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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor de Hornmeer, 250 kranten.

VAKANTIEBEZORGERS
MEER WETEN? BEL: 0251674433.

voor Aalsmeer Oost.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

www.zorgvoorelkaar.com

Alleen op Bandjesavond 28 juni
Unieke Feestweek actie!
Aalsmeer - De twintigste feest-
week Aalsmeer is dit jaar van 7 tot 
en met 13 september en het bestuur 
heeft weer een prachtig program-
ma samengesteld. Op woensdag-
avond 10 september kan genoten 
worden van Aalsmeers talent met 
de Red Maddies en Ten Beers After. 
In herhaling gaat de 100 procent NL 
avond op donderdag 11 september 
met dit jaar Gerard Joling, Bonnie St. 
Claire, Jan Leliveld, Danny Terp en dj 
Kees Markman. Op vrijdag 12 sep-
tember trakteert het bestuur op op-
tredens van de Edwin Evers Band en 
Sharon Doorson met band en zater-
dag kan de feestweek feestelijk af-
gesloten worden met Jan Smit, Ed-
dy Walsh en het Feestteam. Kaar-
ten voor de woensdag kosten 5 eu-
ro per stuk, voor de donderdag en 

vrijdag 17,50 euro per stuk en za-
terdag geeft een ticket van 15 euro 
toegang. Wie voornemens is de he-
le week naar alle optredens te gaan 
kijken en luisteren kan een passe-
partout aanschaffen voor 45 euro. 
Echter voor alle koopjesjagers heeft 
de organisatie een heel speciale ac-
tie, waarvoor in de rij gaan staan 
de moeite waard is. Wie op de aan-
staande bandjesavond op vrijdag 28 
juni tussen 20.00 en 23.00 uur naar 
danscafé de Praam in de Zijdstraat 
komt, kan een passe-partout aan-
schaffen voor slechts 40 euro, inclu-
sief servicekosten! 
De actie is eenmalig en geldt alleen 
deze drie uren, daarna gaat de prijs 
omhoog en kunnen alleen kaarten 
aangeschaft worden via de website. 
Gaan dus!

Amendement, twee moties en diverse schorsingen

Weer ‘gekibbel’ in Raad!
Aalsmeer - PACT wilde meer in-
formatie over het mogelijke finan-
ciële debacle rond de nieuwbouw 
van voetbalvereniging FC Aalsmeer 
en de VVD had vragen ingediend 
over de zaak Hooijman (doortrek-
ken Molenvlietweg). 

De partijen hadden vooraf aange-
geven deze te willen behandelen in 
het vragenkwartiertje na afloop van 
de eerste Raad. Beide verzoeken 
werden op grond van het reglement 
van orde afgewezen. Deze worden 
schriftelijke afgehandeld of kunnen 
aan de orde gesteld worden tijdens 
het Presidiumdebat. Het begin af-
gelopen donderdag 12 juni van op-
nieuw een Raadsvergadering waar 
elkaar tegenwerken en in de haren 
zitten de overhand hadden. “Geneu-
zel”, vond Robert van Rijn de afwij-
zingen. “Ik vraag me af wat we hier 
nog doen?” Voorzitter Jobke Vonk-
Vedder hield voet bij stuk. “Het vra-
genuurtje is hiervoor niet het juiste 
instrument.” De vergaderavond met 
als belangrijkste onderwerpen de 
aanvraag voor een eenmalige bij-
drage van 9.000 euro aan de SUNA 
ter uitvoering van de motie Armoe-
de en Kinderen, de Startnotitie Oos-
teinderweg 105a en de grondexploi-
tatie rond het project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’ duurde mede door een 
groot aantal schorsingen en ‘ge-
kibbel’ over (de inhoud) van twee 
moties en een amendement tot na 
twaalven. De motie om de commu-
nicatie tussen inwoners en onder-
nemers te verbeteren werd na en-
kele aanpassingen in de tekst met 
zestien stemmen voor aangenomen, 
de fractie AB stemde tegen. De mo-
tie om een onderzoek uit te voeren 
over de tevredenheid van inwoners 
over de openingstijden van het ge-
meentehuis is met twaalf stemmen 
tegen (CDA en AB) en tien voor 
(HAC, PACT en VVD) verworpen. 

Een doorn in het oog van velen, de verwaarloosde kassen langs de N196 en de resten van het afgebrande huis in de 
Dorpsstraat. De gemeente wil handhavend gaan optreden.

Kinderboerderij in teken van water
Spelletjes op Boerenvreugd
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
juni staat kinderboerderij Boeren-
vreugd in het teken van water. De 
activiteitencommissie heeft voor de-
ze dag een water-evenement ge-
organiseerd onder de naam ‘Wat 
zwemt daar?’. Er is een compleet 
programma over water en water-
dieren. Palingvisser Theo Rekelhof 
komt met een groot aquarium. 
Kinderen gaan kwallen knutselen 
van papier in de activiteitentent. Er 
zijn veel verschillende spelletjes te 
spelen, zoals eendje blazen, 2 em-
mertjes water halen, hengelen en 
het watervogel-moeder-en-kind 
spel. Voor nieuwsgierige kinderen 

is er volop te leren over slootwater; 
ze kunnen het eens goed bekijken 
en zien wat er allemaal in leeft. Na-
tuurlijk is de zand- en waterspeel-
bak geopend voor iedereen (ook 
ouders) die met water wil spelen. 
Om ervoor te zorgen dat de bezoe-
kers geen spelletje missen, is er een 
spelletjeskaart waar alles wat er te 
doen is op komt te staan. In de in-
fohoek staat het slootleven centraal. 
Deze minitentoonstelling blijft de 
komende weken te zien in de stolp. 
‘Wat zwemt daar?’ start om 11.00 
uur en duurt tot 15.00 uur in kin-
derboerderij Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan. 

Streven naar, uitgaan van
Het ingediende amendement ging 
over de manier waarop het colle-
ge had verwoord ‘de ambitie uit te 
spreken om te streven naar 30 pro-
cent sociale woningbouw binnen 
het project &2=1’. Het ‘streven naar’ 
gaf volgens HAC, PACT en de VVD 
geen helder en krachtig kader, ‘de 
formulering heeft de mislukking er-
van al in zich‘. De woorden ‘te stre-
ven naar’ zouden vervangen moe-
ten worden door ‘uit te gaan van’. 
Volgens wethouder Job Kluis gaan 
er meerdere scenario’s onderzocht 
worden. Er moet eerst gekeken wor-
den of de dertig procent in dit pro-
ject financieel haalbaar is en welke 
(alternatieve) woonvormen hier mo-
gelijk zijn. “We gaan ons stinkende 
best doen”, aldus Kluis. Met de bij-
drage aan de SUNA is de Raad uit-
eindelijk unaniem akkoord gegaan, 
evenals de Startnotitie Oosteinder-
weg 105a, na wel een flinke discus-
sie over bouwen achter het lint, alle 
stemmen voor doorgang kreeg. 

Bouwvallen Dorpsstraat
Wel behandeld in het vragenkwar-
tiertje: De stand van zaken rond de 
bouwvallen in de Dorpsstraat, hoek 
N196. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven deelde mede dat de ge-
meente blijft praten om er samen 
met de eigenaar een mooie invul-
ling aan te geven, maar ook wordt 
de wettelijke procedure opgestart 

om handhavend op te kunnen gaan 
treden. In de besluitvormende Raad 
(na twaalven) is het jaarplan van 
Green Park Gebiedsontwikkeling 
unaniem goedgekeurd en er is ge-
stemd over benoemingen voor ver-
schillende raden. Robert van Rijn 
(VVD) en Marlon Kreeft (CDA) gaan 
Aalsmeer vertegenwoordigen in de 
Regioraad en tot plaatsvervangend 
voorzitter van de Raad is René Mar-
tijn (AB) benoemd. Hij kreeg twaalf 
stemmen, tegen tien voor Ronald 
Fransen (PACT). Tweede plaats-
vervanger wordt Teun Treur (VVD), 
hij kreeg 16 stemmen voor. Om de 
beurt voorzitter van het Ronde Ta-
felgesprek worden alle fractievoor-
zitters van AB, PACT, VVD en HAC 
en voor het CDA gaat Dirk van Wil-
legen de voorzittershamer ter hand 
nemen. 

Lentenota vanavond
Vanavond, donderdag 19 juni, is 
er weer Raad en wordt gesproken 
over de Lentenota ofwel het financi-
eel te volgen beleid. De vergadering 
begint om 20.00 uur en is openbaar. 
Benieuwd of hier belangstelling 
voor is van inwoners. Voor de Raad 
vorige week was de publieke tribu-
ne nauwelijks gevuld en later op de 
avond zelfs heel krap bezet. De on-
derwerpen niet interessant genoeg 
of zijn inwoners het ‘gekibbel’ moe?

Door Jacqueline Kristelijn

Brutale 
tassendief

Aalsmeer - Vorige week 
woensdagmiddag 11 juni  
zijn twee inwoners op leef-
tijd, waarvan een in een rol-
stoel, op brutale wijze ‘beroofd’ 
van hun tas vol met toiletarti-
kelen. De twee hadden net de 
drogist bezocht, hadden even 
gekletst met bekenden en be-
sloten hierna nog een ande-
re winkel binnen te gaan. De 
tas met spulletjes was tijdens 
het praatje op de grond gezet 
en werd even vergeten. Nog 
voor het betreden van de win-
kel kwamen de twee er ach-
ter dat ze de tas hadden laten 
staan, maar ondanks de snelle 
gedachte waren ze te laat. Toen 
ze zich omdraaiden was de tas 
met toiletartikelen al meegeno-
men door een andere bezoeker 
aan de Zijdstraat. Let op uw 
spulletjes en uw portemonnee. 
Een diefstal is zo gepleegd, dat 
blijkt hier wel weer uit!

ZZP’ers: LET OP!
Zelfstandig - maar niet alleen !
ZZP’ers    -   Samen Sterk !

ZiE dE kranT van 26 juni!
ZZP-Bouw-/Installatiecentrum 

Kramer Aalsmeer 

Tel. 0297-385285
Teun Treur 06-20018654



Aalsmeer - Van maandag 23 tot 
en met zaterdag 28 juni collecteert 
Handicap.nl voor mensen met een 
beperking in Nederland. Het geld 
dat Handicap.nl ophaalt gaat naar 
het Ango Fonds. Vanuit dit Fonds 
wordt individuele financiële hulp 
verleend aan mensen die buiten an-
dere regelingen vallen, ongeacht of 
ze lid zijn van de Ango of niet. Ook 
lokale initiatieven worden met de 
opbrengst ondersteund. 
Bovendien geeft de Ango sociaal, 
juridisch en financieel advies (waar-
onder belastingadvies) aan mensen 
met een beperking. Ook in 2014 is 
een collecte nog hard nodig! Juist 
nu men in Den Haag allerlei on-
zalige maatregelen neemt waarbij 
onder andere eigen bijdragen ge-
vraagd worden. Chronisch zieken 
en gehandicapten met een laag in-
komen worden daarbij onvoldoen-
de gecompenseerd. Voor alle zaken, 
waarbij mensen buiten alle andere 
regelingen vallen, wordt er nu meer 
en meer een beroep gedaan op de 
hulp van het Ango Fonds. Omdat 
steeds meer mensen in financië-
le problemen komen vanwege hun 
handicap of chronische ziekte is de 
opbrengst van de collecte van groot 
belang. De Ango wil medemensen 
met hun beperking of chronische 
ziekte gewoon mee laten doen met 
de maatschappij, waarbij ze zelf de 
regie over hun leven kunnen voeren 
en niet (altijd) afhankelijk zijn van 
anderen. 
Dit kan bijvoorbeeld met een sta-
op stoel of een goed matras, maar 
ook met een autoaanpassing zodat 
iemand weer kan gaan werken en 
een eigen inkomen kan verwerven. 
Omdat de Ango ook het sociale as-

pect belangrijk vindt, kan men bij-
voorbeeld ook een bijdrage vragen 
voor de aanschaf van een computer 
voor het leggen van contacten via 
internet of voor een hobby of (vrij-
willigers)werk. Veel lokale vereni-
gingen die betrokken zijn bij gehan-
dicapten en/of chronisch zieken or-
ganiseren plaatselijk de Handicap.nl 
collecte. Een deel van de opbrengst 
wordt door deze verenigingen be-
steed aan eigen activiteiten. 
Meer informatie: www.ango.nl/
steun of bel naar 033-4654343.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Pieter Zwart. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. A.G. van der 
Heijden, Zaandam en 18.30 uur met 
ds. S.J. Maliepaard, Barneveld.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper en 
zondag 10.30u. in Karmelkerk eu-
charistieviering . Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord-communieviering met 
A. Blonk mmv kinderkoor.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 
10u. dienst met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J. Markus 
en 16.30u. met ds. F. Gerkema.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. Eiland-
dienst met ds. Liesbet Geijlvoet 
mmv Doopsgezind kerkkoor en 
Aalsmeers saxofoonkwartet. Col-
lecte voor zomerkamp. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. gezinsdienst met ds. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Organist: 
H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. H. 
Maat. Organist: Dick Vermeulen.

Zondag 
22 juni COLOFON
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Ingezonden brieven:
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op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl
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BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJKSAANGIFTE
J. Pasteuning en E.J.M. Brans
E. Verdoner en E.E. Geerds

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers 

Aalsmeer - Het Mantelzorg Steun-
punt ondersteunt mantelzorgers on-
der andere door het inzetten van 
zorgvrijwilligers. Zeker nu het weer 
wat beter wordt, zijn er veel mensen 
die wel naar buiten willen maar dit 
alleen niet kunnen. Op een terrasje 
een kopje koffie drinken, wandelen 
in het park en samen genieten van 
de natuur. U bepaalt zelf wanneer u 
tijd vrij maakt. In de ochtend, mid-
dag, avond of weekend. U wordt be-
geleid door een vrijwilligerscoördina-
tor en krijgt verschillende trainingen 
aangeboden gericht op de specifieke 
hulpvraag of ziektebeeld. Voorkennis 
is niet nodig. Bel voor meer informa-
tie 0900-1866 of mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl.

Bijzondere match Ildiko en 
Adriana via zorgvoorelkaar
Aalsmeer - “Hallo, ik ben Ildiko. 
Een vrouw van 46 jaar. Ik ben op 
zoek naar iemand die het leuk zou 
vinden om één keer in de week bij 
mij een bakje te doen.” Deze oproep 
plaatste Ildiko een aantal weken ge-
leden op zorgvoorelkaar.com, de 
online marktplaats voor vrijwillige 
en professionele hulp. Via de websi-
te kwam Ildiko in contact met Adria-
na. Lees het verhaal van hun bijzon-
dere match.
Ildiko: “Door een spierziekte heb ik 
veel pijn en kan ik jammer genoeg 
niet werken. Om toch actief te blij-
ven doe ik drie keer in de week vrij-
willigerswerk in een verpleeghuis. 
Dat is fantastisch om te doen. De 
andere dagen van de week is het 
soms erg stil bij mij in huis. Van-
daar dat ik besloot op zoek te gaan 
naar een maatje. De gemeente ver-
wees mij naar Zorgvoorelkaar.com. 
Daar heb ik toen een oproepje op 
geplaatst. En zo kwam ik in contact 
met Adriana.” 

Adriana: “Ik ben nog niet zo lang in 
Nederland. Om de taal en de cultuur 
beter te leren kennen, wilde ik vrij-
willigerswerk doen. In de eerste in-
stantie met oudere mensen. Maar 
toen werd ik benaderd door Ildi-
ko.” Ildiko: “Tijdens ons eerste tele-
foongesprek hadden we gelijk een 
klik. Adriana komt uit Colombia 

en woonde jarenlang in Madrid. Ik 
heb tot mijn dertigste in Madrid ge-
woond. Wat een toeval!” Nu spreken 
Ildiko en Adriana ongeveer één keer 
per week bij Ildiko thuis af. Wat ze 
dan doen? Ildiko: “We drinken thee, 
lopen een stukje met mijn hond Ja-
mie en kletsen. Ja, we kletsen voor-
al veel over van alles en nog wat.” 
Ondertussen houdt Adriana haar 
aantekeningenschriftje bij de hand. 
Woorden die ze niet kent, bepaal-
de zinnen, ze schrijft ze allemaal op. 
En dat maakt deze match zo leuk en 
bijzonder. Ildiko: “We kunnen elkaar 
helpen. Dat maakt het contact met 
Adriana zo leuk.” “Héél leuk”, lacht 
Adriana, terwijl ze gauw nog even 
iets opschrijft. 

Zorgvoorelkaar.com is een onli-
ne marktplaats die vraag en aan-
bod van hulp samenbrengt. Van een 
klusje in huis of in de tuin, tot samen 
een uitstapje maken. Van hulp bij de 
boodschappen en vervoer, tot hulp 
bij het bijhouden van de administra-
tie. Allemaal te vinden op zorgvoor-
elkaar.com/aalsmeer of bel 0297-
347510. Zorgvoorelkaar is een initi-
atief van verschillende maatschap-
pelijke organisaties uit Aalsmeer 
en wordt onder leiding van de vrij-
willigerscentrale Amstelland uitge-
voerd in opdracht van de gemeen-
te Aalsmeer. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Oosteinderweg: Witte kat met grijs puntje aan zijn staart.
- Aalsmeerderbrug, Aalsmeerderdijk: Kater.
- Lorentzhof: Zwarte kater.
- Anjerlaan: Zwart-witte kater.
- Madamme Curiestraat: Wit-zwarte poes. 
 Zij heeft een chip en heet Lisa.

Gevonden:
- Aalsmeer, Zwarteweg/hoek Clusiusstraat: 
 Oudere zwarte Labrador. Reu. Heeft een slipketting om.
- Aalsmeer, Oosteinderweg: Klein konijntje.
-  Aalsmeer, Stommeerweg: Lapjes poes.

Samenwerking Ango en lokale projecten

Collecte voor Handicap.nl

Jacco vangt mooie grote snoek
Aalsmeer - Vrijdag 13 juni was voor 
visser Jacco van der Laarse geen 
ongeluksdag. Hij wist deze gro-
te snoek te vangen in de Ringvaart. 
“Hoe groot en zwaar de snoek was, 
weet ik niet”, vertelt Jacco. Wel weet 
de visser dat de snoek hevig verzet 

bood. “Ik ben circa 45 minuten bezig 
geweest om, samen met een voor-
bijganger, Sebastiaan Grosscurt, de 
snoek op de kant te krijgen.” 
Uiteraard is de snoek, na op de fo-
to gezet te zijn, terug in de Ringvaart 
gezet. 

Gratis tijdschrift bij een lot
Loten verkoop Zonnebloem 
Aalsmeer in Centrum
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zonne-
bloemafdeling Aalsmeer gaan aan-
staande zaterdag 21 juni Zonne-
bloemloten verkopen in het Cen-
trum, Praamplein en Albert Heijn. De 
loten kosten twee euro per stuk. Met 
de opbrengst organiseert de Zon-
nebloem activiteiten voor mensen 
met een lichamelijke beperking, zo-
dat ook zij voluit van het leven kun-
nen genieten. Een deel van de op-
brengst van de loterij wordt besteed 
aan aangepaste vakanties en dag-
activiteiten die de Zonnebloem lan-
delijk organiseert. Maar een be-
langrijk deel gaat naar de activitei-
ten in Aalsmeer. Naast kans op leu-
ke geldprijzen, waaronder de hoofd-
prijs van 15.000 euro, heeft de Zon-
nebloem dit jaar een leuk extraatje in 
petto voor de lotenkopers. Iedereen 
die een lot koopt, kan namelijk gra-
tis kennismaken met een tijdschrift 

naar keuze. Daarvoor heeft de Zon-
nebloem afspraken kunnen maken 
met de uitgevers van diverse maga-
zines. Het tijdschrift is aan te vragen 
via de website van de Zonnebloem of 
via een coupon op het lot. 

Trekking
De trekking van de loterij vindt plaats 
op 27 oktober 2014. In de prijzenpot 
zitten meer dan 5.000 geldprijzen, 
waaronder de hoofdprijs van 15.000 
euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn 
tot half oktober ook te bestellen op 
www.zonnebloem.nl/loterij. Bij de 
Zonnebloem draait het om mensen. 
Al 65 jaar. Alles op alles wordt gezet 
om mensen met een fysieke beper-
king een onvergetelijke dag te bezor-
gen. Zodat ook zij volop van het le-
ven kunnen genieten. Daarom denkt 
de Zonnebloem altijd in oplossingen. 
Er kan zoveel meer dan je denkt. 

Laatste Oost-Inn 
voor zomer

Aalsmeer - Woensdag 25 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Tevens 
kunnen belangstellenden meedoen 
met het quilten of een ander hand-
werk beoefenen. Gezelligheid ten 
top. Iedereen is welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na-Amalialaan 66. Dit is de laatste 
Oost-Inn-dag voor de zomervakan-
tie. Vanaf 3 september is er weer el-
ke woensdag Oost-Inn met diverse 
activiteiten! Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Laatste optreden voor 
popkoor Soundsation
Aalsmeer - Het laatste optreden 
van popkoor Soundsation voor de 
zomerstop is aanstaande zondag 
22 juni tijdens het Midzomer Beach 
Festival in de Kwakel bij het Dorps-
huis de Quakel. 

Tussen 15.00 en 16.00 uur verzorgt 
Soundsation twee optredens. Onder 
andere gaan een Motown medley, 
Anyplace Anywhere Anytime, Love 

song, Hair en Tranen gelachen ge-
zongen worden. Het afgelopen sei-
zoen is Soundsation druk bezig ge-
weest met het instuderen van een 
geheel nieuw repertoire voor het 
grote concert dat gepland is op 3 en 
4 oktober aanstaande. Benieuwd? 
Zet deze data dan alvast in de agen-
da. Het thema van deze concerten is 
‘Songs4U’. Meer weten? Kik dan op 
www.soundsationaalsmeer.nl.

Geslaagd: Tas aan de vlag!
Aalsmeer - Het wordt steeds kleu-
riger in de gemeente. Voorzichtig 
kwamen de afgelopen weken de 
oranje vlaggetjes en andere versier-
selen voor het WK in de straten en 
aan diverse huizen en sinds vorige 
week hangen op heel veel plaatsen 
de tassen weer aan vlaggenmasten. 
De uitslag van de examens van het 
voorgezet onderwijs zijn bekend en 
menigeen die geslaagd is, hangt vol 
trots de schooltas buitenshuis. En 
terecht, het was weer blokken en 
zuchten. Alle geslaagden van harte 
gefeliciteerd, degenen die een her-
kansing hebben nog veel succes 
en helaas toch gezakt? Flink balen, 
maar na de verdiende zomervakan-
tie komt de nieuwe kans!









GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen 
naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

GEMEENTE-iNfO Op WEbSiTE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op 
de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-
info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen 
maanden raadplegen.

AfSpRAkEN buRGEMEESTER EN WETHOudERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl 
of uw gemeentegids.

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken 
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

SERViCELijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen 
worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

VOORLiCHTiNGbijEENkOMST VOOR 
jEuGdzORGAANbiEdERS

 
De samenwerkende gemeenten van de huidige Stadsregio 
Amsterdam organiseren 20 juni een voorlichtingsbijeenkomst 
voor vrijgevestigde Jeugd-GGZ-aanbieders, groepspraktijken 
en dyslexiezorgaanbieders. 
De gemeenten in de huidige stadsregio Amsterdam werken 
voor de jeugdhulp op een aantal onderwerpen samen. Een 
van die onderwerpen is het contracteren van de vrijgeves-
tigde jeugd-GGZ-aanbieders voor 2015. Daarbij kunnen ook 
kleinere groepspraktijken en aanbieders van dyslexiezorg 
worden betrokken. 
Doel van de bijeenkomst is deze aanbieders te informeren 
over de stand van zaken en ze in de gelegenheid te stellen 
om elkaar en gemeentelijke vertegenwoordigers te ontmoe-
ten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het mail-
adres: aanmelden@zorgomregioamsterdam.nl Hier is ook 
meer informatie over de bijeenkomst te vinden. 
Het aantal plaatsen is beperkt. Per praktijk kunnen zich daar-
om maximaal twee personen aanmelden. De aanmeldingen 
worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De voor-
lichtingbijeenkomst is vrijdag 20 juni vanaf 16:00 uur in de 
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de afgifte van deze 
vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Oosteinderweg (Z-2014/008781), het wijzigen van een 

brug (verzonden 12 juni 2014).

RECTifiCATiE

publicatie omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan N201-zone, Oosteinderweg 232 
(uitgebreide procedure) en ontheffingsverzoek hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen van 
een woning op het adres Oosteinderweg 232. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmings-
plan N201-zone aangezien de woning binnen de bestemming 
uit te werken bedrijfsdoeleinden wordt gerealiseerd. Voor dit 
voornemen wordt door middel van een uitgebreide procedure 
voor de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. 

