 in Tiel.
van der Laan sloten de rij van succesvolle zomerbridgers af met
52,50%. Nieuwsgierig geworden,
kom dan de derde avond ook
meedoen aan het Zomerbridge
van Bridgeclub De Legmeer. Tot
eind augustus elke woensdagavond in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Inschrijven bij voorkeur per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefonisch kan ook
via 06-83371540 en voor spontane beslissers, in de zaal tussen
19.15 en 19.30 uur. Het begint om
19.45 uur en de kosten zijn €6,per paar.

Mooie successen voor
wielrenners van UWTC
Regio - Zondag 16 juni hebben
de UWTC veteranen Leen Blom
en Guus Zantingh een wielerwedstrijd verreden op het wielerparcours Wheelerplanet in
Spaarnwoude. Al vroeg in de
wedstrijd ontstond er een kopgroep van drie renners onder
aanvoering van John Martin. Halverwege zetten drie renners, met
daarbij Guus Zantingh, de achtervolging in en met nog 1,5 ronden
te gaan sloten de drie bij de koplopers aan. In de eindspurt wist
Guus Zantingh zijn medevluchters duidelijk voor te blijven en
hiermee behaalde hij zijn vierde
overwinning van dit seizoen, 2e
werd Piet Gruteke uit Rotterdam
en 3e werd John Martin uit Hoek
van Holland. Leen Blom finishte
als 13e.

hierdoor knalde er een renner
achterop de motor met een herstart tot gevolg. Na de tweede
start ging het meteen hard en zat
alles op een lint. Mike zat achterin bij de tweede groep toen deze
groep brak. Hij heeft het gat niet
meer dicht kunnen rijden. Mike
bleef zoals altijd wel goed doorrijden en heeft nog diverse renners
opgepikt maar de 58e plaats was
niet waar hij voor gekomen was.

Ronde van de ronde Hoep
Zaterdagavond 15 juni stond de
ronde Hoep in het teken van de
wielrenners. WTC de Amstel had
hier een prachtige koers uitgeschreven. Drie UWTC leden hadden een startplaats bemachtigd
bij de amateurs/elite koers. Helaas stond er weinig wind, waardoor het hele peloton van ruim
Winst voor Lorena
50 renners bij elkaar bleef onLorena Wiebes heeft zondag in danks diverse serieuze poginBelgië de Flanders Diamonds gen om weg te komen. Het was
Tour gewonnen (UCI 1.1 wed- dus dringen in de laatste ronde
strijd). Ze was na 116 kilometer om een goede plaats in het pede snelste en verwees Elisa Bal- loton te bemachtigen voor de
samo uit Italië naar de tweede eindsprint. Tommy werd 14e, Bart
plaats, voor de Belgische Lotte 15e en Bas 19e. Hiermee zaten ze
Kopecky. Het is alweer haar 8ste ook alle drie bij de beste 15 in het
zege van dit seizoen!
eindklassement over 3 wedstrijden. Bart de Veer 5e, Tommy OuNK jeugd
de Elferink 7e en Bas de Bruin 15e.
Twee jeugdleden van UWTC hebben zich via de voorrondes weten Landelijke
te plaatsen voor het NK jeugd- jeugdcompetitie MTB
wielrennen op zaterdag 15 juni Zaterdag 15 juni heeft UWTC
in Ameide. Emilie Fransen bij de lid Morgan Hartveldt meegemeisjes categorie 4 en Mike De- daan aan de landelijke jeugdrogee bij de jongens categorie competitie mtb in Assen. Mor7. Het meisjes wielrennen is best gan was slecht weg bij de start
populair want er gingen bijna 50 en kwam na de eerste ronde door
meisjes van start. Emilie is in 2018 rond de 10e plaats. Maar hij wist
begonnen met de wielren wed- in de tweede ronde op te schuistrijden en het was voor haar een ven naar de 5e plaats en dat wist
mooie ervaring om mee te doen hij vast te houden! Het leek aanaan het NK. Emilie is 35e gewor- vankelijk droog te worden maar
den. De jongens categorie 7 slo- uiteindelijk werd het een steeds
ten de wedstrijddag in Ameide af. grotere modderpoel. Een mooie
Ruim 70 jongens hadden zich ge- 5e plaats voor Morgan. Morgan
plaatst voor deze wedstrijd. Voor heeft al meerdere wedstrijden
Mike verliep de wedstrijd anders meegedaan en staat momenteel
dan hij gehoopt had. Bij de start 7e in het klassement bij de jeugd
bleef de voorrij motor staan en categorie 2. (foto’s: Derogee)
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De Kwakel - Zaterdagochtend, half 8. Met bakken kwam de regen in de Kwakel naar beneden, 3 van de 4 velden van hockeyclub Qui Vive stonden blank
en rond 9 uur zouden er 16 jongens teams in de leeftijd van 9 en 10 jaar aankomen bij Qui Vive voor de jaarlijkse jongste jeugddag. Dit is de dag dat het
hockeyseizoen voor de jongste jeugd (vanuit de KNHB) wordt afgesloten.
Maar kon dit jaarlijkse feestje wel doorgaan gezien het er qua weer nog
niet al te best uitzag? Na wat wikken en wegen werd er besloten om de
mannen lekker te laten hockeyen met een half uurtje vertraging in het programma. En wat pakte deze beslissing goed uit. Voordat de eerste wedstrijden zouden beginnen stopte het met regenen en was er ook nog genoeg tijd over om het overtollige water op de velden te laten verdwijnen.
De jongens die van allerlei verschillende clubs kwamen hadden er
veel zin in en speelden deze dag per team 3 wedstrijden, een kruisfinale en een finale. Tussendoor konden alle kinderen bij de snelheidsmeter testen hoe hard ze konden slaan, werden ze door de
oudere Qui Vive-keepers Just en Ji Li uitgedaagd in een shoot
out competitie en stond er in het clubhuis een heerlijke lunch.
Medaille
Het motto vanuit de KNHB was uiteraard dat meedoen belangrijker is dan
winnen en uiteindelijk ging iedereen dan ook met een mooie medaille naar
huis na een zeer geslaagde (en droge) dag. De volgende ochtend was er
ook alweer vroeg reuring op de club gezien de jaarlijkse Kickoff dag op
het programma stond. Tijdens deze dag spelen alle jeugdleden 2 wedstrijden met hun nieuwe team ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op
die manier leren zowel de kinderen als de ouders elkaar alvast een beetje kennen. Het weer werkte lekker mee en er stonden de hele dag allemaal vrolijke kinderen op het veld. Soms was het heel even wennen omdat er bij de tegenpartij kinderen speelden die afgelopen seizoen nog
teamgenoot waren, maar ook daar waren de kinderen snel aan gewend.
Tussendoor werden zowel de zaalkampioenen als de kampioenen van de lentecompetitie gehuldigd waarbij ze na een woordje van voorzitter Rob Das, werden voorzien van een mooie, welverdiende medaille en luid applaus kregen van het aanwezige publiek.
Het was een heel geslaagd hockeyweekend waar weer met veel plezier op
teruggekeken kan worden.