Deze bekendmaking publiceerden wij tevens op 5 juni jongst-
leden. Aangezien de bekendmaking in de Staatscourant te 
vinden is onder ‘Amstelveen’ en niet onder ‘Aalsmeer’ wordt 
de eerdere bekendmaking hierbij gerectificeerd. 

besluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. 
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ont-
wikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de 
grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oost-
einderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te verlenen. Ook is sprake van een overschrijding door het 
industrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de 
Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelas-
ting een ontheffing te verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde 
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen 
met ingang van 20 juni 2014 voor 6 weken op de volgende 
wijzen ter inzage:

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op af-
spraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 

pRAAT MET dE RAAd iN HET RONdE TAfEL GESpREk

Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen? 
Wilt u meepraten over een voorstel dat in de raad wordt 
behandeld? kom dan naar het Ronde Tafel gesprek. Op 
donderdag 16 juni organiseert de gemeenteraad het maan-
delijkse Ronde Tafel Gesprek over onderwerpen die tijdens 
de eerstvolgende raadsvergadering besproken worden.
Een Ronde Tafel Gesprek is een gesprek tussen bewoners en 
raadsleden. Het biedt bewoners, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven in Aalsmeer de kans om hun visie te geven 
over voorstellen die in de gemeenteraad worden behandeld. 
Voor raadsleden is het belangrijk te horen hoe bewoners over 
bepaalde voorstellen denken. Het helpt hen een beeld te vor-
men van wat er in de samenleving leeft en om een welover-
wogen besluit te kunnen nemen in de raad. Tijdens het Ronde 
Tafel Gesprek worden er geen besluiten genomen.

Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek?
Op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek staan onderwer-
pen die de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde ko-
men. Niet alle raadsvoorstellen van de raadsagenda staan op 
de agenda van een Ronde Tafel Gesprek. Als een onderwerp 
niet op de agenda staat van een Ronde Tafel Gesprek, blijft 
het mogelijk bij het geagendeerde onderwerp tijdens de oor-
deelsvormende raad in te spreken. 

De onderwerpen voor het Ronde tafel Gesprek worden een 
week van tevoren via de media en de website bekend ge-
maakt. U kunt zelf ook onderwerpen aandragen voor de agen-
da. Op de dag van het Ronde Tafel Gesprek hoort u of het 
onderwerp op de agenda wordt gezet. Als u een onderwerp 
wilt opgeven, let dan goed op of het geschikt is voor deze 
bijeenkomst.

Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek niet?
Het Ronde Tafel Gesprek gaat niet over besluiten waar bewo-
ners nog bezwaar tegen kunnen maken of in beroep kunnen 
gaan. Ook benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbeve-
lingen van personen horen niet op de agenda van het Ronde 
Tafel Gesprek thuis, noch klachten.

Waarom is een Ronde Tafel Gesprek zinvol?
Voor u:
- U kunt uw kennis en visie delen met de raad over een 

onderwerp op de agenda;
- Raadsleden kunnen uw inbreng laten meewegen in hun 

besluit;
- U kunt een onderwerp op de agenda van een Ronde Tafel 

Gesprek zetten. 

Voor raadsleden:
- Raadsleden kunnen u of een eventuele vakspecialisten 

vragen stellen om een beter beeld te krijgen over een 
bepaald onderwerp;

- Raadsleden krijgen een beeld van wat er in de samenle-
ving leeft;

- Raadsleden kunnen met uw input betere besluiten nemen. 

Hoe doet u mee?
Als u als belangstellende wilt deelnemen aan het gesprek of 
nieuwe onderwerpen wil aandragen kunt u zich hiervoor aan-
melden tot 12.00 uur op de dag van het geplande ronde tafel 
gesprek via griffie@aalsmeer.nl of 0297-387516. Vermeld bij 
opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten of het on-
derwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen en uw 
contactgegevens. Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn, 
dan is aanmelden niet nodig.

indeling van de avond
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Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1. 1. Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R. Fransen
  2. Vaststelling van de agenda 

20.05-20.30 Rtg-2. Nieuw planproces en werkwijze 
  ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit raadsvoorstel van de ambtelijke 
  organisatie betreft een nieuwe 
  efficiënte en effectieve werkwijze 
  voor ruimtelijke ontwikkelingen 
  (kleine en grote bouwprojecten 
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  waarvoor een vergunning 
  aangevraagd dient te worden).
  Uitgangspunten hierbij zijn het 
  maken van minder ambtelijke kosten, 
  vereenvoudigen van de bestaande 
  werkwijze, administratieve 
  lastenverlichting en vermindering van 
  de financiële risico’s.
  doel gesprek: 
  Initiatiefnemers voor grote bouw-
  projecten gaan in gesprek met de 
  raad over hun inzichten betreffende 
  het voorgestelde planproces. 

20.35-21.00 Rtg-3  Hondenbeleid
  Het nieuwe hondenbeleid is een 
  praktisch uitvoeringsplan met daarin 
  alle regels en uitgangspunten, de 
  voorzieningen, voorlichting en 
  handhaving, met als doel overlast-
  vermindering en voldoende 
  voorzieningen voor de honden.
  doel gesprek
  Hondenbezitters en niet-honden- 
  bezitters gaan in gesprek met de 
  raad over het nieuwe hondenbeleid.

21.05-21.20 Rtg-4 jaarstukken GGd
  GGD informeert de raad en de burgers 
  inhoudelijk over het beleid dat ze 
  hebben gevoerd het afgelopen jaar 
  en blikken voorruit naar het komende 
  jaar. De GGD geeft in opdracht van 
  de gemeente uitvoering aan alle 
  taken op grond van de Wet Publieke 
  Gezondheid en taken op het gebied 
  van de Wet Maatschappelijke 
  Ondersteuning. 
  doel gesprek 
  Raad en belangstellenden 
  informeren en gelegenheid tot het 
  stellen van toelichtende vragen.

21.25-21.40 Rtg-5 jaarstukken AM groep
  AM Groep informeert de raad en de 
  burgers inhoudelijk over het beleid 
  dat ze hebben gevoerd het afgelopen 
  jaar en blikken voorruit naar het 
  komende jaar. De AM-groep voert in 
  opdracht van de gemeente taken uit 
  op het gebied van de Wet Sociale 
  Werkvoorziening. 
  doel gesprek: 
  Raad en belangstellenden 
  informeren en gelegenheid tot het 
  stellen van toelichtende vragen.

21.45-22.00 Rtg-6 Niet geagendeerde onderwerpen
  doel gesprekken:
  Voorgaande agendapunten betreffen 
  voorstellen waarover de raad 
  binnenkort een besluit moet gaan 
  nemen en staan geagendeerd voor 
  de oordeelsvormende raad van 
  12 juni a.s. Indien er andere 
  onderwerpen zijn aangemeld worden 
  deze nu besproken. Onderwerpen 
  kunnen tot 12:00 uur op de dag 
  van het geplande Ronde Tafel 
  Gesprek (woensdag 28 mei) 
  opgegeven worden door 
  belangstellenden aan de griffie van 
  Aalsmeer via: 0297- 387516 of 
  griffie@aalsmeer.nl. De voorzitter 
  van het Ronde Tafel Gesprek besluit 
  uiteindelijk of aangedragen 
  onderwerpen worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken 
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje 
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergader-
stukken”.

binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575;

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05BxA-VG02

beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebben-
den die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsver-
gunning bij het college van burgemeester en wethouders een 
zienswijze hebben kenbaar gemaakt en door de belangheb-
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook 
mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheids-
organisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist. 

VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN 
VOOR WOONARkEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Stommeerweg 72ws16, het afmeren van een recreatieark 

(verplaatsing vanaf Uiterweg 139).(verzonden 12 juni 
2014).

TER iNzAGE

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijn-
de stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbe-
sluit Wabo om de omgevingsvergunning voor 
de bestaande LPG-tankstations van de Shell 
gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aals-
meer met ingang van 31 maart 2015 in te 
trekken. 

t/m 17072014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide 
procedure)

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N 196 en 
Zwarteweg’ met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 08072014 Stationsweg 6 (weigeren vergunning voor 
bouwen van een nieuwe supermarkt)

t/m 16072014  Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel, 
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4 
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeer-
dijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan 
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96 
(het plaatsen van een dakkapel, voor)

t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van 
een woonark voor permanente bewoning)

t/m 18072014  Legmeerdijk 327 (het veranderen van een kas 
d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en pa-
nelen)

t/m 22072014 Uiterweg 82 (het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde)

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)





AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE: TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:TIP:

Stevige lessenaar
‘Stagg’

Groot assortiment
muziek (les)boeken 

   

  € 57,-€ 24,95
Eff ectpedaaltjes
X-vive

à

‘La Bella’ klassieke
gitaarsnaren
(zwart)              set   € 12,95
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Muziek
Donderdag 19 juni:
* Tweede voorronde DJ Mixwed-
strijden in danscafé de Praam, Zijd-
straat. Finale op donderdag 26 juni.
Vrijdag 20 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij korenmolen De Leeuw, Zijd-
straat v/a 19u.
* Kinderdisco in feesterij De Bok, 
Dreef 5 vanaf 19.30u.
* Concert band De Klugt in Ooster-
bad, Jac. Takkade 1 v/a 20u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Freaky Friday in feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
Zaterdag 21 juni:
* Plaspop op Westeinderplassen 
v/a 21u. met Mainville Bluesband, 
Broken Mules, Aalsmeers Saxo-
foonkwartet, Dazzle, The Whatts en 
Coolcast Band.
* Praamparty met dj v/a 22u. in café 
de Praam, Zijdstraat.
*Themafeest Local  Heroes in Fees-
terij de Bok, Dreef v/a 22u.
* Mr. Boogie Woogie brengt met 
band ode aan Fats Domino in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 22u.
Zondag 22 juni:
* Live Crimson Inc. in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Donderdag 26 juni:
* Finale DJ-wedstrijd in danscafé de 
Praam, Zijdstraat v/a 20u.
Vrijdag 27 juni:
* Jongeren Rode Kruis disco voor 
mensen met beperking in De Bok, 
Dreef 5 van 19.30 tot 22.30u.
Zaterdag 28 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum. 
Live muziek op vier locaties v/a 21u.

Films
T/m 26 juni
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffka-
de. Nieuw: Walking on Sunshine. 
Voor jeugd: Flits en het magische 
huis, Rio 2, K3 en het dierenhotel en 
nieuw: Heksen bestaan niet. Voor 
volwassenen: Toscaanse bruiloft en 
Maleficent 3D. 

Exposities
Zaterdag 21 juni:
* Air War Memorial Day in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derbrug, open 11-16u. 
21 en 22 juni:
* Historische Tuin open met veiling. 
Open: Zaterdag en zondag 13.30-
16.30u. Ingang Praamplein. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
Tot en met 19 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-

terdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen
Donderdag 19 juni:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 20 juni:
* Open Hof keuken in het Baken, 
Sportlaan van 18 tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 21 juni:
* Bruggenfestival bij Mikado en op 
Poldermeesterplein van 10 tot 21u. 
Daarna feest in The Beach tot 01u.
* Viering 50 jaar Atletiekvereniging 
op complex Sportlaan met estafet-
teloop en activiteiten v/a 13u.
* Junior Pramenrace, start 13u. op 
Stokkeland. Prijsuitreiking rond 15u.
21 en 22 juni:
* Aalsmeer Flower Festival met di-
verse activiteiten, waaronder open 
tuinen. Zaterdag en zondag v/a 10u.
Zondag 22 juni:
* Waterspelletjes en meer voor kin-
deren op kinderboerderij Boeren-
vreugd, Beethovenlaan, 11 tot 15u.
Dinsdag 24 juni:
* Computerinloop voor senioren bij 
Vita, Clematisstraat 20. Ook op don-
derdag. Beide dagen 9.30 tot 12u.
* Ovak Dagfietstocht. Start 10u. bij 
zwembad aan de Dreef.
Woensdag 25 juni:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mi-
kado, Catharina Amalialaan, 9.30-
11.30u. Tevens quilten.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
27 juni t/m 6 juli:
* Westeinder Water Week met diver-
se evenementen. Regenboog zeil-
wedstrijd op vrijdag 4 juli.
Zaterdag 28 juni:
* Bijeenkomst over e-books in bibli-
otheek, Marktstraat, 10-11u.

Vergaderingen
Donderdag 19 juni:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis over Lentenota v/a 20u.
Dinsdag 24 juni:
* Themabijeenkomst over zorg, Vita-
liteit 50+ in De Oude Veiling, Markt-
straat v/a 19.30u.
Woensdag 25 juni:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 26 juni:
* Ronde Tafel Gesprek in gemeen-
tehuis over Ruimtelijke ontwikkeling 
en Hondenbeleid, 20-22u.

Leuk en gevarieerd programma
Kaartverkoop voorstellingen 
in Crown Theater van start
Aalsmeer - Het Crown Theater 
heeft een leuk en gevarieerd pro-
gramma samengesteld. Er zal ge-
noten kunnen worden van musicals 
zoals Een avond met Dorus, waar-
in Henk Poort in de huid kruipt van 
Tom Manders en zijn alter ego Do-
rus en Hartsvrienden staat op de 
planken met in de hoofdrollen be-
kende namen als Jim Bakkum en 
Yes-R, muziekvoorstellingen zijn er 
ook. Van bijvoorbeeld Do, de Blues 
Brothers en zelfs de populaire Vo-
lendamse formatie de 3 J’s. Er zul-
len veel kindervoorstellingen te zien 
zijn waaronder Pluk en de Petteflet, 
Woezel en Pip, Bumba en Sam de 
Brandweerman. En er is cabaret van 
onder andere Speelman en Speel-
man, een hilarisch duo. Het com-
plete overzicht is te vinden op de 
website onder het kopje ‘program-
ma’. De uitgebreide brochure is in 
de maak en vanaf september be-
schikbaar. 

Unieke zomeractie 
Voor snelle beslissers is er een unie-
ke zomeractie van start gegaan 
waarbij geldt: Twee kaarten halen 
is slechts één betalen. Deze Super-
sprintprijs actie is uitsluitend geldig 
in de maanden juni, juli en augus-
tus en er zijn per voorstelling vijftig 
kaarten beschikbaar, dus wees er 

snel bij! Ook het komende seizoen is 
het wederom mogelijk om arrange-
menten te reserveren. Dit jaar is dat 
niet alleen met restaurant Down-
Town Diner. Ook buffetrestaurant 
Eetze op de eerste verdieping van 
het studiocomplex doet mee met 
voordelige combinatie aanbiedin-
gen. Een arrangement is al te boe-
ken vanaf dertig euro. Uw voordeel 
kan hiermee oplopen tot wel elf eu-
ro per persoon op de reguliere prijs. 
Tijdens de zomeractie wordt uw ar-
rangement dus nog voordeliger! Di-
recteur Peter van Eick, alsmede het 
bestuur en alle medewerkers van 
het Crown Theater Aalsmeer, hoopt 
u in het nieuwe theaterseizoen op-
nieuw te mogen begroeten. Voor 
meer informatie over het volledige 
programma, de arrangementen en 
het reserveren van kaarten, verwij-
zen zij u graag door naar de websi-
te www.crowntheateraalsmeer.nl of 
het callcenter van See Tickets 0900-
1353 (45cpm). Het Crown Theater 
is tevens actief op de sociale me-
dia. Op zowel Facebook als Twitter 
zal veel actuele informatie te vinden 
zijn. Dus like en deel of volg en ret-
weet en blijf op de hoogte van alle 
nieuwsfeitjes rondom de wereld die 
theater heet!

Door Miranda Gommans

Maandag open voor WK-voetbal
Ronde twee DJ-wedstrijd 
vanavond in de Praam
Aalsmeer -  Vanavond, donder-
dag 19 juni, is de tweede ronde van 
de DJ-wedstrijd Praam in de Mix in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat. 
DJ’s deze avond zijn DJ Manulectro, 
DJ Yuri Eleven, DJ Rock Asley, DJ 
Snowvision en DJ Nathan Suprême.
De westrijd start om 20.00 uur en 
uiteraard is publiek van harte wel-
kom. Vorige week is de eerste ron-
de  gewonnen door DJ Sambrosa 
en DJ Tom’e. Zij mogen door naar 

de finale op donderdag 26 juni van-
af 20.00 uur. Ook vrijdag- en zater-
dagavond biedt danscafé de Praam 
weer voldoende gezelligheid in het 
Oranje café! Maandag 23 juni is de 
Praam ook open. Vanaf 17.00 uur zijn 
WK-liefhebbers welkom om naar de 
wedstrijd Nederland tegen Chili te 
komen kijken. Omdat de meesten 
uit het werk komen en het etens-
tijd is, zorgt de Praam voor voldoen-
de eetwerk.

In weekend breed aanbod!
Film Walking on Sunshine 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 19 juni, is in Crown Cine-
ma Aalsmeer de nieuwe film ‘Wal-
king on Sunshine’ te zien: Op uitno-
diging van haar zus vliegt de Brit-
se Taylor (Hannah Arterton) naar de 
zonovergoten Italiaanse kust waar 
ze ooit een heerlijke vakantie had. 
Op het strand ontmoet ze gelijk haar 
vrienden van toen, waaronder Ele-
na (Leona Lewis) die nog altijd ge-
lukkig is met haar vakantievriendje. 
Zou Taylor haar eigen vakantieliefde 
Raf (Giulio Berruti) nog terugzien? 
Lang hoeft ze niet naar hem te zoe-
ken, want zuslief Maddie (Annabel 
Scholey) stelt Raf aan haar voor als 
haar verloofde! Vanavond gaat het 
licht uit voor ‘Walking on Sunshine’ 
om 20.00 uur, op vrijdag om 21.15 
uur, op zaterdag om 16.30 en 21.15 
uur, op zondag om 16.30 en 20.45 
uur en dinsdag en woensdag van-

af 20.00 uur. Ook in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade 15 van donder-
dag tot en met zondag: De Toscaan-
se bruiloft en Maleficent 3D. Voor 
de jeugd presenteert Crown Cine-
ma weer een gevarieerd filmaan-
bod met onder andere Rio 2, Flits en 
het Magische Huis en nieuw: Hek-
sen bestaan niet en gaat over Ka-
tie, een vrolijk getalenteerd meisje. 
Ze blijkt haar hele leven al speciale 
gaven te bezitten, maar is zich daar 
zelf niet bewust van. Van jongs af 
aan gebeuren onverklaarbare din-
gen als Katie in de buurt is. Op haar 
dertiende verjaardag krijgt ze een 
mooi amulet cadeau, dat haar ma-
gische krachten versterkt. Deze fa-
miliefilm duurt 90 minuten en kan in 
het weekend bezocht worden. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site. Kaarten zijn te koop via 0297-
753700 en info@crowncinema.nl. 

Maandag open voor Oranjespektakel

Freaky Friday en Local 
Heroes in de Bok
Aalsmeer - Na het grote feest 
Oranjefeest afgelopen vrijdag en 
woensdag gaat feesterij de Bok ui-
teraard aankomende maandag 23 
juni ook helemaal voor Oranje. Een 
uur voor de wedstrijd komt DJ Mit-
chel iedereen al klaar maken om 
nog sterker in de Oranjesfeer te ko-
men. Voor de wedstrijd om 16.45 uur 
is er ook een barbecue voor ieder-
een die gezellig mee wilt eten. In 
verband met de bestelling van het 
eten is aanmelden voor zaterdag 
16.00 uur verplicht. Dit kan via www.
hierisdatfeestje.nl of via info@fees-
terijdebok.nl. Uiteraard zijn de kids 
ook welkom. Ben je onder de 18 dan 
mag je alleen onder begeleiding van 
je ouders aanwezig zijn en mag er 
geen druppel worden gedronken. 
Uiteraard mag je wel in het spring-
kussen, maar alleen zonder schoe-
nen. Dus wil je gezellig mee eten 
tijdens de barbecue voor de wed-

strijd? Geef je dan zo snel moge-
lijk op. Tijdens alle Oranjewedstrij-
den zijn het café, de grote zaal en 
het terras geopend van waar je van-
uit alle hoeken de wedstrijden niet 
kan missen. Vanzelfsprekend gaat 
de Bok maandag na de wedstrijd 
nog wel een paar uurtjes door om 
hopelijk de overwinning van Oran-
je te vieren.
Uiteraard is het niet alleen voetbal  
deze dagen. Zo is vrijdagavond de 
eerste editie van Freaky Friday. Wil 
je weten wat dit inhoud? Kom dan 
langs en maak het mee. Zaterdag 
gaan uiteraard zoals bijna elke dag 
de deuren weer om vier uur open 
en staat het terras en café helemaal 
tot je beschikking. In de avond gaat 
de grote zaal open en gaan Mno 
en Daan tot hogere sferen tijdens 
de maandelijkse editie van Local 
Heroes. Het wordt weer een lekker 
lang weekend.

Mr. Boogie Woogie terug 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 21 juni 
keert Mr. Boogie Woogie, één van 
Europa ’s meest bevlogen bluespia-
nisten, terug op het podium van cul-
tureel café Bacchus. Tijdens deze 
rythm en blues explosie wordt Mr. 
Boogie Woogie bijgestaan door een 
aantal bekenden Aalsmeerse mu-
zikanten. Zij spelen nummers uit 
hun theatershow ‘Fats’, een eerbe-
toon aan Mr. Blueberry Hill, the Fat 
Man, King of the Big Beat oftewel 
Fats Domino. 
Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Over-
beek zingt, speelt, praat en deelt zijn 
passie voor de muziek van Fats Do-
mino met Aalsmeer. Eric-Jan werd 
op dertienjarige leeftijd gegrepen 
door ‘de boogie-woogie’ na het ho-
ren van Fats Domino’s Swanee River 
Hop. Inmiddels ruim dertig jaar la-
ter pendelt hij meerdere malen per 
jaar heen en weer tussen Nieuw-
Vennep en zijn ‘tweede thuis’ Arizo-
na waar vandaan hij over heel Ame-
rika optreedt. Overbeek, recentelijk 
nog genomineerd voor ‘Best Dutch 

Blues Pianist 2012’, werd al in 2006 
door een Franse vakjury uitgeroe-
pen tot Best European Blues Pianist.
Bezetting Mr. Boogie Woogie: Eric-
Jan Overbeek op piano en zang 
speelt zaterdag met Chris ‘C’ Cle-
mens op gitaar, Joran van Liempt 
op tenorsax. Ab Hansen op basgi-
taar en Ab Dekker op drums. Entree 
Uw gift. Aanvang 22.00 uur in Bac-
chus in de Gerberastraat.

Zomeravondconcert bij 
de molen door Sursum
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit haar seizoen af met 
een aantal zomeravondconcerten. 
Vrijdag 20 juni is het eerste con-
cert vanaf 19.00 uur bij korenmolen 
de Leeuw in de Zijdstraat. Een mu-
zikale opmaat van het Flower festi-
val wat dit weekend wordt gehou-
den. Er is een leuk programma sa-
mengesteld met filmmuziek. Be-
zoekers kunnen onder andere luis-
teren naar de Pink Panther, Beau-
ty and the Beast en The Hunch-
back of Notre Dam. Sursum Cor-
da staat sinds begin van dit seizoen 

onder leiding van dirigente Elivera 
van Sloten. Voor haar is dit het eer-
ste molenconcert. Kom ook langs in 
de Zijdstraat vanaf 19.00 uur. Hope-
lijk is het een prachtige zomeravond 
en kan lekker in het zonnetje geluis-
terd worden naar een mooi concert. 

Bloeiende ledenbankactie
Bent u lid van de Rabobank en heeft 
u een uitnodiging gekregen om te 
stemmen voor de Bloeiende leden-
bankactie? Stem dan op Sursum 
Corda. Iedere stem brengt 5 euro op 
voor de clubkas

Zondagmiddag weer livemuziek
Crimson Inc. in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 22 ju-
ni staat Crimson Inc. in The Shack 
en met mooi weer op het gezellige 
terras. De Crimson Inc. band speelt 
een mix van eigen songs en covers, 
maar dan wel covers waar ze hun 
hart en ziel in kunnen leggen, uit-
gevoerd in een country, bluegrass 
en Americana roots jasje. De band 
bestaat uit Dikkie de Rooij op zang 
en gitaar, Jos Wilschut op gitaar 
en zang, Martijn Klaassen op con-
trabas en Nils Bruijel op mandoli-
ne en mondharmonica. Naast eigen 
werk spelen de heren ook covers 
van onder andere Bob Dylan, Bru-
ce Springsteen en The Rolling Sto-
nes. Dus kom zondag 22 juni ge-
nieten van een dosis pure muziek of 
zoals de mannen zelf zeggen: Roots 
from the heart. Volgende weekend 

is er ook één voor in de agenda: The 
Gringos spelen op zaterdag 28 juni 
in The Shack. Klassiekers van toen 
en nu worden allemaal in een sim-
pel en effectief jasje gegoten; beu-
kende drums, pompende bas en 
scheurende gitaar, afgemaakt met 
strakke driestemmige vocalen. Als 
je van stevige muziek houdt, ben je 
bij dit klassieke trio zeker op je plek. 
Zondag 29 juni wordt een benefiet-
middag voor Finis Tasby, een Ame-
rikaanse Blueslegende, georgani-
seerd met de crème de la crème uit 
de Nederlandse bluesscene. Zon-
dag 22 juni is The Shack open van-
af 15.00 uur. Crimson Inc begint om 
16.00 uur en de entree is gratis! Voor 
het programma en openingsdagen: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Feestavond met De Klught 
vrijdag in Het Oosterbad
Aalsmeer - Misschien wordt het 
een traditie. In elk geval speelt 
de Klught evenals vorig jaar op of 
rond de langste dag op de feest-
avond van Het Oosterbad aanstaan-
de vrijdag 20 juni. Voor de oude roc-
kers van De Klught is het bekend 
terrein. De vijf leden van de band 
zijn allen geboren en opgegroeid 
in Aalsmeer-Oost en waren trou-

we bezoekers van het openlucht-
bad. Maar evenals vorig jaar zullen 
ze laten zien dat ze ook heel goed 
muziek kunnen maken op deze bij-
zondere locatie. Dat doen ze met het 
bekende repertoire van rock tot soul 
naar Nederlandstalig. Kom dus vrij-
dag naar Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade 1. Het feest begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 

Zaterdag op Westeinderplassen
PlasPop met The Whatts
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 21 juni de Westeinderplassen 
op voor: Plas Pop 2014. De voorbe-
reidingen van dit reeds ingeburger-
de  Aalsmeerse evenement loopt, 
aldus de Dippers, op rolletjes. De 
artiesten zijn gescreend, de loca-
ties wederom onder de loep ge-
nomen, de vrijwilligers en de vaar-
tuigen geselecteerd. Het komt dus 
goed! De Dippers hebben wel een 
soort tien geboden van Plas Pop 
gemaakt, waaraan bezoekers zich 
dienen te houden. De belangrijk-
sten zijn: De bezoekers dienen an-
dermans eigendommen te respec-
teren, met name de akkers van de 
kwekers. In de Westeinderdijksloot 
wordt op de avond van Plas Pop 
éénrichtingsverkeer ingesteld. De 
vaarrichting is: vanaf Aalsmeer al-
leen richting Rijsenhout. De tegen-
gestelde vaarrichting dient dus te 
worden afgelegd via de kleine of 
grote Poel. Op het eiland van fa-
milie de Niet (schuilhaven de Kod-
de) staat een  toilet waar de bezoe-
kers van Plas Pop gebruik van mo-
gen maken! Voor ieders veiligheid 
zal de AED boot rondvaren. Ook 
zullen er waarschijnlijk enkele leden 
van de vrijwillige brandweer aanwe-
zig zijn. En, de Westeinderplassen is 
een prachtig natuurgebied. Natuur-
lijk geldt: Eigen rotzooi in de eigen 
emmer mee terug naar huis!

Jazz in poeltje van Meijer
De juiste lokaties en de bijbeho-
rende acts: 1. Torregat: Aalsmeers 

saxofoonkwartet. Eiland van Jan 
den Hartog. 2. Schuilhaven de Gro-
te Brug: De  Mainville Bluesband. 
3. Vissersvreugd: Dazzle. Eiland van 
Jan Visser. 4. Schuilhaven de Kod-
de: Broken Mules. Eiland van fami-
lie de Niet. 5. Koddespoel: Coolcast 
Band met Hans Millenaar op gitaar 
en zang, Piet van Leeuwen op bas-
gitaar en op percussie en zang Jack 
Muller. Als extraatje is er een pro-
fessioneel jazzy verrassingsoptre-
den in het poeltje van Jan Meijer. 
Bovenstaande acts treden beginnen  
exact om 21.00 uur, om  22.00 uur en 
om 23.00 uur. De optredens duren  
25 minuten. Na  de optredens ver-
plaatst het publiek zich varend naar 
een volgende locatie of niet. 
En dan natuurlijk nog de slotact, 
de uitsmijters van deze avond: The 
Whatts op de Koddespoel, vanaf 
de schuit van Wim Visser. De gita-
risten André en Bob, drummer Pe-
ter en bassist George spelen van 
23.45 tot circa 00.30 uur hun opzwe-
pende, swingende  muziek  ter af-
sluiting van deze avond. Overigens 
geen waterbingo deze keer, wellicht 
nog een kleine  samenzang van The 
Whatts en de Dippers, Het kaart-
je van de Westeinderplassen met 
daarop aangegeven de locaties van 
de opgetreden is te downloaden op: 
www.plaspopaalsmeer.nl Mails met 
vragen kunnen gestuurd worden 
naar plaspop@live.nl. Het gehele 
‘event’ is uiteraard geheel gratis. Tot 
slot: Neem allemaal zaterdag een 
wensballon mee voor bij de slotact 
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Aalsmeer Flower Festival: 
Verrassend veelzijdig!
Aalsmeer - Zaterdag 21 en zondag 
22 juni toont het Aalsmeer Flower 
Festival de kracht van dit bloemrijke 
dorp. Waarin Aalsmeer zich onder-
scheid, zich manifesteert en een ge-
wild woongebied is geworden. Ooit 
de bakermat van de bloemsierteelt 
en nu een dynamisch dorp waar op 
velerlei gebied, kunst, sport, cultuur, 
van alles gebeurt. Na jaren van over-
leg en praten over een mogelijk eve-
nement waarin het specifieke karak-
ter van het bloemendorp werd bena-
drukt zijn het VVV Aalsmeer en de 
gemeente die nu hun moed tonen! 
Zij geloven in het concept en wisten 
maar liefst 20 organisaties en bedrij-
ven ervan te overtuigen om mee te 
doen. 

Daardoor kan er ondanks een vrij 
korte voorbereidingstijd een pro-
gramma worden gepresenteerd dat 
staat als een huis. Twee dagen lang 
zullen bloemen centraal staan, kan 
men wandelend, fietsend en rijdend 
door het dorp, kijken naar bijzonde-
re tentoonstellingen, meedoen aan 
workshops, bijzondere tuinen bezoe-
ken, varen over en langs de mooiste 
unieke water- en natuurgebieden, 
fietsen langs onvermoed natuur-
schoon. Wie geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van Aalsmeer kan op 
meerdere locaties zijn/haar hart op-
halen. Logistiek is het allemaal goed 
geregeld, gewoon lekker de auto 
thuis laten! Voor de sportievelingen 
is er een fietstocht, een rondrijden-
de bus pikt de wandelaars op ver-
schillende locaties op, en men kan 
ook per boot op ontdekkingstocht. 

En belangrijk, op dit soort feestelij-
ke dagen is op zijn tijd genieten van 
een hapje en een drankje natuurlijk 
vanzelfsprekend. Op meerdere loca-
ties is dat mogelijk. Het programma 
op beide dagen is van 11.00 tot 16.00 
uur tenzij anders aangegeven.

Programma Aalsmeer centrum:
Molenplein: Het Aalsmeer Flower 
Festival begint om 8.30 uur met een 
stevig Hollands ontbijt voor alle deel-
nemers. Bij voldoende wind zullen de 
wieken van Korenmolen de Leeuwen 
draaien en wordt er meel gemalen. 
Leuk om met kinderen een bezoekje 
aan de molen te brengen. Beeldhou-
wer Mark van Kuppevelt ‘verplaatst’ 
voor dit weekend tijdelijk zijn atelier. 
Geïnspireerd door bloemen en plan-
ten demonstreert hij hoe boeiend zijn 
vak is en natuurlijk krijgt ook het pu-
bliek de kans om mee te doen. 
De inspirerende workshops van 
Mark zijn altijd de moeite waard. De 
poffertjeskraam, verzorgd door de 
vrijwilligers van de Molen, zal zeker 
veel aftrek vinden. 
Foto’s op de daktuin van project Van 
Berkel: Aalsmeer Photo heeft een fo-
towedstrijd uitgeschreven met het 
thema: ‘Aalsmeer Bloemendorp’. De 
vakjury heeft bijna 100 inzendingen 
bekeken. De als beste geselecteer-
de foto’s worden door Foto de Boer 
op groot formaat gedrukt en geëx-
poseerd op de verrassende en uit-
bundige daktuin van project van 
Berkel (nieuwbouw Molenpad) Er 
is werk te zien van Monic Persoon, 
Judith de Bats, Josine van Erp, Kick 
Spaargaren, Ineke van Mourik, Mar-

go Schouten, Sjonnie Bax, Jolanda 
Kooij, Klaas de Groot en Catharina.
Historische Tuin: Op beide dagen 
wordt er om 15.00 uur een publieks-
veiling gehouden onder leiding van 
erkende veilingmeesters. En natuur-
lijk kan de rijk bloeiende tuin bezocht 
worden evenals het museum met on-
der andere bodemvondsten. Met de 
museum jaarkaart is de Tuin gratis te 
bezichtigen.
De Oude Veiling: De uitgeschreven 
wandelingen starten en eindigen in 
De Oude veiling. Gidsen René Mar-
tijn en Henk de Gooijer nemen de 
wandelaars mee langs historische 
sierteeltlocaties, zoals onder andere 
het Boomkwekerskerhof, Stokkeland 
en het CAV complex (duur wande-
ling ongeveer anderhalf uur). Zater-
dag start men om 10.30 uur en zon-
dag 14.00 uur. De deelname is gra-
tis. In de kleine zaal zijn bloemtafe-
relen van de Amstelveense kunste-
naar Toon de Haas te bewonderen. 
Permanent worden in het restaurant 
oude filmbeelden van de kwekersge-
schiedenis getoond. Een mooie tijd-
reis door het verleden. Zondag is er 
vanaf 16.00 uur live-muziek.

Junior Pramen race: 
Op zaterdag 21 juni start om 13.00 
uur op het Stokkeland de junior pra-
menrace. Een prachtig spektakel 
voor de jeugd.
Programma Aalsmeer oost: The 
Beach (voormalige veiling Bloemen-
lust) is een bezoek waard! Terecht 
met trots leidt eigenaar Ruud Vis-
mans bezoekers rond door het ge-
bouw aan de Oosteinderweg 247a. 

Vele mooie historische elementen in 
het gebouw zijn gelukkig behouden, 
het heden en verleden liggen in el-
kaars verlengde. Met de getoonde 
oude filmopnames wordt het verle-
den weer levend. Tijden van de rond-
leiding (gratis) zijn op beide dagen 
11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Rondvaart Aalsmeer: Varen over een 
stuk authentiek Poelgebied. De bo-
venlanden zullen bekoren om hun 
natuurschoon en de stilte van het 
water. Vertrektijden: 12.00 uur en 
14.00 uur. Volwassenen betalen 7 
euro, kinderen tot 12 jaar 3.25 euro. 
Opstappen nabij The Beach, Pont-
weg.
Belle Epoque: In de drie siertuinen 
van Belle Epoque zullen de bezoe-
kers hun ogen uitkijken. Eén gro-
te rozenweelde. Bijzonder zijn de 
heerlijke ruikende vijftiende eeuw-
se botanische rozen. Voor kinderen 
is er een leuke wedstrijd uitgeschre-
ven: ‘rozen raden’. Verder is er de 
verkiezing: de mooiste tuinroos van 
Aalsmeer. Ook zijn er demonstra-
ties rozen oculeren. En vergeet niet 
de kas met de hanging baskets van 
Morning Glory te bekijken, een bij-
zondere ontdekking!
Het Rozenplein: Mede door de kun-
stenaar Iris le Rute heeft het Rozen-
plein in Nieuw Oosteinde de televi-
sie gehaald. Haar beelden zijn mede 
bepalend voor de sfeer en de uitstra-
ling van het plein. Voor de bewoners 
is het een heerlijke ontmoetingsplek 
geworden. Gedurende Aalsmeer Flo-
wer Festival zal het Rozenplein be-
dolven worden onder rozen. Docen-
ten en cursisten van het Boerma In-
stituut geven demonstraties bloem-
schikken. Deze activiteit valt samen 
met het georganiseerde Bruggen-
festival in de wijk.
Open Tuinen Weekend: Twin-
tig bijzondere particuliere tuinen 
in Aalsmeer en omgeving kunnen 
worden bezocht. Het Boerma Insti-
tuut maakt op eigen locatie aan de 

Legmeerdijk deel uit van het ‘Open 
Tuinen Weekend’. De tuinen van de 
bloemschikschool zijn op beide da-
gen te bezichtigen. Zondag 22 ju-
ni is er ook een workshop: ‘bloe-
mentuintje’ en ‘bloemrijke vegeta-
tie’. Voor beide workshops moet wor-
den ingeschreven zie vvvaalsmeer.
nl. Henk van Leeuwen (Westeinder 
Rondvaart) vaart vanaf het Praam-
plein langs een aantal eilandtuinen. 
Henk is een fantastische verteller, 
zijn anekdotes en verhalen garan-
deren een boeiend luisterfeest! Hier-
voor kunt u inschrijven op inforr@
westeinderrondvaart.nl. Kosten 12.50 
euro inclusief koffie en koek.
Vervoer: Twee speciale festivalbus-
sen rijden rondes langs de locaties. 
Eén van de bussen is de ‘Jules Ver-
ne’ (bouwjaar 1963) een luxe VIP 
bus waarmee vroeger hoogwaardig-
heidsbekleders uit binnen-en bui-
tenland werden vervoerd. Koningin 
Juliana was één van hen. De Festi-

valbussen rijden langs alle hoofd-
locaties en men kan in- en uitstap-
pen naar believen. De bussen ko-
men ook langs het startpunt van het 
‘Open Tuinen Weekend’ (het Wellant 
College in de Linnaeuslaan). Het ver-
voer is gratis! Op de fiets, wandelend 
en varend: De Groene As verbindt. 
Ontdek fietsend, lopend of varend 
het aantrekkelijke landschap tussen 
Amstelland en Spaarnwoude. Langs 
de route zijn diverse activiteiten. De 
Poel en de Bovenlanden maken deel 
uit van de Groene As, een leefge-
bied voor bijzondere plant en dier-
soorten. De routes zijn te downloa-
den via www.noordholland.nl/groe-
ne-as. Deelname is alleen op zater-
dag 21 juni mogelijk.
Plaspop op de Westeinder: Om het 
feest compleet te maken barst zater-
dag 21 juni vanaf 21.00 uur het mu-
ziekspektakel Plaspop los. 

Janna van Zon

Enthousiast team bij Crown Theater Aalsmeer

Vrijwilliger Roel Houwers: 
“Het is een leuke hobby”
Aalsmeer - Dat het theaterseizoen 
2013/2014 ten einde is, wil nog niet 
zeggen dat er niet gewerkt wordt 
achter de schermen bij het theater in 
het centrum van Aalsmeer. Een aan-
tal van de vrijwilligers is druk doen-
de voor het komende seizoen. Eén 
van die vrijwilligers is Roel Houwers. 
Hij gaat zijn vierde seizoen in. Op de 
vraag wanneer en waarom hij dit vrij-
willigerswerk is gaan doen vertelt hij 
het volgende: “Eind 2011 zag ik een 
advertentie waarin directeur Peter 
van Eick vroeg naar iemand voor de 
marketingafdeling. Ik heb een mar-
keting achtergrond en ben grafisch 
vormgever én ik heb veel affiniteit 
met het theater in het algemeen, dus 
ik heb gereageerd. Sindsdien zit ik 
er bij en coördineer het Marketing-
team. Met heel veel plezier moet ik 
zeggen.” Roel heeft een eigen bedrijf, 

te weten R.O.E.L. Design Brand Ad-
vertising in Uithoorn. Dit loopt pri-
ma. Waarom dan toch nog een on-
betaalde baan ernaast? “Ik vind dat 
maatschappelijk gewoon heel be-
langrijk. Het voelt goed om vrijwilli-
gerswerk te doen. Crown Theater is 
een stichting en dat is heel bijzonder. 
In de loop der jaren zijn er veel me-
dewerksters bijgekomen en we heb-
ben een ontzettend leuk team mo-
menteel. Ik krijg van dat enthousi-
asme dat een ieder uitstraalt enorm 
veel energie! Het is hier echt heel ge-
zellig. Daarnaast vind ik theater ge-
woon een leuke wereld. Als ik met 
mijn vriend op vakantie ga dan zoe-
ken we ook altijd uit welk entertain-
ment er is en daar kunnen we dan 
echt van genieten. Het is een leuke 
hobby en nu kan ik ook nog iets in-
houdelijks betekenen. Prima combi-

natie toch?” Roel is betrokken bij on-
derhandelingen tussen diverse par-
tijen en is trots op het commercieel 
goed draaiende bedrijf dat Crown 
Theater Aalsmeer heet. Hij is Project 
Manager op verschillende voorstel-
lingen en zit de tweewekelijkse ver-
gaderingen van het marketingteam 
voor. Twee dagen per week is Roel 
te vinden op kantoor. Hij verzorgt de 
vormgeving voor de website en alle 
communicatie uitingen (online en of-
fline) en coördineert de marketing-
planning. Roel maakt meteen van de 
gelegenheid gebruik dat er momen-
teel naarstig gezocht wordt naar een 
Sales persoon. Iemand die contacten 
onderhoud met partner bedrijven.

Leuke producties nieuw seizoen
Men zal zich soms niet kunnen in-
denken dat er zoveel vrijwilligers 

werkzaam zijn in het Crown Thea-
ter. Het zijn er, naast directielid Pe-
ter, in totaal maar liefst zeventig! Het 
kantoor is ook iedere dag bemand 
tijdens kantooruren. Er werken tien 
secretariaatsmedewerkers, het mar-
ketingteam bestaat uit negen men-
sen, in de techniek werken er tien, er 
zijn vijfendertig gastvrouwen/man-
nen en de Business Club bestaat uit 
drie mensen. 
Daarnaast is er nog een ICT-er werk-
zaam en een fotograaf. Een flinke 
club dus. En iedereen verheugt zich 
op het komende seizoen. Zo ook 
Roel. Hij licht een tipje van de slui-
er op: “We hebben met elkaar weer 
prachtige producties uitgekozen: 
Musical ‘Een avond met Dorus’, Do’s 
Theatertour en de 3 J’s bijvoorbeeld. 
Voor kinderen hebben we Pluk en 
de Petteflet, Woezel en Pip en Sam 
de Brandweerman en shows als 
Woodstock, Bloodbrothers/Harts-
vrienden, the Bluesbrothers en Taxi 
Taxi. We beginnen in september met 
een opwarmertje, namelijk The 80’s 
Mania, een Engelse productie met 
herkenbare songs uit de tachtiger 
jaren en de officiële opening zal in 
oktober plaatsvinden met Crazy Pi-
ano’s. Aangezien ik zelf fan ben van 
Tina Turner ben ik ook blij dat Four-

tina bij ons op de planken staat. Een 
regelrecht ode aan deze fantastische 
zangeres.”
Alle voorstellingen zijn zichtbaar 
op de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl De kaartverkoop ervan 
gaat zeer binnenkort van start, waar-
bij vroegboeken loont! Roel Houwers 
tot slot: “Voor een volledig en heer-

lijk avondje uit ben je in ons gezelli-
ge theater prima op je plek. Lekker 
een hapje eten vooraf in één van de 
restaurants, vervolgens de grootste 
sterren zien optreden en aansluitend 
een drankje doen in één van de bars. 
Wat wil een mens nog meer?!” 

Door Miranda Gommans

Afgelopen weekend werd in de Historische Tuin een unieke en prachtige ro-
zententoonstelling gehouden. Heerlijke geuren en mooie kleuren, kwamen de 
bezoekers tegemoet. Heerlijk om rond te lopen in de ‘tuinbouw van weleer’. 
Dit kan aanstaand weekend opnieuw tijdens het Aalsmeer Flower Festival. De 
Historische Tuin is bereikbaar via het Praamplein. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Zaterdag met optredens en workshops

2e Editie Bruggenfestival 
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
21 juni vindt de tweede editie van het 
Bruggenfestival plaats in Oosteinde. 
Al maanden is de organisatie, volle-
dig bestaande uit Aalsmeerse jon-
geren, bezig om het festival weder-
om te laten slagen. De jongeren wor-
den hierbij gesteund door de winke-
liersvereniging Poldermeesterplein 
en een aantal partners uit het sociale 
domein en ondernemers in de omge-
ving. Het Bruggenfestival is vorig jaar 
gestart door een groep enthousiaste 
jongeren met als doel de wijk dich-
ter bij elkaar te brengen. Dit traject 
begon al jaren geleden toen de jon-
geren met het jongerenwerk door de 
wijk reden om een film te maken over 
hun wijk en wat zij van de buurt von-

den. Tijdens het maken van deze film 
merkte een van de jongeren, Ben Be-
ka, op dat de ‘oude’ wijk (Plan Blom, 
etc.) en de ‘nieuwe’ wijk letterlijk ge-
scheiden werden door bruggen. Met 
dit als leidraad ontstond het idee om 
de brug als symbool te gebruiken 
voor een festival dat letterlijk en fi-
guurlijk bruggen zou slaan tussen de 
bewoners en winkeliers en anderen 
in de wijk. Hier uit ontstond vorig jaar 
de eerste editie van het Bruggenfes-
tival. Vanwege het succes van vorig 
jaar, de positieve reacties uit de wijk 
en de grote motivatie van de jonge-
ren in de organisatie is besloten een 
tweede editie van dit festival te orga-
niseren. Het festival start al om 10.00 
uur op het Poldermeesterplein en 

rondom de brede school de Mikado. 
Op het Poldermeesterplein zijn aller-
hande kinderactiviteiten en een fes-
tivalmarkt. Rondom de Mikado kun-
nen kinderen kennis maken met ver-
schillende sporten die in Aalsmeer-
Oost worden aangeboden, door mid-
del van verschillende workshops. 
Om 13.00 uur vindt de officiële ope-
ning van het festival plaats op het 
Poldermeesterplein. Wethouder Tom 
Verlaan zal het festival officieel ope-
nen waarna er verschillende arties-
ten zullen optreden op het podium. 
Onder andere kan gekeken worden 
naar een demonstratie van de lo-
kale kick-boks vereniging Fitz Gym. 
Om 14.00 uur is de grote hit van vo-
rig jaar wederom van de partij; tan-
te Rosa en haar Verhalenjurk! De-
ze keer vertelt zij een verhaal over 
een moeder en dochter die het niet 
altijd met elkaar eens zijn. Een ver-
haal over accepteren en samenle-
ven, helemaal passend bij de bood-

schap van het Bruggenfestival. Van 
15.00 tot 17.00 uur is er een Open Po-
dium waar genoten kan worden van 
beginnend talent uit Oost en omge-
ving. Het Open Podium wordt gepre-
senteerd door vriendin van het festi-
val, Sasja Brouwers. Zij zal zelf ook 
een paar nummers ten gehore bren-
gen. Om 17.00 uur komt het pro-
gramma rondom de Mikado ten ein-
de. Op het Poldermeesterplein gaat 
het festival echter door tot 21.00 
uur. De winkeliers aan het Polder-
meersterplein verzorgen een prach-
tig buitenrestaurant na 17.00 uur. Tij-
dens het eten kan men nog genie-
ten van optredens van onder andere 
Roy Huiskens; Nederlands kampioen 
illusionisme, bluesrock band Anchor 
Creek, Souhaila Chergui, bekend van 
de Voice Kids, en als afsluiter van 
het festival de bekende Aalsmeerse 
band Ten Beers After. Om 21.00 uur 
loopt het feest op het Poldermees-
terplein ten einde. Het Bruggenfes-

tival gaat echter nog door. Om het in 
de wijk rustig en gezellig te houden, 
wordt het feest verplaatst naar the 
Beach. Hier treedt Souhaila Chergui 
wederom op, dus zorg dat u op tijd 
binnen bent! Na Souhaila wordt de 

avond overgenomen door DJ Daan. 
Tussen 23.00 en 01.00 wordt het fes-
tival afgesloten door niemand min-
der dan Nista. Na zijn laatste num-
mer is het Bruggenfestival 2014 dan 
definitief ten einde. 

Muziekbeleving ouderen in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - ‘Slaap kindje slaap, klap 
eens in je handjes’, liedjes die ons al-
len met de paplepel zijn ingegoten. 
Bij het opgroeien ontstaan er vervol-
gens de eigen voorkeuren, van pop, 
jazz, heavy metal, gipsy tot klassiek. 
Maar waar ook voor gekozen wordt, 
onderzoeken hebben uitgewezen 
dat samen zingen en het beleven 
van muziek zowel voor geest als li-
chaam helend en gezond is. Zorg-
centrum Aelsmeer onderkent het 
belang van luisteren naar muziek en 
het samen zingen. Daarom wordt er 
ook veel aandacht geschonken aan 

deze tijdsbesteding. Daarbij zijn vrij-
willigers onmisbaar. Dankzij hen be-
leefden de bewoners van het zorg-
centrum zondag 1 juni een inte-
ressante Mozart middag. Het is nu 
voor de derde maal dat pianodocen-
te Wilma Broere geheel belangeloos 
een klein concert organiseert. Tel-
kens weer staat een andere compo-
nist centraal. Na Beethoven en Cho-
pin werd dit maal Wolfgang Ama-
deus Mozart voor het voetlicht ge-
haald. Oud docent Al. Tas vertel-
de over het leven van deze hoog-
begaafde Mozart, die tijdens zijn le-

ven heel wat afreisde met zijn ou-
ders en vier jaar oudere zuster Non-
na. Het wonderkind, zoals later zou 
blijken, werd tijdens zijn leven nau-
welijks gewaardeerd, men vond het 
maar een recalcitrant mannetje. Het 
waren leuke wetenswaardigheden 
die onderhoudend werden verteld. 
Maar het meest geweldig was toch 
wel dat een jonge generatie, Ma-
rije, Lynn, Britt, Marlotte en Hieke, 
de bewoners zoveel te bieden had 
en de wederzijdse vreugde die het 
opleverde. Voor de pianistes was het 
leuk om op een podium voor publiek 

te kunnen spelen en voor de be-
langstellenden fijn om te luisteren. 
De schoonheidsfoutjes maakte het 
totaal alleen maar charmant. Mari-
na, Joke, Frida en Al, bewezen dat 
je niet meer ‘piep’ hoeft te zijn. On-
danks de spanning voor het open-
bare optreden was het ook voor hen 
fantastisch om te doen. “Ach wat 
had ik een fijne middag, ik houd zo 
van piano”, aldus een van de luiste-
raars. Dat het Zorgcentrum over een 
eigen vleugel en klein orgel beschikt 
is te danken aan de actieve vrienden 
van het Zorgcentrum Aelsmeer. Via 
sponsors en donateurs is er zoveel 
geld bij elkaar gesprokkeld dat er 
nu regelmatig pianoklanken te be-
luisteren zijn in de grote zaal.

Meezingen
Iedereen wil oud worden, maar nie-
mand wil het zijn. Daarbij is de angst 

voor dementie zeer groot. Helaas is 
het de realiteit dat het veel mensen 
overkomt. Zorgcentrum Aelsmeer 
doet er werkelijk alles aan om ook 
voor degenen die dit lot treft het le-
ven nog zo aangenaam mogelijk te 
laten zijn. Cliënten, die dankzij man-
telzorgers nog thuis kunnen wonen, 
komen een paar dagen per week 
naar de dagbesteding in gebouw 
Irene. Het samen zingen van lied-
jes van vroeger is een onderdeel van 
het totale aangeboden gevarieerde 
programma. Twee koorleden van de 
ACOV (Aalsmeers Christelijke Ora-
torium Vereniging) en een accor-
deoniste begeleiden de zanggroep. 
Neen, zij willen onder geen beding 
met hun naam in de krant ‘alsjeblieft 
niet!’ De wijze waarop de vrijwillig-
sters de zanggroep begeleiden is 
goud waard. Het is ontroerend om 
ouderen, die zich steeds meer in het 

verleden terugtrekken, weer zo blij 
te zien worden. Eén van hen komt 
in zichzelf gekeerd, afwezig, binnen 
maar wanneer zij het liedje ‘Het klei-
ne café aan de haven’ hoort, ver-
schijnt er een grote lach op haar ge-
zicht. Er wordt meegezongen en al-
le woorden zijn nog paraat. Ook ‘de 
orgelman’ van Wim Sonneveld en de 
liedjes van Johnny Jordaan, Willy Al-
berti, Max van Praag, Eddy Christiani 
en vader Abraham zijn bekend ter-
rein. De geschoolde stemmen van 
de begeleiders stimuleren de groep, 
het geheel klinkt zuiver en goed. 
Maar ja, is dat belangrijk? Gaat het 
niet gewoon om het samen plezier 
hebben in zingen? Wanneer het tijd 
is om naar huis te gaan, straalt de 
tevredenheid van de gezichten af. 
Het is het mooiste ‘dank je wel’ dat 
de vrijwilligers zich kunnen wensen. 
Janna van Zon
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Handtekening burgemeester 
Vonk voor Green Deal
Aalsmeer - Op 10 juni tekenden 
burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der namens Greenport Aalsmeer, 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, Sharon Dijksma, en 13 an-
dere partijen de Green Deal ‘CO2 
voorziening glastuinbouw in Noord-
Holland’. De Green Deal helpt pro-
vinciale en landelijke overheden, 
tuinbouworganisaties en bedrij-
ven om hun doelstellingen te be-
halen voor energiebesparing en de 
reductie van hun CO2-uitstoot én 
de internationale concurrentieposi-
tie van de glastuinbouw te verster-
ken. De Green Deal is een antwoord 
op de EU-oproep aan lidstaten om 
haast te maken met klimaatmaatre-
gelen voor de land- en tuinbouwbe-
drijven. De 15 partijen die de Green 
Deal ondertekenen zijn: Ministe-
rie Economische Zaken, Ministe-
rie Infrastructuur en Milieu, OCAP 
CO2 BV, AEB Exploitatie BV, Allian-
der, Provincie Noord-Holland, Stich-
ting Greenport Aalsmeer, Stichting 
GreenPort Noord-Holland Noord, 

NV HVC, LTO Noord Glaskracht, Ge-
meente Haarlemmermeer, Amster-
dam Economic Board, Energy Val-
ley, Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. 
en SGN Rijsenhout BV.

Koop geen kleding voor 
een prikkie uit kofferbak!
Aalsmeer - Er zijn weer oplichters 
actief in de regio en in Aalsmeer. 
Regelmatig krijgt de politie meldin-
gen binnen van inwoners die be-
naderd zijn om kleding van beken-
de merken tegen een koopje aan te 
schaffen. De verkoop vindt veelal 
plaats vanuit de kofferbak van een 
auto. 
Zo ook weer afgelopen zaterdag op 
het Praamplein. Een inwoner werd 
aangesproken door een, zei hij, ver-
tegenwoordiger van Armani uit Ita-
lië. Hij had een beurs gehad in Am-
sterdam en had nog teveel kleding 
over om mee te nemen in het vlieg-
tuig. Hij wilde zijn kleding graag 
kwijt voor een kleine prijs, want 

zijn vlucht naar Milaan was al over 
enkele uren. De inwoner is in de 
’smoes’ getrapt en heeft een Arma-
ni pak en twee jackets aangekocht 
voor 100 euro. De verkoper wilde er 
350 euro voor hebben, maar ging 
uiteindelijk toch akkoord met het la-
gere bedrag. Verkoop van partijen 
merkkleding vindt veel in de buurt 
van luchthavens plaats en niet al-
leen in Nederland. De politie raadt 
aan niet in zee te gaan met dergelij-
ke verkopers. Veelal betreft het hier 
imitaties van bekende merken en 
is deze kleding veel minder waard. 
Doe wel aangifte, wie weet lukt het 
de politie om meerdere slachtoffers 
te voorkomen!

Zon voor stichting Dag van je Leven

Wethouder Verburg zwaait 
deelnemers Botendag uit! 
Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg heeft afgelopen 
zaterdag 14 juni het startschot ge-
geven voor het rondje varen op de 
Westeinderplassen. Samen met or-
ganisator Dirk Box van de stichting 
Dag van je Leven heette hij iedereen 
welkom in Jachthaven Kempers. “Ik 
ben verheugd over het feit dat een 
dergelijk evenement in Aalsmeer 
plaats vindt”, aldus Verburg. “Voor 
velen lijkt het zo gewoon om het wa-
ter op te gaan, maar dat is helemaal 
niet zo vanzelfsprekend.” 
Hij bedankte de booteigenaren en 
de vrijwilligers en wenste iedereen 
een behouden vaart. Samen met 
raadslid Eppo Buskermolen, aan-
wezig namens Kudelstaartse Vei-
ling, zwaaide hij de vele vrolijk ver-
sierde boten uit. Veel booteigenaren 
hadden hun best gedaan om hun 

boot te versieren met veelal oran-
je vlaggetjes, slingers en ballon-
nen. Een mooie colonne van sloe-
pen, speedboten, motorjachten, 
zeilboten en meer verliet de haven 
om na een paar uurtjes varen, on-
der prima zonnige weersomstandig-
heden, weer veilig aan te leggen. Na 
het varen bleef het nog even gezel-
lig in de jachthaven. Er was muziek 
en zingende DJ Dennis bracht een 
paar vrolijke meezingers ten gehore. 
Het bestuur van Stichting Dag van 
je Leven kan terugkijken op een ge-
slaagd vaarevenement en is dank-
baar dat sponsors als Veiling Ku-
delstaart en TV Kudelstaart hiervoor 
een bijdrage hebben geleverd. 

Foto’s en een uitgebreid verslag van 
de botendag zijn te vinden op www.
dagvanjeleven.org.

Eind juni start aanleg twee 
kunstgrasvelden FC Aalsmeer 
Aalsmeer - Eind van deze maand 
begint de aanleg van twee kunst-
grasvelden voor de nieuwe voet-
balclub FC Aalsmeer op het terrein 
van RKAV aan de Beethovenlaan. 
De aanleg van de kunstgrasvelden 
is een ingrijpende klus en behelst 
ook de aanleg van verharding rond 
de velden, het plaatsen van nieu-
we hekwerken en aanbrengen van 
veldverlichting. Het is de verwach-
ting dat de nieuwe kunstgrasvelden 
eind oktober gereed zijn voor ge-
bruik. Tijdens de werkzaamheden is 
het ook noodzakelijk het pad tussen 
de voetbalvelden af te sluiten. Met 
de aanleg van de kunstgrasvelden 
wordt een volgende stap gezet in de 
realisatie van het project Hornmeer. 
De aanjager voor het project is de 

fusie van de voetbalverenigingen 
VVA, RKAV en Jong Aalsmeer Uni-
ted. De gefuseerde voetbalvereni-
ging gaat volgens planning in 2016 
voetballen op het nieuwe, moderne 
voetbalcomplex. Op het vrijkomen-
de VVA complex komt een nieu-
we basisschool van de gefuseerde 
scholen De Hoeksteen en de Weg-
wijzer. Volgens planning wordt de-
ze school na de zomer van 2017 op-
geleverd. Een ander onderdeel van 
project Hornmeer is de bouw van 
een nieuwe sporthal bij zwembad 
De Waterlelie, deze is 2016 gereed. 
Op de vrijkomende schoolloca-
ties aan de Meervalstraat en Roer-
domplaan en Ophelialaan worden 
op termijn plannen ontwikkeld voor 
woningbouw.

Vernieling in voortuin: Verveling?
Was het baldadigheid vanwege de 
overwinning van de eerste WK wed-
strijd voor oranje? Of een daad uit 
verveling? Wij weten het niet, maar 
vervelend is het wel. Eén van onze 
twee callistemon laevis (lampen-
poetser) boompjes, in volle bloei, is 
opzettelijk vernield in de nacht van 
vrijdag 13 op zaterdag 14 juni. De 
stam is aan de onderkant van het 
boompje afgebroken en bij de ach-
terburen op het dak van de schuur 
gegooid. Helaas is dit niet de eerste 
keer dat iemand moedwillig schade 
heeft aangericht aan onze voortuin. 

In een eerder geval vorig jaar is een 
olijfboompje met pot ontvreemd en 
enige weken later een ander plant-
je met pot meegenomen. Van de-
ze laatste is enkele dagen later het 
plantje in een perkje in de buurt 
aangetroffen.

Wij vragen ons af wie dit gedaan 
heeft en waarom. Tips over het voor-
val van afgelopen weekend zijn dan 
ook van harte welkom!

Vanessa de Jong
Lisdoddestraat 65, Kudelstaart

ingezonden

Wie verdient 
een lintje?

Aalsmeer - In de gemeente zetten 
vele bewoners zich belangeloos en 
vaak in alle bescheidenheid in voor 
het maatschappelijk welzijn. Men-
sen die waardering en erkenning 
vanuit de samenleving verdienen. 
Kent u iemand die u wilt voordra-
gen voor de algemene gelegenheid 
in april 2015 (Lintjesregen)? Zorg er 
dan voor dat uw aanvraag op tijd is 
ingeleverd. De aanvraag moet vóór 
18 augustus 2014 bij de gemeen-
te ingeleverd zijn. Voor meer infor-
matie over de mogelijkheden om 
iemand voor te dragen en de wij-
ze waarop, kunt u terecht bij Bet-
ty van der Vaart van de gemeente 
Aalsmeer, telefoon 0297-387511 of 
stuur een mail naar betty.van.der.
vaart@aalsmeer.nl.

Aandacht voor toegestane snelheid
Binnen bebouwde kom: 
30 en 50 kilometer! 
Aalsmeer - Leerlingen van groep 
8 van de basisschool Samen Eén 
hebben een verkeersactie gehou-
den rondom het Praamplein. De 
kinderen vroegen aandacht voor de 
toegestane snelheid binnen de be-
bouwde kom. Bewust of onbewust 
wordt er regelmatig te snel gere-
den door automobilisten in woon-
wijken. Een paar kilometer te hard 
rijden lijkt onschuldig, maar het 
verhoogt de kans op een ongeluk 
met letsel of dodelijke afloop aan-
zienlijk. De leerlingen bespraken 
dit onderwerp met voorbijgangers. 
“Rijdt u zelf wel eens te snel bin-
nen de bebouwde kom?”, “Weet u 
wel hoe gevaarlijk dat is voor spe-
lende kinderen op de straat?” Na 
een gesprekje kregen de voorbij-
gangers een foldertje en een win-
kelwagenmuntje mee. “Op de-

ze manier hopen we dat ze aan 
de snelheid herinnerd worden”, al-
dus de leerlingen. Ook wethouder 
Ad Verburg en wijkagent Erik van 
der Brun kwamen op vrijdag 6 ju-
ni een handje helpen. Beide ga-
ven ook aan dat zij regelmatig van-
uit bewoners te horen krijgen dat er 
te snel gereden wordt door de stra-
ten, ondanks de al bestaande snel-
heidsremmende maatregelen. Een 
erg belangrijke actie van de leer-
lingen dus, en hopelijk dat automo-
bilisten zich nu ook bewust aan de 
toegestane snelheid houden. Wet-
houder Verkeer Ad Verburg: “Het 
is heel belangrijk dat de leerlingen 
veilig fietsend naar school komen. 
Dan moeten ze wel weten hoe zij 
zich in het verkeer moeten gedra-
gen. Daarom organiseert gemeen-
te Aalsmeer samen met Veilig Ver-

keer Nederland (VVN) verschil-
lende trainingen, zoals verkeers-
examen en Dode Hoek Fiets trai-
ning waar alle groepen 8 aan mee 
doen. We kunnen kinderen van al-
les leren, maar we vragen met deze 
campagne ook de autobestuurders 
zich aan de snelheid te houden. In 

de bebouwde kom weet je namelijk 
nooit wat je tegen komt.” Meer in-
formatie over deze campagne, uw 
remweg of meer informatie over de 
boetes voor te hard rijden binnen 
de bebouwde kom is te lezen op de 
website: www.nederlandveilig.nl/
houjeaandesnelheidslimiet.

Ruimtelijke ontwikkelingen en hondenbeleid op agenda

Praat mee in Ronde Tafel Gesprek!
Aalsmeer - Heeft u ideeën die u 
graag met raadsleden wilt delen? 
Wilt u meepraten over een voorstel 
dat in de raad wordt behandeld? 
Kom dan naar het Ronde Tafel ge-
sprek. Op donderdag 26 juni orga-
niseert de gemeenteraad het maan-
delijkse Ronde Tafel Gesprek over 
onderwerpen die tijdens de eerst-
volgende raadsvergadering bespro-
ken worden. Het Ronde Tafel Ge-
sprek is een gesprek tussen bewo-
ners en raadsleden. Het biedt be-
woners, maatschappelijke organi-
saties en bedrijven in Aalsmeer de 
kans om hun visie te geven over 
voorstellen die in de gemeenteraad 
worden behandeld. Voor raadsle-
den is het belangrijk te horen hoe 
bewoners over bepaalde voorstel-
len denken. Het helpt hen een beeld 
te vormen van wat er in de samen-
leving leeft en om een weloverwo-
gen besluit te kunnen nemen in de 
raad. Tijdens het Ronde Tafel Ge-
sprek worden er geen besluiten ge-
nomen. Op de agenda van een Ron-

de Tafel Gesprek staan onderwer-
pen die de eerstvolgende raadsver-
gadering aan de orde komen. Niet 
alle raadsvoorstellen van de raadsa-
genda staan op de agenda van een 
Ronde Tafel Gesprek. Als een on-
derwerp niet op de agenda staat 
van een Ronde Tafel Gesprek, blijft 
het mogelijk bij het geagendeerde 
onderwerp tijdens de oordeelsvor-
mende raad in te spreken. De on-
derwerpen voor het Ronde tafel Ge-
sprek worden een week van tevoren 
bekend gemaakt. Inwoners en be-
drijven kunnen ook zelf ook onder-
werpen aandragen voor de agen-
da. Het Ronde Tafel Gesprek gaat 
niet over besluiten waar bewoners 
nog bezwaar tegen kunnen maken 
of in beroep kunnen gaan. Ook be-
noemingen, keuzen, voordrachten 
of aanbevelingen van personen ho-
ren niet op de agenda van het Ron-
de Tafel Gesprek thuis, noch klach-
ten. Aanstaande donderdag 26 ju-
ni wordt gesproken over het nieu-
we planproces en werkwijze rond 

ruimtelijke ontwikkelingen, het hon-
denbeleid staat op de agenda en 
de GGD en de AM Groep komen 
de aanwezigen informeren over het 
beleid dat ze het afgelopen jaar ge-
voerd en blikken vooruit naar het 
komende jaar.

Hoe doet u mee?
Als u als belangstellende wilt deel-
nemen aan het gesprek of nieuwe 
onderwerpen wil aandragen kunt u 
zich hiervoor aanmelden tot 12.00 
op de dag van het geplande ronde 
tafel gesprek via griffie@aalsmeer.
nl of via 0297-387516. Vermeld bij 
opgave het onderwerp waarover u 
wilt meepraten of het onderwerp 
dat u als nieuw agendapunt wilt 
aandragen en uw contactgegevens. 
Wilt u alleen als toehoorder aanwe-
zig zijn, dan is aanmelden niet no-
dig. Het Ronde Tafel Gesprek be-
gint om 20.00 uur en duurt tot exact 
22.00 uur. Voorzitter is deze keer Ro-
nald Fransen, fractievoorzitter van 
PACT Aalsmeer.

Hoge stapel voor deelname 
aan WK spel Meerbode!
Aalsmeer - De eerste deelnamefor-
mulieren van lezers aan het WK spel 
van de Meerbode druppelden op 
donderdag en vrijdag binnen. Geen 
animo, geen vertrouwen? Na de 
wedstrijd met de topwinst van 5-1 
op Spanje is de oranjekoorts met 
sprongen gestegen of is het week-
end gebruikt om lekker te puzzelen 
en te overleggen over de gestelde 
vragen? In ieder geval wordt de re-
dactie sinds maandag overspoeld 
met deelnameformulieren. Verras-
send was al dat de brievenbus op de 
eerste werkdag van de week bijna 
uitpuilde en nog verrassender was 
het grote aantal ‘inleveraars’ bij de 
balie. Zowel dinsdag als woensdag 
was de eerste taak de volle brieven-
bus leeg halen en aan het einde van 
de dag de stapel op de balie sorte-
ren. Inmiddels kijkt de redactie te-
gen een hoge stapel aan, die overi-
gens niet meer kan groeien, inleve-
ren kan niet meer! Ook Aalsmeer-
ders zijn positief gestemd over de 
voetballende Oranje mannen. Op de 

vraag wie wordt kampioen, is vooral 
voor Nederland gekozen, op de voet 
gevolgd door gastland Brazilië. Ook 
genoemd zijn Argentinië en Portu-
gal en, sinds dinsdag, Duitsland. 
Topscoorder voor het Nederlands 
elftal wordt volgens het merendeel 
van de lezers Van Persie, het aantal 
doelpunten van Nederland varieert 
van zes (nee!) tot twintig. Afwach-
ten wie nu de hoofdprijs, een geld-
bedrag van 150 euro, wint. 
De foto’s van alle winkels en be-
drijven in de advertenties met voor-
spellingen met eigen producten, zijn 
geweldig om te zien en stralen in-
ventiviteit uit. Maar helaas is (te) 
voorzichtig gereageerd op de eer-
ste, zware ‘pot’. Begrijpelijk, want 
wie had verwacht dat Nederland 
met 5-1 Spanje van de mat zou ve-
gen? Gelijk spel is het meest ge-
noemd en winst voor Spanje. Foei! 
Het dichtst in de buurt van de uit-
slag van de eerste wedstrijd za-
ten Renault Nieuwendijk en de He-
ma met elk 1-3 voor Nederland en 
Kapper Sander en Ringfoto de Boer 
met elk 0-2 voor Nederland. Na-
tuurlijk gaat ook weer gekeken wor-
den of er winkels en bedrijven zijn 
die de tweede en derde wedstrijd, 
tegen Australië en Chili, (wel) goed 
voorspeld hebben! Volgende week, 
wordt vervolgd!

Uitvoering motie Seringenpark
Aalsmeer - Er is weer een belang-
rijke stap gezet voor de verbetering 
van het Seringenpark. Nadat vorig 
jaar de gemeenteraad unaniem de 
Motie Seringenpark had aangeno-
men werd door bureau Wareco een 
onderzoek  naar de groeiomstan-
digheden in het park uitgevoerd. 
Voor het behoud van het Seringen-
park voor de toekomst is uit het on-
derzoek  gebleken dat het nood-
zakelijk is de waterhuishouding en 
bodemgesteldheid te verbeteren. En 
tevens de beplanting gedeeltelijk te 
vervangen. Dit geldt zowel voor het 
woon- als het wandelpark. Het ad-
vies van Wareco is deze maand in 
het college besproken en men is 
akkoord. Het financieel investe-
ringsprogramma dient nu door de 
gemeenteraad te worden goedge-
keurd. De Werkgroep Seringenpark 

e.o. is nauw betrokken geweest bij 
de inzet van het onderzoek en de 
uitkomsten ervan. Ze is op de hoog-
te van het planvoorstel en het advies 
aan de raad. Hun positieve reactie 
is als bijlage bij het advies gevoegd. 
De werkzaamheden in het wandel-
park, zoals drainage, ophogen van 
de perken en vervanging van be-
planting, kunnen na goedkeuring 
uitgevoerd worden in 2015. Aanslui-
tend worden in 2016 de werkzaam-
heden in het woongedeelte van het 
Seringenpark uitgevoerd. Voor het 
vernieuwen van de beschoeiing is 
al budget beschikbaar. Er gaat dus 
nog wel enige tijd overheen voor-
dat beide parken weer op orde zijn. 
Maar na uitvoering van de maatre-
gelen zijn de komende 15 à 20 jaar 
dan geen grote investeringen meer 
te verwachten.
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Jonge ondernemers starten 
nieuwe fysiotherapiepraktijk
Aalsmeer - Op 1 mei is op de loca-
tie Basic-fit in Aalsmeer een innove-
rende fysiotherapiepraktijk onder lei-
ding van Marcella de Groot van start 
gegaan. Marcella is sinds 1998 werk-
zaam als fysiotherapeute en heeft zich 
in de loop van de jaren gespeciali-
seerd op het terrein van arbeidsthera-
pie en chronische klachten. Veel voor-
komende klachten, die verband hou-
den met staand en zittend werk, rug 
en RSI zijn bij haar in goede handen. 
Hierbij kan er ook gericht advies wor-
den gegeven over eventuele werk-
hervatting, terwijl een bezoek op de 
werkplek tevens tot de mogelijkheden 
behoort. Voor mensen met chronische 
klachten is Marcella gespecialiseerd 
in graded activity, een specifieke oe-
fentherapie gericht op functie verbe-
tering. Marcella wordt in haar prak-
tijk terzijde gestaan door de vrij recent 
afgestudeerde fysiotherapeute Fio-
na Oost. Zij heeft de afgelopen twee 

jaar als algemeen therapeute erva-
ring kunnen opdoen, aanvankelijk in 
loondienst, later als zzp-er in Amstel-
veen en Aalsmeer. Door de bundeling 
van krachten en de goed geoutilleer-
de ontvangst- en praktijkruimte kun-
nen Marcella en Fiona fysiotherapie 
op maat bieden, onder meer op het 
gebied van revalidatie, arbeidsfysio-
therapie, fysiotherapie, massage, trai-
ning bij chronische klachten en medi-
cal tape. De praktijk is alle werkdagen 
geopend vanaf 9.00 uur en op maan-
dag tot 20.30 uur. Er is op maandag 
een inloop spreekuur van 19.00 tot 
19.30 uur. Fysiotherapie is de laatste 
jaren direct toegankelijk, wat inhoud 
dat u geen verwijzing meer nodig 
heeft. Tenslotte is het goed om te we-
ten dat er met alle zorgverzekeraars 
cont(r)acten zijn. Adres is Molenvliet-
weg 18a. De praktijk is telefonisch be-
reikbaar via 06-22284097 en per email 
via m.degroot1973@gmail.com.

Uniek: Albino meerval!
Veel belangstelling voor 
open dag Visserijbedrijf
Kudelstaart - Veel publiek is er ver-
welkomt op Visserijbedrijf Rekelhof 
tijdens de open dag afgelopen za-
terdag. Zij kwamen vooral uit Ku-
delstaart en Aalsmeer, maar ook uit 
de regio. Een en al oor was er voor 
het visserslatijn door visser Theo. 
Het populairst was het verhaal over 
het vliegtuig dat in de tweede We-
reldoorlog in 1942 in de Westein-
derplassen is neergestort, met een 
stuk opgevist aluminium van de 
bommenwerper als bewijs. De kin-

deren vermaakten zich bij het wa-
terbassin met het bekijken verschil-
lende vissoorten waaronder een 
meerval van 120 centimeter.

Uniek was de albino meerval van 
70 centimeter, die Theo afgelopen 
week heeft gevangen. Deze kreeg in 
het aquarium veel bekijks, inmiddels 
is hij teruggezet in de poel. Gezien 
de grote opkomst en enthousiasme 
zal er volgend jaar mogelijk weer 
een open dag gehouden worden.

Accent Financieel Advies: 
Het Accent op U!
Aalsmeer - Accent Financieel Advies 
is gespecialiseerd in financiële dienst-
verlening, waarbij de klant centraal 
staat. Uw persoonlijke situatie in com-
binatie met uw wensen en uitgangs-
punten vormen de basis van het ad-
vies. Gevestigd in het vroegere stati-
onsgebouw aan de Stommeerweg zijn 
Jeroen Joosten, Daniel Mudde en Ron 
Botman de drijvende krachten achter 
Accent Financieel Advies. “Bij onze ad-
visering komen levens- en schadever-
zekeringen, hypotheken, inkomens- en 
vermogensplanning allemaal aan bod.” 
Accent Financieel Advies richt zich niet 
alleen op het afsluiten van producten, 
maar heeft als visie een relatie aan te 
gaan voor lange termijn. “Door regel-
matig contact te hebben, worden on-
aangename financiële situaties zoveel 
mogelijk voorkomen, waardoor onze 
relaties financieel onbezorgd kunnen 
blijven leven.” Accent Financieel Ad-
vies heeft geen enkele verplichting om 
financiële producten bij één of meer-
dere financiële instellingen onder te 
brengen. “Wij zijn dus volledig onaf-
hankelijk en geen enkele bank of ver-
zekeringsmaatschappij heeft een ei-

gendomsbelang of zeggenschap in on-
ze onderneming.”

Informatieavond
Voor toekomstige klanten met be-
staande financiële producten ontwik-
kelde Accent Financieel Advies de FIT-
scan (Financieel Inzicht en Transpa-
rantie). “In dit verkorte traject inven-
tariseren wij uw huidige financiële po-
sitie, geven we een overzicht van on-
ze bevindingen plus een korte bere-
kening van mogelijke besparingen of 
verbeteringen die voor u van toepas-
sing kunnen zijn.” Een van de bevin-
dingen zou een antwoord kunnen ge-
ven op een veel gehoorde vraag: Heb 
ik een woekerpolis en wat zijn de mo-
gelijkheden? Om u kennis te laten ma-
ken met het kantoor en de werkwijze, 
organiseert Accent Financieel Advies 
op donderdag 26 juni een Inloop infor-
matieavond. Op deze avond wordt een 
korte presentatie over woekerpolissen 
gegeven en uiteraard luisteren de ad-
viseurs van Accent Financieel Advies 
ook naar uw andere financiële vragen.” 
Meld u nu aan op info@accentfa.nl of 
bel 0297-268434. Toegang is gratis.

Gratis Vakantie Doeboek 
voor kids bij Hoogvliet
Aalsmeer - Bij de supermarkten 
van Hoogvliet is vanaf woensdag 25 
juni het superleuke gratis Vakantie 
Doeboek verkrijgbaar. Met dit boek 
hoeven kinderen zich tijdens de zo-
mervakantie geen minuut te ver-
velen, want het staat vol met leuke 
spelletjes, puzzels, (voorlees)-ver-
halen en kleurplaten. Het Vakantie 
Doeboek staat deze keer helemaal 
in het teken van het WK Voetbal. 
Het grappige winkelwagentje Ver-
rie organiseert in het Vakantie Doe-
boek een eigen voetbaltoernooi, sa-

men met zijn vriendjes van de pop-
pentheaters. 
Met de kleurwedstrijd maken kin-
deren kans op prachtige prijzen, zo-
als een space scooter, een loopfiets 
en skates. De kleurplaten moeten 
voor 6 september ingeleverd zijn in 
de Hoogvliet supermarkt om kans te 
maken op één van de prijzen. 
Het Vakantie Doeboek is vanaf vol-
gende week woensddag in alle 
Hoogvliet supermarkten gratis ver-
krijgbaar. Wees er wel snel bij, want 
op is op!

Verwondering om fietsenrekken!
“Tot onze verwondering en verbijs-
tering werden wij op donderdag-
ochtend 12 juni geconfronteerd met 
een viertal fietsenrekken, precies ge-
plaatst voor ons winkelpand Zijd-
straat 64. En dat zonder enig over-
leg of mededeling. Als er overleg had 
plaatsgevonden, hadden wij kunnen 
mededelen dat twee rekken in plaats 
van vier voldoende had geweest. 
Deze vier fietsenrekken zijn name-
lijk bijzonder onpraktisch en uiter-
mate hinderlijk voor het gezicht van 
de winkel en verhindert het zicht op 
onze showpoppen buiten. Het is on-
begrijpelijk dat voor ons winkelpand 
vier fietsenrekken geplaatst zijn, ter-
wijl er aan de overkant voldoende 

ruimte is en niemand daar last van 
heeft en de fietsers hun fiets mak-
kelijk kwijt kunnen. De foto laat heel 
goed zien dat de fietsen al aan de 
overkant geplaatst worden en niet in 
ons fietsenrek. Wij denken ook dat 
door het plaatsen van de fietsenrek-
ken in het dorp op deze manier geen 
rekening gehouden is met de brade-
rie. Wij hebben nu het verzoek inge-
diend om de zonder enig overleg ge-
plaatste fietsenrekken te verplaats-
ten naar een hiervoor meer geschik-
te plaats, zodat onze leuke etalering 
buiten weer goed zichtbaar is.”
True Fashion & Jaimie’s 
Zijdstraat 64 
Aalsmeer.

ingezonden

Veel bezoekers in nieuw 
Gezondheidscentrum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
de officiële opening voor genodig-
den van het nieuwe Gezondheids-
centrum Drie Kolommen en zater-
dag werd voor belangstellenden 
een open dag gehouden. Heel veel 
nieuwsgierige inwoners zijn binnen 
gestapt in het geheel omgetover-
de oude deel van het gemeentehuis 
waar een diversiteit in de gezond-
heidszorg wordt geboden. 

Op de begane grond is Apotheek 
Groen gesitueerd, evenals het labo-
ratorium met een prikpolie. Op de 
eerste verdieping hebben de huis-
artsen Goede en Stam en G.F. Nij-
land hun praktijken geopend en 
hebben GGD Jeugdzorg en het 
consultatiebureau hun eigen plek 
gekregen. Weer een verdieping ho-
ger kan de dokterspraktijk van Bon, 
Göbel en Feijen bezocht worden en 

hun buren zijn de tandartsen Vlie-
genthart en Vos en een diëtiste. 
Op de derde en hoogste verdie-
ping is de fysiotherapiepraktijk PA-
CA te vinden, evenals de psycholo-
genpraktijk Mindset en het kantoor 
van Thuiszorg Aalsmeer. Alle me-
dewerkers van Gezondheidscen-
trum Drie Kolommen bieden goe-
de en toegankelijke eerstelijns zorg 
en alle disciplines hebben regelma-
tig met elkaar overleg. Het Gezond-
heidscentrum staat voor kwalitatief 
goede zorg in een laagdrempelige 

en professionele atmosfeer. Tijdens 
de open dag hebben allen dit laten 
zien en, vooral leuk voor de jongste 
bezoekers, er was ook van alles te 
doen. Zo konden kinderen met hun 
pop of beer naar de poppendokter 
en mochten ze zelf bloed prikken in 
een kunstarm. Tevens werden diver-
se demonstraties gegeven. 

Na het bezoek waren de bezoe-
kers het unaniem met elkaar eens: 
Aalsmeer kan trots zijn op dit prach-
tige, nieuwe Gezondheidscentrum!

Herinnering aan Dieuwke 
Bakker in Huiskamermuseum
Aalsmeer - “14 Juni 1984, een dag 
om nooit meer te vergeten. Het was 
de sterfdag van Dieuwke Bakker, 
de vrouw die voor kunstenaars heel 
veel betekend heeft en zo verweven 
was met haar Galerie Mokum.” Der-
tig geleden is dit en om dit te geden-
ken heeft Janna van Zon, eigenares-
se van het Huiskamermuseum, een 
speciaal boekje uitgegeven over de 
galeriehoudster, de kunstenaars en 
haar inbreng in Galerie Mokum. 
Door trouwe bezoekers, waaron-
der ook wethouder Gertjan van der 
Hoeven, zijn verhaaltjes geschre-
ven over het eigen museum van Jan-
na van Zon, er staan prachtige fo-
to’s in van Monic Persoon, Judith de 
Bats en Patrick Spaander en uiter-

aard is Janna zelf ook in de pen ge-
klommen. Na de dood van Dieuwke 
hebben haar vrienden haar privé col-
lectie altijd bijeen weten te houden. 
Haar collectie heeft sinds enkele ja-
ren een plaats gekregen in het Huis-
kamermuseum. “In haar geest wor-
den de schilderijen en de beelden 
gekoesterd. Het is mij tot troost dat 
de Mokum Collectie een grote inspi-
ratiebron is voor velen”, aldus Janna 
van Zon. Het boekje is in te zien in 
het Huiskamermuseum aan de Van 
Cleeffkade 12a. Bezoeken kan iede-
re zaterdag en zondag tussen 12.00 
en 17.00 uur of op afspraak via 06-
12922954. De toegang is gratis. Al-
vast een kijkje nemen kan op www.
huiskamermuseum.nl. 

Slenteren op de jaarmarkt
Kudelstaart - Op woensdag 11 juni 
werd rondom het winkelcentrum in 
Kudelstaart de jaarmarkt gehouden 
en het was er prima weer voor. De 
zon scheen, het was niet te warm, 
echt lekker om te slenteren langs de 
vele kramen. Een grote variëteit aan 
artikelen werden te koop aangebo-
den, onder andere kleding, tassen, 
sieraden, schilderijen, kaarten, hen-
gelsportartikelen en speelgoed. Ook 
gaven diverse verenigingen acte de 
présence en waren er allerlei acti-
viteiten voor de kinderen. De jon-
gens en meisjes konden zich laten 
schminken, glijden vanaf het lucht-
kussen en meedoen met de clown-
voorstelling. Naar huis om te eten 
hoefden de bezoekers niet, er was 
patat verkrijgbaar, evenals saté en 
(voor tussendoor) snoep. 
Op het binnenplein kon genoten 
worden van een drankje met muziek 
van Jan Spring in ’t Veld en de Ku-
delstaartse zangeres Dymphia Ba-

tenburg. De jaarmarkt is ieder jaar 
weer een gezellig dorpsfeest, een 
plek om elkaar te ontmoeten en bij 
te praten. Ook dit jaar weer, dus in 
alle opzichten geslaagd! 

Foto’s: Jacqueline Kristelijn.
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Tifl o zoekt enthousiaste 
jonge scoutingleiding!
Aalsmeer - Vind jij het leuk om 
samen met een groep kinderen te 
knutselen, te bakken, buiten te spe-
len, te zeilen en op kamp te gaan?
 Al ruim 75 jaar zijn er iedere zater-
dag vrijwillige jongeren in de weer 
om een groep kinderen te verma-
ken en dat alles onder het dak van 
Scouting Tifl o. Tifl o is op zoek naar 
enthousiaste jonge leiding, omdat 
de scoutinggroep het zo ontzet-
tend jammer vindt als leeftijdsgroe-
pen – ook wel speltakken genoemd 
- moeten stoppen simpelweg omdat 
er geen begeleiding is. 
In zijn totaliteit heeft de Tifl o onge-

veer 60 leden verdeeld over vijf spel-
takken: bevers, welpen, kabouters, 
gidsen en verkenners. Vind jij het 
niet erg om een paar uur per week 
uit te besteden en er een grote glim-
lach en een hoop waardering voor 
terug te krijgen? Kom dan gerust 
een keertje langs en kijk mee. Scou-
ting Tifl o biedt overigens ook de 
mogelijkheid om een maatschap-
pelijke stage te voltooien, mocht je 
daarvoor geïnteresseerd zijn kun je 
ook contact opnemen. Voor meer 
informatie kan de website bezocht 
worden www.tifl o.nl of stuur een e-
mail naar info@tifl o.nl. 

Air War Memorial Day in 
Crash museum zaterdag
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 en het Oorlogsmuseum Fort 
Veldhuis organiseren zaterdag de 
Air War Memorial Day. Naast het 
Fort bij Aalsmeer wordt op zater-
dagmiddag 21 juni om 12.55 uur de 
bemanning van de B-24 Liberator 
‘Connie’ herdacht. Het is dan pre-
cies 70 jaar geleden dat het vlieg-
tuig crashte aan de IJweg ten zui-
den van Boesingheliede in Haarlem-
mermeer. Fort Veldhuis herdenkt de 
bemanning van de B-17 Hell’s Bell 
die in 1944 bij Uitgeest neerstortte. 
Bij het monument ‘Missing Man Sa-
lute’ naast het Fort bij Aalsmeer zal 
een ceremonie plaatsvinden om de 
mannen te herdenken die omkwa-
men bij de crash. Daarnaast zal er 
op een gelijk tijdstip een herdenking 
zijn van de Stichting ARG 1940-
1945 bij het monument ter herin-
nering aan de crash van de Hell’s 
Bell’s aan de Communicatieweg in 
Heemskerk. In het Luchtoorlogsmu-

seum Fort Veldhuis en in het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45, zullen tevens tentoonstellin-
gen te zien zijn over de B-17 Hell’s 
Bell en over de B-24 Connie met ver-
halen en foto’s van de mannen, hun 
missies en hun crash. Bij het aan-
gaan van de samenwerking in 2013 
hebben de Stichting Aircraft Reco-
very Group 1940-1945 en de Stich-
ting Crash ‘40-‘45 gemeend dat de 
enorme inzet van het luchtwapen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
herinnering moet worden gehou-
den. Besloten is daartoe jaarlijks in 
juni een Airwar Memorial Day te or-
ganiseren. Het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 is geves-
tigd aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug en is iedere za-
terdag geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Meer informatie te vinden over 
het werk van het Crash Luchtoorlog 
en Verzetsmuseum ’40-’45 is te vin-
den op de website www.crash40-45.
nl.

Wie en waar is de eigenaar?
Hond bijt geit een oor af!
Aalsmeer - “Op woensdagmid-
dag 11 juni is onze geit aangeval-
len door een hond. Hierdoor mist 
zij nu haar rechteroor, niet een 
stukje maar het hele oor is eruit 
gerukt. 
Bij onze buren, op een kleinscha-
lig bedrijventerrein, was een klant 
die een buitenboordmotor kocht. 
Hij had een hond, waarschijnlijk 
een terrier-achtige, bij zich en liet 
deze los lopen. De hond heeft on-
ze geit aangevallen. De geit heeft 
meerdere beten in haar lijf en in 
het oor wat er nog aanzit. Toen ik 
thuis kwam en de geit ging voe-
ren, vond ik haar in shock met het 
oor er los naast. Wat een ellende. 

De geit is behandeld en we hopen 
dat ze het gaat halen. Graag ko-
men wij in contact met de eige-
naar van de hond. Het had netjes 
geweest als hij zich bekend had 
gemaakt en gezorgd had dat de 
geit meteen behandeld kon wor-
den. Het kan bijna niet dat de ei-
genaar niets gemerkt heeft. Het 
was een bloederig geheel, dus dat 
moet deze man bijna wel gezien 
hebben aan zijn hond. 

Om herhaling van bijt-incidenten 
van deze hond te voorkomen wil-
len wij de eigenaar waarschuwen 
zijn hond nooit meer los te laten 
lopen, misschien is het zelfs be-

ter hem af te laten maken? Het 
kan toch niet zo zijn dat je op je 
eigen terrein niet eens meer die-
ren kan houden, omdat een ander 
niet op zijn dier let? Al met al een 
heel akelig verhaal en vooral het 
gedrag van deze baas is onbegrij-
pelijk. Wij hopen echt dat hij con-
tact met ons opneemt”, aldus Mar-
ja Baardse. 

Haar adres is Legmeerdijk 278, 
1187 NL in Amstelveen.

ingezonden

Heerlijke maaltijden in seniorenrestaurants
In onze seniorenrestaurants kunt u dagelijks een heerlijke maaltijd nut-
tigen, kijk per locatie wanneer u terecht kunt. Een driegangen maal-
tijd kost 8,50 euro en een dag van tevoren reserveren is wel zo handig.

Voor Elkaer - Kudelstaart
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel. 0297- 820979, is op 
weekdagen open van 9.00 tot 17.00 uur en elke woensdagavond tot 
19.30 uur. Op de woensdag kunt u ook ’s avonds dineren, maar wel 
even reserveren. Op maandagavond 23 juni, de avond dat het Neder-
lands elftal speelt, kunt u op een groot scherm kijken naar het WK 
voetbal. Wilt u deze avond bijwonen, reserveer dan tijdig. Er wordt géén 
warme maaltijd geserveerd, maar er is wel soep met broodjes inclu-
sief een kop koffi e of thee voor 5 euro. De aanvang is om 17.00 uur. Op 
woensdagavond 25 juni van 17.30 tot 19.30 uur is het wijkpunt voor El-
kaer geopend voor een warme maaltijd en het ‘feestmenu’ bestaat uit: 
Franse uiensoep, zigeunerschnitzel met zigeunersaus, stoofappeltjes, 
gemengde salade, rösti rondjes, ijs met vruchten en slagroom. Deze 
heerlijke maaltijd kost slechts 8.50 euro, maar graag wel van tevoren 
reserveren via 0297-820979. Verder kunt u elke dinsdag middag van 
14.30 tot 16.30 uur handwerken en op woensdag van 14.30 tot 16.30 
uur is er spelletjesmiddag met onder andere klaverjassen en rummi-
kub. Na de zomervakantie begint bewegen voor ouderen weer, dus let 
op de aankondigingen.

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e in ons res-
taurant. Op weekdagen van 12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en don-
derdag om 17.30 uur kunt u er een warme maaltijd gebruiken. Reser-
veren kan via 0297-326050.
Kom met dit mooie weer naar de Fitnesstuin. Alle senioren van 
Aalsmeer zijn welkom en u kunt onder begeleiding van fysiotherapeu-
ten de diverse apparaten uitproberen.

Inloopcentrum Irene
Het Ontmoetingscentrum, onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, heeft 
een Inloopcentrum waar u elke dinsdag en donderdag kunt binnenlo-
pen vanaf 10.00 uur voor een kopje koffi e of thee. Tevens is er de mo-
gelijkheid om te blijven lunchen en aan activiteiten mee te doen. Dins-
dag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur Schilder workshop met Marjolein 
(kosten 2,50 euro) en van 14.30 tot 15.30 uur ‘Musica’. Weet je nog 
wel... Donderdag 26 juni van 10.00 tot 12.00 uur Warming-up en bas-
ketbal. Van 14.30 tot 15.30 uur ‘Breinzaken’. Wel eens van gehoord? In-
loopcentrum Irene is gevestigd in de Kanaalstraat.

Thuiszorg Aalsmeer
Op vrijdag 13 juni is Gezondheidscentrum Drie Kolommen offi cieel ge-
opend. De dag er na hielden alle zorgverleners open huis en kwa-
men er veel bezoekers. Mocht u zijn blijven steken op de tweede eta-
ge, of niet gekomen zijn, Thuiszorg Aalsmeer, onderdeel van Zorgcen-
trum Aelsmeer heeft haar kantoren op de derde etage. Tevens zit daar 
de Zorgconsulent van Zorgcentrum Aelsmeer waar u met vragen over 
indicatie en zorg terecht kunt. Het telefoonnummer is 0297-820966.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Wekelijks veel activiteiten

Astrid 25 jaar bij de krant
Aalsmeer - Begin deze maand (5 
juni) was het alweer 25 jaar geleden 
dat Astrid van Loon in dienst kwam 
bij de Nieuwe Meerbode. Samen 
met haar moeder stapte de toen 17 
jarige in 1989 het kantoor van de 
krant in de Kanaalstraat binnen. “Of 
directeur Jan Goulooze misschien 
een baantje voor haar dochter had.” 
Astrid moest nog examen doen voor 
de Grafi sche School, maar dat ze 
zou slagen stond voor haar vast. Via 
Habby Wilts, de legendarische ver-
slaggever voor de Nieuwe Meerbo-
de editie Hoofddorp, waren moe-
der en dochter naar Aalsmeer ge-
komen. Habby was een graag ge-
ziene gast in het café van de familie 
van Loon en hij had de twee door-
gestuurd naar Aalsmeer. Overigens 
is het ook 25 jaar geleden dat Hab-
by Wilts overleden is. De verslag-
gever en fotograaf is op 17 juni in 
1989 om het leven gekomen tijdens 

een vliegtuigcrash boven het Haar-
lemmermeerse Bos. Hij wilde vanuit 
de lucht foto’s maken van de Con-
cours Hippique. Astrid heeft nog 
geen twee weken met hem mogen 
werken. 
Astrid heeft zich in 25 jaar ontpopt 
als een fi jne collega, iemand die 
doet wat gevraagd wordt. Soms een 
tikkeltje eigenwijs, maar wie is dat 
nou niet bij de krant. Astrid zet ad-
vertenties voor alle edities en maakt 
redactionele pagina’s op voor Uit-
hoorn en De Ronde Venen. In het 
offi ciële moment met koffi e en ge-
bak memoreerde directeur Luuc van 
der Ouw dat hij en Astrid niet altijd 
even goed met elkaar hebben kun-
nen opschieten. “Maar, jij bent wij-
zer geworden en ik toeschietelijker.” 
Omdat Astrid klein behuisd is, kreeg 
zij geen enorme bos bloemen, maar 
een liefl ijk bloemstukje, een kaart 
en een envelop met inhoud. 

Vrijwilligers gezocht
Inzamelingsacties winkels ten 
behoeve van Voedselbank
Aalsmeer - Momenteel zijn er 
43 gezinnen in Aalsmeer en Ku-
delstaart voor hun dagelijkse maal-
tijd afhankelijk van de Voedselbank. 
Om deze gezinnen van een voedsel-
pakket te kunnen voorzien organi-
seert de Voedselbank met mede-
werking van de lokale supermark-
ten met enige regelmaat een win-
kelinzamelingsactie. De eerst vol-
gende winkelinzamelingsactie gaat 
plaatsvinden op zaterdag 28 juni 

bij de Albert Heijn op het Praam-
plein. Daarop volgend zal op 23 au-
gustus een winkelinzamelingsac-
tie plaatsvinden bij de Hoogvliet in 
Aalsmeer. Voor deze winkelinza-
melingsacties is de organisatie ook 
op zoek naar vrijwilligers die hier-
bij een handje willen helpen. Heeft 
u wat tijd beschikbaar en interes-
se? Meldt u aan via vrijwilligers@
voedselbankaalsmeer.nl of bel 06–
24503659.

Rabobank hoofdsponsor van 
tweede Westeinder Culinair
Aalsmeer - Zaterdag 5 juli is de 
tweede editie van Westeinder Culinair 
Aalsmeer, dat georganiseerd wordt 
door de stichting ‘Vrienden van West-
einder’. Het is één van de onderde-
len waar Rabobank Regio Schiphol 
hoofdsponsor van is tijdens de jaar-
lijkse Westeinder Water Week. Het on-
derdeel Westeinder Culinair was vorig 
jaar een enorm succes. Mede dankzij 
de zomerse temperaturen bezochten 
zo’n 3000 mensen dit culinaire evene-
ment op het surfeiland aan de West-
einderplassen. Ook vorig jaar was de 
Rabobank hoofdsponsor en de ko-
mende editie wil de bank opnieuw 
graag ondersteunen. Jan Driessen 
en Ron Leegwater van Rabobank Re-
gio Schiphol hebben het contract met 
Zoran Grdenic en Fleur de Pont van 
het Westeinder Paviljoen onlangs on-
dertekent. Beiden vinden het belang-
rijk dat de watersport en de bijbeho-

rende activiteiten in Aalsmeer en Ku-
delstaart nog beter op de kaart ko-
men te staan. Reden dus om ook dit 
onderdeel van de Westeinder Water 
Week te sponsoren. Dit jaar presente-
ren zij met trots elf toprestaurants uit 
de regio Amstelford-Amstelland: Aan 
de Poel, Restaurant Amstelford, Lute, 
Le Virage, 8cht, Def & Stef’s kitchen, 
Westeinder Paviljoen, Wereldkampi-
oen BBQ 2013, Ledo IJs, Panoma en 
Vina Laguna. Elk restaurant zal in hun 
eigen pagodetent weer drie kleine 
gerechtjes maken, zogenaamde ‘sig-
nature dishes’, waarmee ze laten zien 
wat ze in huis hebben. Iedereen is van 
harte welkom op dit vrij toegankelij-
ke evenement vanaf 16.00 uur en het 
evenement gaat door tot laat in de 
avond met verschillende dj’s. Kortom, 
genieten van de lekkerste gerechten, 
drankjes en live muziek op een unie-
ke culinaire boulevard!

V.l.n.r. Zoran Grdenic, Jan Driessen (Rabobank), Fleur de Pont en Ron Leeg-
water (Rabobank) ondersteunen Westeinder Culinair. 

Aalsmeer - Twintig keer een vaderdag vijfje in juni van de bloemen-
zegelwinkeliers. De gelukkigen zijn: Karin Bakker - Kudelstaartseweg 
145, W.M. Blom - Stommeerkade 24, Mevr. de Bok - Spilstraat 67, A. v. 
Dam Schouten - Zeilhof 27 in Rijsenhout, C. de Groot - Baanvak 50, 
M.J. Hoefkens - Larkstraat 11 in Rijsenhout, L. Hoffman - Uiterweg 
329 WS 2, W. de Jong - Geerland 79, Klunder - Violenweg 26, A. Knob-
bout - Freesialaan 34, J. v .d. Laarse - Rijshornstraat 88 in Rijsenhout, 
v.d. Linden - Anjerhof 1, J. Peters - Stommeerweg 94, M.J. Roodeburg 
- Jolweg 6 in Rijsenhout, A. Spitzen - Marsstraat 20, E. Venema - Co-
lumbiahof 33, A. Visser Beets - Dreef 20, T. Vreeken - Punterstraat 29, 
N.A. De Vries Venema - Stommeerweg 42 en N. v.d. Zwaard - Maar-
se & Kroonhof 13.

Vaderdag vieren met 
bloemenzegelwinkeliers

Vrijdag en thema is Oranje!
Weer kinderdisco in de Bok
Aalsmeer - Vrijdag 20 juni is er 
weer kinderdisco in feesterij de Bok 
met hoe kan het ook anders, thema: 
Oranje. Feesterij de Bok is natuur-
lijk ook helemaal in stijl. Het belooft 
weer een gezellige avond te worden 
met ook dit keer een dance-battle, 
waarmee leuke prijzen zijn te win-
nen.Verder komt er een haarstyliste 
om tegen een kleine vergoeding ge-
kleurde hair extentions en/of veer-

tjes te plaatsen. Alleen bij de meis-
jes of zien jongens zo’n haarversie-
ring ook wel zitten? En omdat het de 
laatste kinderdisco van het school-
jaar is, trakteert de Bok zowel de 
kinderen als de aanwezige ouders 
op een lekkernij. 
Kortom, kom allemaal gezellig naar 
feesterij de Bok aan de Dreef voor 
een gezellige avond. De aanvang 
van de kinderdisco is 19.30 uur.

3 Dagen toonaangevende artiesten
Nieuwe Meer jazz op de 
haven aan de Kolenhaven
Aalsmeer - Op een fantastische lo-
catie, de haven van Watersportver-
eniging Nieuwe Meer aan de Ko-
lendam, wordt in het weekend van 
4 tot en met 6 juli, als onderdeel 
van de Westeinder Water Week, 
het Jazzweekend georganiseerd. 
Het clubhuis van de watersportver-
eniging biedt gastvrijheid aan al-
le Aalsmeerders die belangstelling 
hebben voor dit fantastische jazz-
festijn. Sinds de viering van het 100 
jarig bestaan van WV Nieuwe Meer 
in mei van 2012, hebben Aalsmeer-
ders de weg naar de haven aan de 
Kolendam weten te vinden. Met het 
organiseren onder andere van het 
Jazzweekend en de Kunstroute in 
2013 en nu het Jazzweekend van 
2014 stelt WV Nieuwe Meer haar 
onderkomen open voor Aalsmeer-
ders die de hindernis van het tradi-
tionele kettingpontje durven nemen. 

4, 5 en 6 juli
Wat vorig jaar begon als een één-
daags experiment zal op 4, 5 en 6 
juli een vervolg krijgen in de vorm 
van een jazz-weekend met meer-
dere optredens gedurende drie da-
gen. Op vrijdag 4 juli vrijdag treedt 
Katelijne van Otterloo op. Zij is een 
overtuigende jazz zangeres met een 
groot improvisatievermogen een 
meer dan onderscheidende perfor-
mance. Een personality die met veel 
gemak en beeldend zingt. Op zater-
dag 5 juli worden toehoorders ge-
trakteerd op een tweetal optredens 
van Michael Varekamp. Hij begon 
met trompet spelen toen hij 10 jaar 
oud en werd geïnspireerd door een 

album van Louis Armstrong dat hij 
in de muziekcollectie van zijn vader 
vond. Op 13-jarige leeftijd begon 
Michael met het leiden van zijn eer-
ste kleine jazzband. In 1996 studeer-
de hij cum laude af aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag. Op 
zondag 6 juli is het de beurt aan De-
borah J. Carter, een in Amerika ge-
boren zangeres die opgroeide in Ja-
pan en Hawaï. Voor haar optredens 
op jazzfestivals, jazzclubs, seminars 
en radio- en tv-programma’s reis-
de ze met haar trio door Europa en 
Azië of als gast bij diverse formaties. 
Ook heeft Deborah over de hele we-
reld masterclasses gegeven. De-
ze voortreffelijke line-up van toon-
aangevende jazzartiesten zal er de-
bet aan zijn dat veel liefhebbers op 
dit evenement af zullen komen. De 
organisatie verwacht, mede vanwe-
ge de ervaring met hetzelfde evene-
ment in 2013, een grote toeloop en 
een clubhuis dat druk bezet zal zijn. 
Hou daar wel rekening mee, want 
vol is vol. 
De organisatie is in handen van 
Henny Essenberg en Paul Baumann 
van WV Nieuwe Meer is samenwer-
king met Pierre Tuning en Reinoud 
Staps van KCA en Bacchus. Voor 
wat betreft de entree hanteert de 
organisatie de Bacchus formule: 
toegang is vrij maar uw gift voor de 
musici wordt zeer op prijs gesteld. 
De jazzposter die betrekking heeft 
op dit evenement en dat u elders 
in deze Nieuwe Meerbode vindt, is 
van de hand van Daan Schiff die dit 
weekend helaas niet meer kan mee-
maken.
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“Kunst moet toegankelijk blijven”

ORA wil zich inzetten voor behoud 
kunst(lessen) in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De nieuwe stichting Ou-
de Raadhuis Aalsmeer (ORA) heeft 
vorig jaar 8 augustus een state-
ment afgelegd met als doel het Ou-
de Raadhuis te willen redden voor 
sluiting voor de kunst. Maar liefst 
1.100 mede bewoners uit Aalsmeer 
en omstreken gaven hun handte-
kening, en onderschreven daarmee 
het belang van de kunst in en om 
het Oude Raadhuis. Dit werd di-
rect het vertrekpunt en de doelstel-
ling van stichting ORA: De kunst, de 

kinderkunstkijklessen, de kinder-
kunstzolder en de aanwezige exper-
tise te behouden voor de bewoners 
van Aalsmeer. In nauw overleg met 
wethouder Gertjan van der Hoeven, 
is op 8 december 2013 de stich-
ting officieel opgericht met als doel 
een goede en bruikbare partner te 
zijn en te worden voor de gemeen-
te en de komende sponsoren in de 
zoektocht naar een goede oplos-
sing voor het Oude Raadhuis. Er zijn 
geen grootste verbouwingsplannen. 

Een reëel en sober businessplan 
passend in deze tijd van bezuinigen 
heeft stichting ORA gepresenteerd 
aan de gemeenteraad en wethouder 
van der Hoeven met als doel het Ou-
de Raadhuis te onderhouden en te 
exploiteren na 1 januari 2015. Het is 
voor de stichting ORA meer als een 
doel op zich. Het is een passie en 
een droom om de kunst in breed-
ste zin van het woord te kunnen be-
schermen en te behouden voor het 
grote publiek. “Kunst moet toegan-

kelijk blijven met of zonder de goe-
de wil van een overheid of gemeen-
te. Laat iedereen over zijn/haar ei-
gen schaduw heen stappen en be-
reid zijn om met elkaar de handen 
in een te slaan om tot maximale sa-
menwerking te komen, in dienst van 
de kunst in het Oude Raadhuis”, al-
dus het bestuur van de  stichting 
Oude Raadhuis Aalsmeer, die ver-
der aangeeft het een eer te vinden 
als het beheer en exploitatie van het 
Oude Raadhuis door het college van 
Aalsmeer en de gemeenteraad aan 
de nieuwe stichting zou worden ge-
gund. “Net zoals in de geest van 
Coq Scheltens, staat de kunst en 
het publiek bij ons  centraal, in het 
enige hart voor de kunst: Het Ou-
de Raadhuis”, aldus de bestuursle-
den Pieter Groeneveld, Jiska Sharon 
en Gerard Zelen.

Nieuwe expositie in gemeentehuis
Leerzame lezing Christa Logman
Aalsmeer - Psychologe Christa 
Logman exposeert van 2 juni tot en 
met 28 augustus in het gemeente-
huis. Omringd door collegae en be-
langstellenden hield zij tijdens de 
opening een leerzame lezing:  Wat 
betekent kunst voor de samenleving 
en voor het individu? Volgens Chris-
ta helpen beeldende vormen de 
mens eerder een weg te vinden om 
beter in het leven te kunnen staan. 
“Door het maken van kunst ontstaat 
er ruimte, zodat je jezelf beter leert 
begrijpen. Het gaat er niet om of het 
resultaat geweldig is maar of het 
werkt voor jou.” Aan de hand van 

een aantal voorbeelden werd een 
beeld geschetst van hoe bevrijdend 
het kan zijn om te leren luisteren 
naar je gevoel en dat dan via beel-
den vorm te geven. Niet alleen het 
zelf maken van kunst, ook het kij-
ken ernaar kan zeer troostend wer-
ken. Kunst is een herkenning van 
emotie, gevoelens, schoonheid, re-
aliteit, fantasie en van dromen. Bin-
nen de verschillende kunststromin-
gen zijn velerlei herkenningen mo-
gelijk. Dat maakt kunst ook zo on-
misbaar en buitengewoon interes-
sant, omdat kunst leidt tot mooie 
gesprekken, want voor Christa is 

er eerst de vorm en dan het woord. 
Het mag duidelijk zijn dat bij Chris-
ta Logman de mens centraal staat. 
Zij nemen dan ook een belangrij-
ke plaats in haar schilderijen in. Op-
vallend is de verscheidenheid van 
benadering en van techniek. Soms 
heel verrassend en zo mooi getrof-
fen. Van uitbundig kleurgebruik tot 
een soberheid die een prettige ge-
heimzinnigheid met zich meedraagt. 
De gemoedstoestand van de kun-
stenaar is mede bepalend voor de 
wijze waarop een portret tot stand 
komt. Toch blijft de geportretteerde 
centraal staan. Niet zozeer in de ge-
lijkenis maar veel meer in de karak-
teristieke uitstraling. Het is de moei-
te waard om een bezoek te brengen 
aan het gemeentehuis en de schil-
derijen van Christa te gaan bekij-

ken. Wie een rondleiding en of meer 
uitleg wilt, kan contact zoeken via 
www.huiskamermuseum.nl.

Tekeningen Ons Tweede Thuis
Maandagmiddag 16 juni was het 
een drukte van jewelste in het ge-
meentehuis. Creatieve cliënten van 
Ons Tweede Thuis, hun begeleiders 
en aantal familieleden bekeken met 
veel plezier de door hen gemaakte 
tekeningen, collages en mobiles die 
tentoongesteld zijn in de Burgerzaal. 
Zij werden op een zeer persoonlijke 
wijze ontvangen en toegesproken 
door burgemeester Jobke Vonk. De 
burgemeester nam ruim de tijd om 
met iedereen te praten. Daarna was 
het tijd voor een groepsfoto. Toen zij 
aan gaf weer aan het werk te moe-
ten, kreeg zij terecht een hartelijk 
applaus. Veel bezoekers aan het ge-
meentehuis zijn ook gecharmeerd 
van de kunstwerken. “Telkens als ik 
naar deze tekeningen kijk word ik 
toch zo blij. De vrolijkheid spat van 
het werk af.”  

Janna van Zon

Mike op herhaling in ‘Door de Mangel’

WK-hits op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week is er 
ook weer veel te beleven tijdens de 
uitzendingen van Radio Aalsmeer, 
de lokale omroep voor Aalsmeer 
en Kudelstaart. Vanwege de wed-
strijd die Oranje maandag speelt op 
het WK-voetbal  tegen Chili wordt 
de programmering van maandag 23 
juni ietwat gewijzigd. In het weke-
lijkse muziekprogramma ‘De Top 10 
van’ zullen na de wedstrijd de tien 
favoriete WK-hits van Aalsmeer 

worden gedraaid. U kunt uw top 3 
van favoriete WK-hits doorgeven, 
zodat daar een mooie lijst uit sa-
mengesteld kan worden. Insturen 
kan via Facebook of mailen via ra-
dioaalsmeertop10@hotmail.com. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zal de 
editie van 6 januari van ‘Door de 
Mangel’ worden herhaald. Gast was 
toen Mike Multi Van der Laarse. 
Maar op maandag 30 juni komen er 
maar liefst twee gasten naar de stu-

dio: Bas Been en Thomas Zekveld 
van Feesterij de Bok. Zij zullen in de 
43e editie van het programma door 
de mangel worden gehaald. U kunt 
live vragen stellen aan de gast via 
het telefoonnummer 0297-325858, 
via e-mail: studio@radioaalsmeer.nl 
of via Twitter. Tenslotte zal komende 
zaterdag 21 juni om 12.00 uur het 
college van Aalsmeer het lokale po-
litieke nieuws met u doornemen in 
Aalsmeer Actueel. 

Rit voor oude brommers
Afgelopen maandag  werd Jan 
van Schuppen als 41e Aalsmeer-
der door de mangel gehaald in 
de enige echte talkshow op Ra-
dio Aalsmeer.  Het radioprogramma 
‘Door de Mangel’, dat iedere maan-
dag tussen 19.00 en 20.00 uur door 
zus en broer Mylène en Elbert Huijts 
wordt gepresenteerd, ontvangt we-
kelijks een (on)bekende Aalsmeer-
der. Kroegbaas Van Schuppen ver-
telde over zijn jeugd, hoe hij eige-
naar werd van het bekende ca-
fé en over zijn hobby: zijn klassie-
ke Puch-brommer. De Puch-lief-
hebber had ook nog een primeur-
tje deze avond: “Ik ga zelf een rit 

organiseren voor oude brommers. 
Dat zal waarschijnlijk de derde zon-
dag in september worden. Iedereen 
met een oude brommer kan daar-
aan mee doen.”

Vol Vrijdagavondcafé 
Vrijdag 20 juni zijn Ron, Lisette en 
Marjolein er weer met een leuk 
en vol programma vanaf 21.00 uur 
in het Vrijdagavondcafé. Met on-
der andere de culinaire rubriek van 
Marc, nieuws uit Aalsmeer en Ku-
delstaart door Deborah, Joost Kem-
pers komt langs om te vertellen 
over de hele leuke Westeinder Wa-
ter Week die eraan zit te komen en 
de organisatie van het Bruggenfes-

tival in Oosteinde neemt achter de 
microfoon plaats. Maar natuurlijk 
ook de Uit-Agenda en de Twitterhit. 
Luister ook mee. Volg het program-
ma op Twitter: @Vrij_avondcafé en 
maak kans op een passe-partout 
voor de Feestweek Aalsmeer. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM. Ook 
kunt u luisteren via de livestream 
op internet: www.radioaalsmeer.nl. 

Uitzending gemist?
 Dan kunt u het programma terug-
luisteren via de website van de lo-
kale omroep.  Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

SMCP: Topsportservice 
voor iedereen
Rijsenhout - Sportmedisch Cen-
trum Papendal en Verheul en 
Weerman fysiotherapeuten bieden 
sportmedische- en fysiotherapeu-
tische zorg onder één dak in regio 
Amsterdam-Schiphol en Rijsen-
hout. Het Sport Medisch Centrum 
Papendal is al meer dan 40 jaar 
hèt sportmedische centrum van 
Nederland. Een team van sport-
artsen, fysiotherapeuten en bewe-
gingswetenschappers staat garant 
voor hoge kwaliteit sport- en regu-
liere fysiotherapeutische zorg.

Om deze zorg in Nederland beter 
toegankelijk te maken kent Sport 
Medisch Centrum Papendal naast 
de bekende hoofdvestiging in Arn-
hem een aantal nevenvestigingen. 
Recent is er de locatie ‘Amster-
dam-Schiphol’, achter het van der 
Valk hotel aan de rijksweg A4, bij 
gekomen. Het Sport Medisch Cen-
trum heeft uitgebreide expertise 
op het gebied van sportgenees-
kunde, inspanningstesten, trai-
ningsbegeleiding en sportspeci-
fieke revalidatie. 
Maar ook voor de reguliere fysio-
therapeutische zorg kunt u goed 
bij SMCP terecht. Hiervoor wordt 
op deze locatie samengewerkt met 
Verheul en Weerman fysiothera-
peuten. Het centrum beschikt over 
meerdere behandelkamers, oefen-
ruimtes en een verwarmd zwem-
bad, geschikt voor revalidatie in 
water, de zogenaamde hydrothe-
rapie. Verheul en Weerman fysio-
therapeuten is een innovatief fy-
siotherapeutisch centrum in de 
Haarlemmermeer en heeft een uit-
stekende samenwerking met ver-
wijzers en overige disciplines in 
de gezondheidszorg. Het team be-
schikt over fysiotherapeuten, ma-
nueel therapeuten, sportfysio-
therapeuten, bekkentherapeuten, 
lymfetherapeuten, mensendieck-
therapeut etc. De gespecialiseer-
de fysiotherapeuten kennen al-
le aandachtsgebieden op het ge-
bied van revalidatie en preventie-
ve zorg. Met het regionale zieken-
huis bestaan er korte verwijslijnen 
en diverse samenwerkingsverban-
den. Verheul en Weerman fysio-
therapeuten is dagelijks telefo-

nisch bereikbaar van 7.30 tot 22.00 
uur op 0252-620600. Naast sport-
revalidatie en fysiotherapie biedt 
de nieuwe locatie nog een aan-
tal diensten. Voor het onderhou-
den van de oefeningen kan de pa-
tiënt een fitnessabonnement af-
sluiten. Daarnaast is er ook mo-
gelijkheid tot het boeken van een 
(sport)massage. Ook is er een per-
sonal trainer beschikbaar even-
tueel in combinatie met een voe-
dingsdeskundige. Tot slot wordt er 
zwemles gegeven in het verwarm-
de zwembad dat SMCP tot de be-
schikking heeft. 

Vitaliteit en Bedrijfsleven
Duurzame inzetbaarheid van me-
dewerkers is voor iedere werk-
gever van belang. Een ‘Vitaliteits-
meting’ bij SMCP kan worden in-
gezet ter ondersteuning van een 
gericht verzuimbeleid. Het cen-
trum bevindt zich in het ‘I Am’ ho-
tel (zijde Rijsenhout), gelegen ach-
ter het Van Der Valk hotel aan de 
A4. Het hotel is vanuit Rijsenhout 
snel te bereiken via de Aalsmeer-
derweg ter hoogte van huisnum-
mer 883 (zie ook bordjes SMCP). 
Het secretariaat is telefonisch be-
reikbaar op werkdagen van 07.30 
tot 18.00 uur op telefoonnummer 
088-0881390. Ook is het secreta-
riaat per mail bereikbaar: amster-
damschiphol@smcp.nl. Ook op 
SMCP Amsterdam-Schiphol heeft 
het Centrum de beschikking over 
de meeste geavanceerde meet- 
en trainingsapparatuur. Alle spe-
cialisten werken nauw met elkaar 
samen en leveren top kwalitatieve 
sportzorg onder één dak. Kortom: 
Topsportservice voor iedereen!

Sportfair Haarlemmermeer
Het SMCP staat op zondag 22 ju-
ni tussen 11.00 en 16.00 uur op de 
Sportfair Haarlemmermeer bij de 
Toolenburgerplas te Hoofddorp. 
Medewerkers staan u deze dag 
graag te woord. Als hoogtepunt 
van die dag zal sportarts Jolanda 
Heere een aantal sportmedische 
testen afnemen bij een bekende 
Nederlandse schaatser. Meer in-
formatie op: www.smcp-amster-
damschiphol.nl

M iranda’s
omentenm

Ongeloof
Aalsmeer -  Ik begeef me mis-
schien op glad ijs met deze co-
lumn en wil absoluut niemand te-
gen het hoofd stoten, maar het 
gaat over (on)geloof. Dat komt, 
omdat ik afgelopen week echt ge-
shockeerd ben over de weerzin-
wekkende beelden van Jihadstrij-
ders die hele dorpen innemen en 
soldaten afslachten met hun ter-
reurbeweging ISIS in Irak. Zwart 
gemaskerde mannen met in de 
lucht zwaaiende geweren, onder-
tussen agressieve leuzen roepend 
in naam van Allah en zijn profeet. 
Ik kan daar met mijn pet niet bij. Ik 
hang zelf geen geloof aan, maar ik 
respecteer zo ongeveer ieder ge-
loof, mits het niet extremistisch is. 
En dat is dit wel. Walgelijk. Ik woon 
schuin tegenover de Islamitische 
gebedsruimte in de Hornmeer en 
zie regelmatig, vooral op vrijdag-
middag, veel mannen met baarden 
richting hun Moskee lopen. Som-
migen netjes in pak gekleed, an-
deren in hun werkkloffie, weer an-
deren in lange smetteloze en keu-
rig gestreken gewaden en sommi-
gen met een kleurige fez op hun 
hoofd. Laatst nog een lila exem-
plaar aanschouwd. Ik vind het al-
lemaal prima. Ze doen maar. Maar 
ik durf te wedden dat deze mede-
mensen zich ook kapot schamen 
voor wat er momenteel in het Mid-
den-Oosten gebeurt. En dat hand-
jevol demonstranten die pro-ISIS 
zijn. Nou ja, die moeten er dan 
maar lekker naar toe gaan en daar 

vooral blijven.. Ik vind religies fas-
cinerend. Laatst zag ik een docu-
mentaire over een Amish gezin in 
Amerika. De cameraploeg had met 
hoge uitzondering toestemming 
gekregen om ze te filmen, met 
het gevaar dat ze door hun eigen 
kerk uitgesloten konden worden. 
De vrouw des huizes had weinig 
rechten, behalve het aanrecht, en 
de man werkte. Terug naar het jaar 
nul. Een sober leven, zonder elek-
triciteit. Ik kan me het niet eens in-
denken. En toen de interviewster 
vroeg hoeveel kinderen ze wilden, 
terwijl er al vier spruiten rondlie-
pen, keken de jonge man en vrouw 
elkaar ietwat lacherig aan en ver-
telden met een blos op de wangen 
dat God dat wel voor hen zou re-
gelen. Als het aan haar lag werden 
het er wel tien. Dat soort gelovigen 
vind ik behoorlijk extreem, maar 
ze doen er niemand kwaad mee. 
Mijn man overigens die gelooft, 
geloof ik, in de schepping van de 
mensheid, ik vind de evolutietheo-
rie aannemelijker. Het zijn beiden 
prachtige verhalen, maar niemand 
weet hoe het echt zit. Onze zoon 
zit op een Christelijke middelba-
re school en hij moet maar kijken 
waar zijn schip strandt. Wordt het 
een speedboot of de ark van No-
ach? Hij mag het zeggen. Zelf na-
denken en wat geboden naleven, 
zoals lief zijn voor je medemens, 
eerlijk zijn en niet stelen, maar ver-
der; Hij moet maar voelen wat hem 
goeddunkt. Een gedeelte van mijn 
schoonfamilie is Jehovah’s getui-
ge. Ik kreeg van mijn schoonzus 
laatst een lieve mail waarin ze ver-
onderstelde dat we natuurlijk wel 
inzagen dat de wereld binnenkort 
zou vergaan en dat we toch nog 
eens moesten overwegen om ons 
bij de club aan te sluiten. 

Het mooie van de Getuigen is het 
feit dat zij niet ‘geloven’ in hun god, 

nee, ze zijn ‘in de Waarheid’. Nou 
dat is nog eens fijn. Gewoon dat je 
het zeker weet! Ik krijg regelmatig 
een paar dames uit Aalsmeer over 
de vloer die het woord van god ko-
men brengen en de boekjes ‘Ont-
waakt’ en ‘De Wachttoren’ achter-
laten. Ik geef ze een kop koffie en 
we babbelen gezellig. Ik weet ze-
ker dat ik me nooit laat bekeren 
en zeg dat steevast, maar toch 
blijven ze het proberen en dat is 
hun goed recht. Ik zie het zo: net 
als mijn schoonzus, vinden zij me 
blijkbaar de moeite waard om mij 
door Jehovah te laten uitverkoren 
om mee te gaan naar het Paradijs, 
wat dus blijkbaar zeer binnenkort 
wordt opgebouwd. “Dan zie je ie-
dereen weer terug, want alle do-
den slapen en we leven vervol-
gens oneindig naast elkaar in vre-
de, zonder oorlog, zonder ziektes..” 
Het klinkt aanlokkelijk maar nee, 
dit sprookje sla ik even over en ik 
leef mijn nuchtere leven hier op 
aarde totdat het afloopt op welke 
manier dan ook. 
Wat ook nog meespeelt is dat er 
geen verjaardagen worden ge-
vierd, geen Kerst en geen Sinter-
klaas. Jammer, want ik ben gék 
op feestjes. Nou ben ik me over 
die laatste maar al te goed be-
wust dat de Goedheiligman zon-
der Zwarte Piet ook niet meer is 
wat ie geweest is. Krijgen ze dus 
toch gelijk dat het maar onzin 
is. Maar hé, dat wist ik al. Ik zou 
het trouwens ook jammer vinden 
om geen Kerstmis meer te vieren. 
Zo’n boom met lichtjes is zo sfeer-
vol. Goed, ik dwaal af. Eerst maar 
even een palmboom opzoeken tij-
dens mijn zomervakantie. En tot 
die tijd hoop ik dat die onmense-
lijkheden in Irak serieus een halt 
wordt toegeroepen, want God, Oh 
God, of moet ik zeggen Allah, Oh 
Allah, waar moet het heen in de-
ze wereld?

Dutch Dance, Valium en Njambi
Bandjesavond in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 28 juni vindt 
weer de altijd gezellige Bandjesavond 
plaats in het centrum. Op vier plaat-
sen in het dorp worden podia op-
gesteld waar uitstekende bands uit 
Aalsmeer en de regio een gevari-
eerd repertoire presenteren. De mu-
zikale avond start om 20.00 uur en al-
le optredens zijn gratis toegankelijk. 
Bandjesavond wordt georganiseerd 
door het ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer in samenwerking met vier 
horecagelegenheden uit het centrum: 
De Oude Veiling, café bar Joppe, res-
taurant Het Wapen van Aalsmeer en 
danscafé De Praam. In het dorp staan 

vier podia en de volgende artiesten 
maken hun opwachting: Dutch Dance 
Detectives in de Zijdstraat, B-Loose 
en Valium in de Weteringstraat, Bad 
Habit Coverband in de Dorpsstraat en 
Njambi in de Marktstraat. In de pau-
zes van de bands worden de lp’s uit 
de koffers gehaald door verschillende 
dj’s. Natuurlijk is Kees Markman weer 
van de partij, hij laat zijn kunsten ho-
ren bij het Wapen van Aalsmeer. Bij 
De Praam zijn dj René van Aken en 
dj Nista met Saxojoe te horen. Tij-
dens de optredens kunnen bezoe-
kers bij de verschillende verkooppun-
ten terecht voor een drankje. Het Wa-

pen van Aalsmeer serveert een heer-
lijk sateetje of een broodje hambur-
ger. Voor een smakelijk frietje of visje 
kan men terecht bij Vishandel Smit en 
Bond in de Zijdstraat. Speciaal voor 
Bandjesavond zijn zij tot 01 uur ge-
opend. Voor een lekkere vette snack 
kunnen bezoekers onder andere te-
recht bij de snackkraam bij café Jop-
pe. Uiteraard bevinden zich ook toi-
letten in de nabijheid van de verschil-
lende podia. De politie zal streng op-
treden tegen wildplassers. De EHBO-
caravan van de afdeling Aalsmeer be-
vindt zich in de Weteringstraat. De or-
ganisatie raadt aan om zoveel moge-
lijk te voet of op de fiets te komen, dit 
in verband met de beperkt beschik-
bare parkeergelegenheid en alco-
holcontroles. Bandjesavond start om 
20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Voor 
meer info: www.aalsmeercentrum.nl.

Rommelmarkt steunt moeder 
en kind centrum in Somalië
Kudelstaart - Stichting Rommel-
markt Kudelstaart heeft besloten met 
een bedrag van 500 euro de bouw van 
een moeder en kind centrum in Gal-
gadut, in de buurt van de Somalische 
hoofdstad Mogadishu, te ondersteu-
nen. Er zal een centrum voor moeder 
en kind worden gebouwd. Het project 
is opgezet door bewoners van Gal-
gadut en wordt ondersteund door St. 
Sado in Hoofddorp.  Somalië kent de 
hoogste kindersterfte ter wereld. Voor 
zwangerschapscontrole of bij compli-
caties tijdens de bevalling kunnen de 
(aanstaande) moeders nergens te-
recht. Ook voor de baby’s ontbreekt 
vrijwel iedere zorg. St. Sado, opgezet 
door mensen die uit Somalië afkom-
stig zijn, heeft ervaring met hulpverle-
ning in Somalië. Midden in de burger-
oorlog heeft ze met succes de bouw 
van een school ondersteund. Enkele 

jaren geleden besloot ze de bouw van 
het moeder en kind centrum te on-
dersteunen. Dit initiatief kon toen met 
steun van de Kudelstaartse Rommel-
markt verder ontwikkeld worden. Het 
moeder en kind centrum zal bestaan 
uit een ruimte voor zwangerschaps-
controle, verloskamers en verpleeg-
zalen. Aanstaande moeders kunnen 
er terecht voor zwangerschapscon-
trole. Bij complicaties kunnen ze er 
bevallen. Na de bevalling kunnen de 
moeders en de  jong geborenen er te-
recht voor controle en als er compli-
caties zijn. Door het centrum wordt 
het grote tekort aan zorg voor (aan-
staande)moeders en hun baby’s iets 
kleiner. Het 60.000 euro kostende 
project wordt ondersteund door De 
Wilde Ganzen.  Met de giften van de 
Rommelmarkt en de steun van OSA is 
de financiering bijna rond. Het project 

is opgezet op een cruciaal moment 
nu, na de burgeroorlog, de rust in het 
gebied is weergekeerd en de invloed 
van de centrale regering van Somalië 
is vergroot. Door een gift op rekening 
nummer 90.41.01.193 ten name van. 
W.A. Husemeier-Rommelmarkt kunt 
u het project steunen. Giften zijn af-
trekbaar voor de belasting.

Geen rommelmarkt meer
Voor St. Rommelmarkt Kudelstaart is 
dit het laatste project. De hoeveelheid 
goederen die de laatste jaren inge-
bracht werden voor de Kudelstaartse 
Rommelmarkt is steeds verder afge-
nomen. De nieuwe opzet van de 40e 
markt, vorig jaar, heeft hierin geen 
verandering gebracht. Daarom heeft 
het bestuur besloten geen markt 
meer te organiseren en, nadat alle 
projecten zijn afgerond, de stichting 
op te heffen. Als dank voor hun ve-
le werk krijgen de medewerkers bin-
nenkort een USB-stick met daarop 
de geschiedenis van de Kudelstaart-
se Rommelmarkt.  
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kinder- en jeugdkrant

Samen tekenen levert een 
mooie kudde schapen op
Kudelstaart - Op de jaarlijkse bra-
derie rondom het winkelcentrum 
van Kudelstaart was de Protestant-
se Gemeente Kudelstaart Samen op 
weg ook weer vertegenwoordigd 
met een kraam. 
Dit jaar een combinatie van de 
groengroep en de missionaire werk-
groep. De groengroep met tuin-
decoraties en jam, de missionai-
re werkgroep experimenteerde met 
een muurkrant en een groepsteken-
activiteit voor kinderen. Onder een 

stralend zonnetje werden kinde-
ren (én volwassenen) uitgenodigd 
om samen met een tekenares een 
kudde schapen rondom een her-
der te tekenen, als verbeelding van 
één van de meest bekende Bijbel-
verhalen. Aan het einde van de bra-
derie was het resultaat even vrolijk 
als kleurrijk: ruim 100 schapen en 1 
herdershond hadden zich rondom 
de herder geschaard. Een gezellige 
activiteit van de ‘Samen op Weg-ge-
meente uit de Spil. 

Schermer Gijs Reurekas 
derde op NK Jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 14 ju-
ni reisde Gijs Reurekas al om half 
zeven in de ochtend af naar Dui-
ven voor het NK schermen voor de 
jeugd. De 9 jarige Gijs komt uit in de 
klasse Benjamins (10 t/m 12 jaar). 
Hierin deden 26 jongens mee. De 
eerste partij was meteen tegen de 
nummer 1 van de ranglijst en werd 
gewonnen met 4-3. De partijen, die 
volgden, werden stuk voor stuk ge-
wonnen met 4-0, 4-0 en 4-2. Daar-
na werd de ranglijst opgemaakt. Gijs 
stond op een mooie tweede plaats. 
‘s Middags vonden de eliminatieron-
des plaats. De eerste 6 hadden vrij-
stelling van de eerste ronde. Daar-
na valt steeds de verliezer af. Gijs 
wist de tweede eliminatie gemakke-
lijk te winnen met 10-3. In de ronde, 
die daarna volgde, werd het lastiger. 
Maar ook deze werd gewonnen met 
5-4. Gijs eindigde in de halve finales 
op de derde plaats en dit is een pri-
ma prestatie voor een eerstejaars in 
deze klasse. Met een mooie medail-

le en punten voor de ranglijst kijkt 
Gijs terug op een mooie en succes-
volle wedstrijd!

Daniël Giacon weer Nederlands 
Jeugdkampioen floretschermen
Aalsmeer - Op 14 en 15 mei von-
den in Duiven de Nederlandse Kam-
pioenschappen Schermen voor de 
Jeugd plaats. De 13-jarige Dani-
el Giacon uit Aalsmeer deed op za-
terdag mee met de categorie Ca-
detten jongens op het wapen floret. 
Dat zijn jongens die tussen 1997 en 
1999 geboren zijn. Daniël schermde 
een zeer sterke poule en stond vijf-
de op het tableau van 32 schermers. 
De eerste twee eliminaties werden 
eenvoudig gewonnen. In de kwartfi-
nale werd Daniël echter uitgescha-
keld met een stand van 15-10. Daar-
mee behaalde hij net het podium 
niet, maar met een vijfde plaats bij 
de oudere leeftijdscategorie mag hij 
zeer tevreden zijn. Op zondag start-
ten de poules alweer vroeg in de 
ochtend. Ditmaal verscheen Daniël 
op het wapen floret op de loper in 
zijn eigen leeftijdscategorie, de Pu-
pillen (geboortejaar2000/2001). In 
de voorronde had Daniël maar twee 
tegentreffers, waardoor hij als eer-
ste op het tableau stond. De eer-
ste eliminatieronde was hij vrijge-

steld en de tweede eliminatie werd 
met 15-0 gewonnen. In de kwartfi-
nale was er een 15-3 overwinning 
voor Daniël. De halve finale was de 
eerste partij die een beetje span-
nend was, maar die uiteindelijk toch 
met een ruime voorsprong gewon-
nen werd (15-8). In de finale beslis-
te Daniël in korte tijd de wedstrijd 
met 15-3. Hiermee werd hij voor de 
vierde keer Nederlands Jeugdkam-
pioen. In 2009/2010 was hij kampi-
oen bij de allerjongsten, de Kuikens 
en in 2011 en 2012 bij de Benja-
mins. Nu dan ook Nederlands Kam-
pioen bij de Pupillen. In het nieuwe 
seizoen wil Daniël graag mee gaan 
doen aan het EK voor de jeugd in de 
categorie Cadetten. Hiervoor moet 
hij naar veel buitenlandse kwalifica-
tietoernooien. Daarvoor is hij hard 
op zoek naar sponsoren. Aanmel-
den voor sponsoring kan via daniel-
giacon@hotmail.com. Wilt u Daniël 
wel steunen, maar heeft u een wat 
kleiner budget, word dan fan van 
Daniël voor 2,50 euro per maand via 
www.danielgiacon.nl.

Leuk concert Spelenderwijs!
Kudelstaart - Op zaterdagmid-
dag 14 juni heeft in Dorpshuis Ku-
delstaart het jaarlijkse leerlingen-
concert van muziekschool Spelen-
derwijs plaatsgevonden. Zes cim-
baalleerlingen, veertien toetsenis-
ten, één blokfluitleerling en tien kin-
deren van de zing (en swing)groep 
hebben hierbij hun beste beentje 
voorgezet om aan het publiek te la-

ten horen wat ze in het afgelopen 
jaar allemaal geleerd hebben. In een 
doorlopende voorstelling met als 
thema 3x3=9 brachten de kinderen 
een uur lang heel veel verschillende 
liedjes en melodieën ten gehore. De 
volle zaal met publiek genoot zicht-
baar van alle enthousiaste inspan-
ningen en de kinderen werden dan 
ook beloond met een luid applaus!

AVA Jeugd heel succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de derde wedstrijd van de 
Meerkamp competitie voor pupil-
len bij AV Zaanland in Zaandam. Elf 
jeugdige atleten van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer streden bij de Meer-
kamp voor nieuwe persoonlijke re-
cords en mooie prestaties bij het 
verspringen of hoogspringen, bal-
gooien of kogelstoten en de sprint 
over 40 of 60 meter. 
Na de Meerkamp was er als laat-
ste voor de atleten nog een lan-
ge afstand over 600 of 1000 meter. 
Bij de Meerkamp eindigde Siets-
ke de Bruin op de derde plaats en 
werden Roanna Geleijn vierde en 
Mauro Wuurman vijfde in hun klas-

se. Bij de lange afstand werden Lot-
te Zethof en Roanna Geleijn allebei 
eerste en Graeme ’t Hoen en Niels 
Houtkamp allebei derde. Het was 
weer een zeer succesvolle en spor-
tieve dag voor AVA. Verdere uitsla-
gen: Tygo Witteveen 10 Meerkamp, 
5 op lange afstand; Niels Houtkamp 
7 op Meerkamp; Nicky Verlaan 8 op 
Meerkamp, 17 op lange afstand; Ju-
na v/d Waal 11 op Meerkamp, 6 op 
lange afstand; Julie Witteveen 10 op 
Meerkamp, 6 op lange afstand; Ze-
ger Haspels 11 op Meerkamp, 9 op 
lange afstand; Graeme ’t Hoen 10 
op Meerkamp; Sietske de Bruin 4 
op lange afstand en Lotte Zethof 7 
op Meerkamp.

Graeme ‘t Hoen, Lotte Zethof (knielend), Roanna Geleijn, Sietske de Bruin, Ju-
lie Witteveen, Nicky Verlaan, Zeger Haspels en Juna v/d Waal.

Jongenskamp in Otterlo 
terug naar Romeinse tijd
Aalsmeer - Deze zomer gaat een 
groep jongens van 8, 9 en 10 jaar 
terug naar de Romeinse tijd. Op za-
terdag 12 juli vertrekken zij met de 
bus vanuit Aalsmeer naar Otterlo en 
komen een week later op zaterdag 
19 juli weer terug. Bij het vertrek zal 
de leiding verkleed zijn en kun je al 
meteen zien wie zij deze week moe-
ten voorstellen. Er wordt een week 
lang gebivakkeerd in en om een 
kampeerboerderij bij het bos, die 
ook een week in het teken staat van 
de Romeinse tijd. Heel veel wat er 
in deze week gaat gebeuren heeft 
te maken met deze tijd. Een sport-
dag, kampvuur, bosspelen, stoe-
re spelen, voetballen, hutten maken 
en natuurlijk levend stratego zul-
len deze week niet ontbreken. Maar 
er is nog veel meer. In deze week 
is er een Bijbels thema. Dit jaar is 
het thema discipelschap. Er wor-
den verhalen uit de Bijbel verteld 
die te maken hebben met discipel-

schap. Dit gebeurd op verschillen-
de manieren. Zo zijn er zelfgemaak-
te filmpjes, worden er verhalen uit 
de Bijbel uitgespeeld, wordt er ge-
bruik gemaakt van verf en nog veel 
meer. Elke dag een andere manier 
van vertellen om het thema discipel-
schap duidelijk te maken. Er is een 
vol programma, maar er is ook tijd 
om lekker zelf te voetballen, te hoc-
keyen, hutten te bouwen, te tafel-
tennissen of gewoon een stripboek 
te lezen. Het is niet de eerste keer 
dat er een kamp een week weggaat. 
Al meer dan 70 jaar gaan er groe-
pen vanuit Aalsmeer op kamp. Één 
van die kampen is het jongste jon-
genskamp 8 tot 10 jaar. Elk jaar ko-
men de jongens weer met veel nieu-
we vriendjes terug. Dit jaar zal dat 
niet anders zijn. Er is nog plaats voor 
deelnemers. Jongens van 8,9 en 10 
jaar kunnen zich opgeven via de 
website www.christelijkejeugdkam-
penaalsmeer.nl.

Zonnige Buitenspeelmiddag 
Aalsmeer - Woensdag 11 juni was 
het Nationale Buitenspeeldag. Een 
groot feest voor alle kinderen die deze 
dag heerlijk konden buitenspelen zon-
der hinder te ondervinden van het ver-
keer. Dit jaar waren er activiteiten op 
drie locaties. Zo konden kinderen zich 
prima vermaken in Kudelstaart aan 
de Graaf Willemlaan, waar de Binding 
zijn inloopaccommodatie heeft. Voor 
de tweede keer was er ook een bui-
tenspeelplek in de Baccarastraat waar 
BSO De Dolfijn van Solidoe is gehuis-
vest. Hier was de straat echt afge-
zet en konden kinderen gewoon lek-

ker op straat spelen. In het kader van 
het 40 jarig bestaan van De Waterlelie 
konden kinderen zich ook hier prima 
vermaken met allerlei leuke spelletjes. 
Op alle locaties werd druk gevoetbald, 
geschminkt, gesprongen op luchtkus-
sens en meer. Het was een heerlijke 
zonnige en geslaagde Buitenspeel-
middag. Met dank aan de inzet van 
vele vrijwilligers, de MAS stagiaires 
van Scholengemeenschap Panta Rhei 
uit Amstelveen en natuurlijk aan alle 
sponsoren, want zonder hun financi-
ele steun waren deze activiteiten niet 
mogelijk geweest!

Jeugdtoernooi 
bij TV All Out
Aalsmeer - Van maandag 7 tot en 
met vrijdag 11 juli wordt bij tennis-
vereniging All out het Open Jeugd-

toernooi 2014 gehouden. De ca-
tegorieën waarvoor jongeren zich 
kunnen inschrijven zijn enkel- en 
dubbelspel. Dit jaar is er ook een 
categorie voor tennissers van 10 
tot 12 jaar. Inschrijven kan via www.
toernooiklapper.nl. De inschrijving 
sluit op 27 juni aanstaande.

Mini-musical De Zevensprong
Rijsenhout - Dinsdagavond  17 juni 
traden  de kinderen van groep 2 van 
basisschool De Zevensprong op tij-
dens een mini-musical. Ouders en an-
dere belangstellenden zaten vol ver-
wachting in de aula van de school. De 
kinderen lieten enkele liedjes horen 
en een dansje zien, die zij het afgelo-
pen jaar  hadden geleerd.  Onder an-
dere het Pluk van de Petteflet-lied, De 
Rammekesstraat en het Maanmanne-
tje.  Heksen zongen een lied en Zee-

wiermeisjes namen het publiek mee in 
hun dans  naar de onderwater-wereld. 
Een lied over heel veel verschillende 
woorden en tot slot de grote finale 
met het traditionele lied: We zitten op 
de Zevensprong! De kinderen die alle-
maal heel goed hun best hadden ge-
daan, kregen aan het einde een ver-
rassing en de juf van groep 3 kreeg de 
leessleutel overhandigd. Volgend jaar 
zullen ze met  heel  veel  plezier  weer  
heel  veel  gaan leren. 

NK Mountainbike in Drenthe
Goud voor Jade Wuurman
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni 
werd in Havelterberg in Drenthe het 
NK Mountainbike voor de jeugd ge-
houden. Bij de meisjes categorie 1 
(tot 8 jaar) was Jade Wuurman uit 
Aalsmeer aanwezig om de zwart ro-
de kleuren van de HSC de Bataaf 
te vertegenwoordigen. Na een goe-
de voorbereiding was Jade klaar 
om een gooi te doen naar goud. Er 
moest dan wel afgerekend worden 
met haar directe tegenstander Na-
dine Broers. Na een furieuze start, 
waarbij Jade bijna ten val kwam, 
werd na de passage door het bos en 
de eerste klim al duidelijk dat er op 
Jade zaterdag geen maat stond. Op 
het zanderige zeer technische par-
cours kon zij onbezorgd naar haar 
eerste nationale titel rijden. Het Wil-
helmus de gouden medaille en na-
tuurlijk de rood wit blauwe trui wa-
ren dan ook dik verdiend! Een jaar 
lang zal Jade de nationale drie kleur 
om haar ranke schouders dragen en 
daar is zij maar wat trots op!

Uitstapje KDV Het Kroontje
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
vierde Chr. Kinderdagverblijf Het 
Kroontje haar eenjarig bestaan op 
kinderboerderij Boerenvreugd. Na 
het ontvangst door de juffen kon-
den de kindjes heerlijk spelen in 
de speeltuin en de dieren aaien, 
samen met hun papa of mama. 
Om half elf was er limonade en 
een lekkere cupcake van juf Ja-
nine. Als verrassing kwamen 
Opa Knoest, bekend van de boe-
ken van Anneke Wind, en illustra-
tor Michel de Boer op bezoek. Al-
le kindjes mochten op de foto met 
Opa Knoest en zijn vriendje snoe-
zepoes. 

Mede door het gastvrije ontvangst 
van de medewerkers van de kin-
derboerderij is het een heel gezel-
lig feestje geworden.
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Start en finish bij het Stokkeland!

Let’s Party met de Junior 
Pramenrace zaterdag
Aalsmeer - Let’s Party is het the-
ma van alweer de tiende Junior Pra-
menrace. Aanstaande zaterdag 21 ju-
ni wordt deze jubileumeditie gevaren 
met iets meer dan dertig teams.  Om 
13.00 uur wordt het startschot gege-
ven bij het Stokkeland, achter het ge-
meentehuis. Het bestuur wil alle cap-
tains er wel op wijzen dat er bagger 
met stenen gestort is in het deel van 
de sloot nabij de brug en het hier be-
hoorlijk ondiep is! Er zijn door het 
zeskoppige bestuur weer allerlei leu-
ke opdrachten en spelletjes bedacht, 
uiteraard rond het jubileum-thema 
Let’s Party. Overigens vinden Thea, 
Yvonne, Esther, Peter, Arnaud en Ro-
dy het organiseren van de Junior Pra-
menrace ieder jaar een feestje. “Zo 
leuk om te doen”, zeggen ze in koor. 
“Alleen al de opdrachten bedenken, 
zijn geweldig.” En ze zijn inderdaad 
weer leuk en gerelateerd aan het the-
ma. De deelnemers mogen aardap-
pelen en eieren gooien, koekhappen, 
moeten enkele vragen beantwoorden 
en gaan letters verzamelen om uitein-
delijk een woord te vormen. Als het 
goed is, hebben de deelnemers afge-
lopen week al gewerkt aan de thuis-
opdracht: Maak een button. Deze 
dient zaterdag ingeleverd te worden 

en alle creatieve werkjes worden na 
afloop tentoongesteld op het Stokke-
land. En beoordeeld door de jury, er 
kan een prijs mee gewonnen worden!

Nieuwe route
Ook wel een beetje ter ere van de 
tiende Juniorrace, maar eigenlijk 
meer om het waterevenement ook 
bij matige wind door te kunnen laten 
gaan, is een nieuwe route bedacht. 
Vorig jaar waaide het behoorlijk en 
zat het bestuur de hoge golven bij de 
Blauwe Beugel niet lekker. Vooral Ro-
dy had kritiek en werd daarom maar 
gelijk belast met het uitstippelen van 
een nieuwe route. De routeman vaart 
al zijn hele leven op de Westeinder-
plassen en kent nagenoeg alle door-
vaarten tussen de kleine en de gro-
te Poel. Rody vindt dat de deelnemers 
aan de Junior Pramenrace ook op 
ontdekking moeten gaan. “De nieu-
we route kan ook bij windkracht 5 ge-
varen worden”, aldus Arnaud die col-
lega Rody graag een pluim wil geven 
voor zijn goede idee. De route gaat 
voor een deel over de Ringvaart en 
natuurlijk langs het Praamplein om 
te kunnen zwaaien naar alle kijkers, 
maar na deze ‘opdracht’ wordt rich-
ting de eilanden gevaren en stuurt 

de captain de praam of de bok het 
Eendegat in, de Koddespoel op en 
dient aangemeerd te worden bij ‘t 
Zwet. Diverse opdrachten (14 in to-
taal) zijn overigens op openbare ei-
landen. Op Facebook is een filmpje 
van de route (ontdekkingstocht) ge-
zet. 
Deze nog even gaan bestuderen is 
een aanrader. Alleen filmpje kijken is 
overigens niet genoeg, het wordt za-
terdag verplicht kaart lezen om de 
goede route te kunnen varen, want 
het bestuur heeft expres een stukje 
route niet gefilmd. Als dat maar goed 
komt... Natuurlijk wel. Gewoon de-
ze Junior Bode meenemen, dan heb 
je gelijk de route bij de hand. Van-
af ongeveer 15.00 uur is de prijsuit-
reiking op het Stokkeland met fees-
telijke muziek van dj Kees Markman 
en drankjes van de Brandweer. Ieder-
een is welkom, dus kom je vrienden/
vriendinnen feliciteren met een prijs 
of ‘gewoon’ met het goed volbrengen 
van de Juniorrace. Allemaal veel ple-
zier zaterdag!
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1.  Stokkeland Start
2.  Praamplein Uitnodiging
3.  Aardbeiensloot Tel de glazen
4.  Dragt Checkpoint
5.  Praamplein Feestkleding
6.  Aardbeiensloot Tel de glazen 2
7.  De Oude Werf Praamquiz
8.  Topsvoort Vrolijke keuken

9.  Eendegat Traktatie
10. Vissersvreugd Koekhappen
11. Kodde Door het lint
12. Zwet Feestmaal
13. IJzerenbrug Feestnummer
14. Aardbeiensloot Doorvaren
15. Zotte Wilg Kadootje
16. Stokkeland Einde feest

Reglement Junior Pramenrace
Minimaal zes kinderen in de 
praam of bok tijdens race
1.  De als zodanig bekend staande 

Aalsmeerse Junior-Pramenrace 
wordt gevaren met een vaartuig 
dat in de volksmond wordt aan-
geduid als praam of bok (beiden 
houten vaartuigen).

2.  Voor het voortbewegen van de 
praam mag slechts, naast men-
selijke kracht, gebruik worden ge-
maakt van een authentieke 2 of 4 
pk Penta buitenboordmotor. Als 
brandstof mag alleen mengsme-
ring worden gebruikt. Voor aan-
vang van de race kan hierop een 
(technische) controle plaatsvin-
den.

3.  Kinderen tot veertien jaar kunnen 
deelnemen aan de junior pramen-
race.

4.  Tijdens de race bestaat de be-
manning van de praam uit ten-
minste zes personen.

5.  In ieder vaartuig is/zijn aanwezig:
-  Twee volwassenen boven de 21 

jaar waarvan één de schipper is.
–  Een zwemvest voor alle beman-

ningsleden.
–  Minimaal vier kinderen onder de 

dertien jaar
–  Zodra er meer dan vier kinderen 

aan boord zijn, moet er een extra 
begeleider (boven de 21 jaar) aan 
boord aanwezig zijn.

–  Een reddingsband met touw.
6. Meevarende kinderen zonder 

zwemdiploma moeten geduren-
de de hele race een goed zittend 
zwemvest dragen en mogen geen 
opdrachten uitvoeren.

7. De opdrachten worden uitgevoerd 
door één van de kinderen onder 

de dertien met een zwemdiploma.
8.  Alle deelnemers moeten zich hou-

den aan de geldende vaarregels 
en dienen de aanwijzingen van 
politie, brandweer en medewer-
kers SPIE strikt en direct uit te 
voeren.

9.  Het is toegestaan een reserve 
buitenboordmotor aan boord van 
de praam te hebben. Deze mag 
slechts in pech- en noodgevallen 
worden gebruikt. Het gebruik van 
deze reservemotor betekent au-
tomatisch uitsluiting van de race. 
Het bij zich hebben van een twee-
de Penta is niet toegestaan.

10. Elk team dient het hem toegewe-
zen startnummer, voor de jury en 
voor de controleposten, duide-
lijk zichtbaar aan beide zijden van 
de praam te hebben aangebracht. 
Als dit niet het geval is dan zal het 
team niet in de uitslag worden op-
genomen.

11. Het inhalen in doorvaarten en slo-
ten is niet toegestaan.

12. Alle, als zodanig herkenbare con-
trole- of opdrachtposten, moeten 
door de teams worden aangedaan 
en opdrachten dienen te worden 
uitgevoerd.

13. Het aan boord hebben van alcohol 
is ten strengste verboden (ook als 
dit voor de volwassenen is). Als er 
alcohol aan boord is zal diskwalifi-
catie van de praam tijdens de pra-
menrace in september het gevolg 
zijn.

14. Enige misdraging, hieronder be-
grepen overmatig of laakbaar, 
aanstootgevend gedrag en pre-

sentatie, kan uitsluiting en/of dis-
kwalificatie tot gevolg hebben. 
Een en ander is slechts ter be-
oordeling van jury of het bestuur 
en zal achteraf schriftelijk worden 
bekendgemaakt of, als er sprake 
is van grove schending, publieke-
lijk onmiddellijk na de race.

15. Het is niet toegestaan na de finish 
nog muziek aan te hebben op het 
vaartuig.

16. Reclame-uitingen zijn niet toege-
staan, met uitzondering dat aan 
weerszijden van de praam 1 bord 
van maximaal 60 x 40 centimeter 
bevestigd mag worden.

17. Het is verboden afval of andere 
materialen in het water te gooien.

18. De volwassenen aan boord zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoe-
ren van dit reglement door de kin-
deren tijdens de race.

19. Deelname aan de pramenrace ge-
schiedt geheel voor eigen risico 
en aansprakelijkheid. De organi-
satie kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor geleden scha-
de in welke vorm dan ook. U bent 
verplicht hiervoor een eigen WA 
verzekering af te sluiten.

20. Het is niet toegestaan open vuur 
aan boord van de praam te heb-
ben.

Het SPIE
21. Bij het niet nakomen van de voor-

waarden in het ‘Reglement Junior 
Pramenrace’ volgt diskwalificatie 
en eventueel uitsluiting voor het 
volgende jaar.

22. Bij meningsverschillen over de uit-
leg van dit reglement, de opdrach-
ten of uitslagen beslist het be-
stuur.

23. Het Reglement Junior Pramenrace 
is in werking getreden op 1 januari 
2011 en vastgesteld door het be-
stuur van de pramenrace, Stich-
ting Pramenrace In Ere (SPIE).

Weer 2 verborgen controleposten
Burgemeester in de jury!
Aalsmeer - Zoals ieder jaar wor-
den langs de route van de Junior Pra-
menrace controleposten ingericht. 
De deelnemers dienen natuurlijk wel 
het juiste parcours te varen, afsnij-
den is uit den boze. De controlepos-
ten worden zoveel mogelijk ingericht 
bij de totaal veertien opdrachten, zo-
dat ook gelijk gekeken kan worden of 
deze volgens de planning uitgevoerd 
worden. 
Maar, het bestuur is goed van ver-
trouwen, maar is, zoals ze zelf zegt, 
niet gek. Ze kennen hun deelnemers, 
in ieder veel captains, en daarom 
worden ergens in de route ook twee 
verborgen controleposten ingericht. 
De heren en dames hier zijn speciaal 
geselecteerd vanwege hun scherpe 
blikken. Ze zien volgens het bestuur 
alles en nemen heel gemakkelijk een 
rode pen ter hand om strafpunten te 

geven. Gewoon dus gezellig de rou-
te varen, alle opdrachten uitvoeren, 
veel zwaaien naar alle kijkers en ze-
ker naar de twee leden van de jury 
die kris kras door het deelnemersveld 
worden gevaren. 

Feest met Jobke en Frans
In de jury niemand minder dan bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder. “Na 
het zien van de Junior Pramenrace 
vorig jaar was ze gelijk verkocht”, ver-
telt Peter van het bestuur. “Ze vond 
het zo een leuk evenement. We heb-
ben haar toen maar gelijk in de jury 
gevraagd voor de volgende race, de-
ze tiende Let’s Party editie. En ze zei 
gelijk ja”, vervolgt hij trots. De burge-
meester neemt plaats in de juryboot 
samen met jeugd- en welzijnswer-
ker Frans Huijbregts en hij heeft ze-
ker verstand van feestjes! 

Zwijgplicht ouders
Overigens hoopt het bestuur dat de 
opdrachten en ‘doedingen’ dit jaar 
ook echt alleen door de jeugdige 
deelnemers worden geraden en dat 
de ouders eens wijzelijk hun mond 
houden. “Zo irritant dat de ouders di-
rect beginnen te roepen”, zeggen de 
zes van het bestuur vol vuur. “Het is 
een kinderfeest, laat dit dan ook echt 
een kinderfeest worden.” Ter plekke 
nemen de drie dames en drie heren 
een nieuw besluit: “Als we ouders 
horen roepen, geven we ze strafpun-
ten.” Oei, ouders: Zwijgplicht! Maar, 
lachen mag, het is tot slot feest: Let’s 
Party! Bij heel slecht weer, harde re-
genbuien en hevige wind, gaat de 
Junior Pramenrace natuurlijk niet 
door. Kijk bij twijfel op de website: 
www.juniorpramenrace.nl. Maar het 
is feest, de tiende editie verdient een 
zonnetje met al die stralende deelne-
mers, mede mogelijk gemaakt door 
het bestuur, sponsors en ongeveer 
vijftig trouwe vrijwilligers. Hulde aan 
allen!

Junior bestuur klaar voor de start
Aalsmeer - Alle enkele maanden ko-
men de bestuursleden van de Junior 
Pramenrace in vergadering bijeen. Er 
wordt heel veel gelachen, maar uiter-
aard ook serieus gewerkt aan de uit-
eindelijke totstandkoming van dit leu-
ke evenement op het water voor de 
kinderen. Het verzinnen van het the-
ma was dit jaar ‘best makkelijk’, het 
is de tiende keer, tijd voor een feest-
je, dus: Let’s Party. Na de bekendma-
king volgt de race tegen de klok met 
teams aanschrijven en inschrijvingen 
verwerken, opdrachten en spelletjes 
verzinnen, posters en shirts bestel-
len, cadeautjes en bekers kopen en 
als nodig helpen zoeken bij het vin-
den van een praam of een captain 
voor aan het roer. En dit jaar trakteert 
het bestuur ook nog eens op een 
nieuwe route. Het jongste bestuurs-
lid (qua aantal jaren van deelname) 
Rody Peters heeft een prachtige ont-

dekkingstocht door het eilandenge-
bied gemaakt. Samen met bestuurs-
lid Arnaud Brouwer heeft hij hiervoor 
heel wat uurtjes op de Westeinder-
plassen doorgebracht. Peter van Ac-
kooij is vooral de man van de spon-
soring en wat dit betreft heeft hij het 
niet slecht. “We hebben nog steeds 
vele, trouwe sponsors”, laat hij begrij-
pelijk vrolijk weten. Thea Dijt is voor-
al van de posters en de shirts en wat 
betreft zat het haar dit jaar niet mee. 
Eerst waren de bestelde shirts veel te 
klein, in de tweede geleverde shirts 
konden de heren en dames zwem-
men. Maar, het is goed gekomen. Het 
zestal is herkenbaar aan oranje shirts 
met een flitsend ‘Let’s Party’-logo en 
kunnen persoonlijk aangesproken 
worden, want de shirts zijn voorzien 
van hun naam. Mocht het wat kou-
der en regenachtig zijn, dan vallen 
de zes op in felblauwe bestuursjas-

sen. Esther Raadschelders en Yvon-
ne van Leeuwen hebben vooral de 
inschrijvingen (en betalingen) on-
der hun hoede genomen, maar allen 
kunnen elkaars taak ook prima over-
nemen en als nodig wordt de helpen-
de hand geboden. De ongeveer vijf-
tig trouwe vrijwilligers wordt door ie-
der waar dan ook (op atletiekbaan, 
maar ook in de kroeg) aangesproken. 
En met elkaar hebben ze er elk jaar 
nog een prachtig en goed georgani-
seerd feest van weten te maken. He-
lemaal top! Hun motto: “We doen het 
voor de kinderen. Zij genieten van de 
race, wij van hun enthousiasme. Wij 
zijn klaar voor de start!”         

Opdracht: Neem kippenei mee!

Geheime opdracht: Neem 
zes aardappelen mee!

Aalsmeer - Tijdens de sportmid-
dag bij de Brandweer afgelopen za-
terdag 14 juni is gestreden om een 
zo hoog mogelijke startplaats voor 
alweer de tiende Junior Pramen-
race. Met de brandslang moest een 
bal naar de overkant gespoten wor-
den. Het was feest en dat wordt het 
zaterdag 21 juni zeker ook weer. 
Let’s Party is tot slot het thema. De 
wijze Keesjes hebben de sportmid-
dag gewonnen, dus zij mogen als 
eerste vertrekken voor de vaar-
doetocht. De gehele startvolorde 
op een rijtje:

 1. De wijze Keesjes
 2. Minispietjes
 3. Smurfenparty
 4. The kids go Party Animals
 5. Waar is dat feestje?
 6. SCW Leeuwen
 7. Kampioensparty
 8. Junior Stenhuis maatjes
 9. The Powerboot
10. De Club
11. Bel je me?
12. Yo Yo Jozefgang
13. Muppiesworld
14. Kids van Blick Black & Bjoetifoel
15. Schuimparty

16. De Ideale Kids
17. Dets party In Holland
19. The Scouting Girls
20. Kleine Keuregies
21. Aprameja
22. Last Minute 2
23. Ketelbinkies
24. Junior Stoppies
25. Aaltje Bagger Junior
26. De mini Bierbaron
27. Junior Prutpraam
28. Ok1
29. Ok2
30. Tuute Blikkies
31. De Vlijtbuiters

Wijze Keesjes als eerste weg!
Startvolgorde 10e Junior Pramenrace 

‘Let’s Party’
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Aalsmeer - 24: Aalsmeer - ‘Ik 
droom van’ was vorig jaar het the-
ma van de negende Junior Pramen-
race en dit doespektakel op het wa-
ter voor kinderen werd gewonnen 
door de Junior Prutpraam, op twee 
was de Reebonkies geëindigd en 
de Club van Drie mocht vorig jaar 
de beker voor de derde prijs in ont-
vangst nemen. Ook dit jaar heeft het 
bestuur grote  trofeeën beschikbaar 
voor de beste drie. En er zijn prijzen 
voor de grootste pechvogels (het 
gebroken trekkoordje) en het lang-
zaamste team (wisselprijs De Ro-
de Lantaarn). Al weer voor het der-
de jaar maakt de Jan Stenhuis bo-
kaal onderdeel uit van het prijzen-
pakket. Deze wisselprijs heeft al een 
eigenaar toe geëigend gekregen en 
prijkt al op de schoorsteen van De 
wijze Keesjes,  de winnaar van de af-

gelopen zaterdag gehouden sport-
middag. Verder is een mooie beker 
te winnen voor het team dat zichzelf 
en de praam of bok het leukst heeft 
aangekleed naar aanleiding van het 
thema. In het geval van deze tiende 
Junior Pramenrace, lekker feeste-
lijk, thema is tot slot Let’s Party. De-
ze prijs wordt bepaald door de jury, 
dit jaar bestaande uit burgemeester 
Jobke en welzijnswerker Frans. En 
de laatste prijs, die zaterdag uitge-
reikt gaat worden, is voor het team 
dat de leukste feestbutton heeft ge-
maakt als thuisopdracht. 

Nieuwe deelnemer junior pramenrace

De Smurfen zijn er klaar voor!
Aalsmeer - Dit jaar varen ze voor het 
eerst mee. De meiden van het mid-
den van de Buurt. Aangevuld met nog 
een vriendje en vriendinnetje om de 
praam helemaal vol te krijgen. Nadat 
ze de afgelopen twee jaar in septem-
ber steeds hun ouders voorbij zagen 
varen, vinden ze het nu tijd om zelf 
ook in de praam  te stappen. Zeker 
als er een praam in de sloot ligt en 
een keurig onderhouden penta in de 
schuur staat. Onder de naam ‘Smur-
fenparty’ vaart de jongere genera-
tie van team 188 mee. Maar de grote 
vraag is of Gargamel de smurfen met 
rust laat. In de voorbereiding naar de 
junior race heeft hij wel van zich la-
ten horen. Hij zit de smurfen wel in 
het vaarwater. De praam heeft hij in 
september al laten afzinken en is niet 
meer waterdicht. Ook heeft hij deze 

winter de penta gesaboteerd. Maar 
gelukkig is er in Aalsmeer een penta 
smurf en die is nu hard in de weer om 
alles op tijd weer te laten lopen. Grote 
smurf is op pramenjacht geweest en 
kwam bij de historische smurf geluk-
kig nog een praam tegen. Dus, dat is 
ook geregeld. Nu maar hopen dat het 
team niet in de soep van Gargamel 
verdwijnt voor 21 juni en de smurfen-
meiden en -jongens zaterdag wel ge-
zellig mee kunnen feesten. De smur-
fen zijn de afgelopen weken in trai-
ning gegaan in het zwembad, op het 
hockeyveld en op het voetbalveld en 
ze kwamen dan ook goed voorbereid 
op de sportdag vorige week zaterdag. 
Met een derde plaats als resultaat. 
Het team mag dus zaterdag als derde 
van start. De kapitein en zijn smurfen 
zijn er helemaal klaar voor!

Strandfeest met bikkeltjes
Aalsmeer - Welk kind droomt er niet 
van? Feesten op het strand! Met een 
lekker drankje, veel ijsjes en chips 
lekker chillen in het zand. Team De 
beach bikkeltjes was er al snel uit, 
de praam krijgt het thema ‘Party on 
the beach’. Met de zomer op komst 
hebben de beach bikkeltjes wel zin in 
een feestje op het strand. En dit feest-
je starten aanstaande zaterdag alvast 
op de praam van de bikkeltjes! Aan 
alles is gedacht, een zonnige cocktail, 
fleurige kleding en een heus volley-
balveld. “Zo lijkt het net alsof we al op 
het strand zijn en de zomervakantie 

is begonnen”, aldus Julius, Sam, Va-
lentijn, Emma, Charlie, Jasper, Noor-
tje, Hessel en Anna van de beach bik-
keltjes. Met startnummer 17 gaan zij 
zaterdag met veel plezier het water 
op. De meiden en jongens zijn er he-
lemaal klaar voor om van de tiende 
Junior Pramenrace een groot strand-
feest te maken.

Tip: Neem thuisopdracht 
(button maken) mee!

Partijtje met Minispietjes!
Aalsmeer - Met een thema als Let’s 
Party, kan je maar 1 ding bedenken. 
Namelijk je partijtje vieren tijdens de 
tiende junior pramenrace. Dus heb-
ben Terre en Mika hun vriendjes ge-
vraagd om te komen feesten aan-
staande zaterdag 21 juni. Op een 
praam van the Beach met captain 
Bart van der Schilden gaan ze een 
feestje bouwen. Dat alle mannen er 
zin in hebben, is al te zien op de foto. 

Helaas moeten ze nog twee nachtjes 
wachten voor dat het feest kan be-
ginnen. Met startnummer 2 varen Ter-
re en Mika Tollenaar, onder de naam 
Minispietjes. De andere Minispietjes 
dit jaar zijn: Renzo Feld, Sven Nauta, 
Martijn Buskermolen, Ryan Cheung, 
Chris Heemskerk, Gijs van ‘t Hoften, 
Milan Mitic, Loic Corveleijn en Marien 
Vermeulen.  Kom ook even zwaaien 
naar ze!

Geheime opdracht: 
Neem een watervaste 

stift mee (of 2)!

Grote bekers voor winnaars!

Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen zaterdag vond de jaarlijk-
se sportmiddag voor de Junior Pra-
menrace plaats. En dit is niet zo-
maar even deelnemen aan een spel-
letje. Nee, het gaat er bloedserieus 
en fanatiek aan toe en begrijpelijk. 
De winnaar mag namelijk als eer-
ste starten tijdens de Junior Pramen-
race. De eerste jaren is de sportmid-
dag altijd gehouden bij jachthaven 
Stenhuis, waar het bestuur de be-
schikking had over een terrein en 
een loods, voor mooi en slecht weer. 
Vorig jaar was voor het eerst geko-
zen voor een andere locatie, er werd 
een talentenjacht gehouden bij fees-
terij De Bok. 
Thema was ‘Ik droom van’ en wie 
droomt nou niet van beroemd wor-
den! Dit jaar trakteerde het bestuur 
op een bijzonder leuke spellocatie, 
de brandweerkazerne aan de Zwar-
teweg. In de lijn van het thema ’Let’s 
Party’  is geen wedstrijdje ‘wie is 
het grootste feestbeest’ gehouden, 
maar de jongens en meiden moes-
ten snel en behendig zijn. Er waren 

twee spelletjes, maar de samenwer-
king onderling testen op ski’s viel 
snel af vanwege het breken van alle 
touwtjes. Gelukkig vonden de deel-
nemers het andere spelletje veel leu-
ker. Met het hele team razendsnel 
naar de middenlijn rennen, twee 
een brandweerhelm op en de an-
dere twee een brandweerjas aan en 
dan als een speer naar de rand van 
de vijver waar met een brandweer-
spuit een bal naar de overkant ge-
spoten moest worden. Daarna terug 
en de helmen weer af en de jassen 
uit. Hierbij werd maar niet gekeken 
hoe de kinderen hun uitrusting ach-
ter lieten, want er was weinig ontzag 
voor de brandweerkleding. Het be-
stuur was geduldig en bereid iede-
re keer weer twee nette stapeltjes te 
maken. Gezien alle vrolijke gezich-
ten hebben de deelnemers genoten 
van deze eerste activiteit en zijn ze 
helemaal in de stemming gekomen 
om aanstaande zaterdag 21 juni een 
‘feestje te bouwen’. Nog niet hele-
maal? Met de foto’s van www.kick-
sfotos.nl gaat dit zeker wel lukken! 

‘Bal spuiten’ tijdens sportmiddag

Na flink sporten gaat er wel een traktatie in. Hiervoor dragen Jet en Trudy al 
vele jaren zorg. Eerst bakten ze poffertjes, afgelopen zaterdag maakten de 
dames in hun openlucht snackbar heerlijke patatjes voor alle deelnemers. Ge-
lukkig kregen ze hulp van Esme en Bart, want het was best druk...
Foto: Jacqueline Kristelijn.
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Groot loopfeest voor jonge honden
Wederom top 10 klassering 
Oceanus Triathlon Team
Aalsmeer - De derde wedstrijd van 
de tweede divisie triathlon in en 
rondom Oss en Ravestein was voor 
de jonge honden van het Oceanus 
Triathlon jeugdteam weer een groot 
feest. Om 07.30 uur stonden de at-
leten te popelen om richting Oss 
te vertrekken. In Oss aangekomen 
werd het team aangevuld met You-
ri Keulen, die het Aalsmeerse drie-
tal perfect aanvult. Na het 500 meter 
zwemonderdeel kwam Bart Som-
meling, na 5.58 minuten, weer met 
een grote voorsprong uit het wa-
ter en stapte na een goede wissel 
op de fiets. De luxe 1,2,3 van Weert 
werd verstoord door een vreemde 
op de tweede plaats. Davy Heijs-
teeg wist wel als derde op de fiets 
te stappen voor de 22 kilometer lan-
ge fietstocht. Niels Van Bunningen 
knap 14e en Youri gevolgd op een 
30e maakten hun opmars langs de 
oevers van het grote water. Als snel 
wist Youri zijn klasse op de fiets te 
tonen en reed in rap tempo naar de 

kop van de wedstrijd. Na een goe-
de wissel bij de plaatselijke boer-
derij wisten Youri en Davy na circa 
43 minuten aan het looponderdeel 
te beginnen gevolgd door Niels en 
Bart op zo’n 2 minuten. De beloofde 
20 minuten looptijd van de heren op 
de 5 kilometer zat er helaas niet in. 
Wel hebben de atleten met hun ge-
weldige inspanning voor de tweede 
keer op rij gezorgd voor een negen-
de plek in het team klassement! En 
dat als jongste team, wat moet dat 
worden in de toekomst. Het team 
staat nu na drie wedstrijden op de 
14e plaats (totaal 23 teams). Er be-
staat zelfs een mogelijkheid dat het 
jonge team een top 10 klassering 
gaat behalen in het eindklassement. 
Echter Hiervoor zullen ze op 14 sep-
tember in Almere tijdens de teamre-
lay boven hunzelf moeten uitstijgen. 
Uitslagen: 10. Youri Keulen 1.02.04,
23. Davy Heijsteeg 1.03.36, 54. Niels 
van Bunningen 1.08.41 en 55. Bart 
Sommeling 1.08.45.

Ongevaloefening bij 
Thamen Duikteam
Aalsmeer - Leden van Duikteam 
Thamen houden van duiken, maar 
wel veilig. Vandaar dat er ook af 
en toe ongeval oefeningen gedaan 
worden. Zo ook afgelopen donder-
dagavond, een serieuze ongeval-
simulatie in en rond het buitenbad 
van Zwembad De Waterlelie was 
opgezet. Er waren vier situaties: on-
derkoeling, luchtembolie, hyper-
ventilatie en het redden van een 
drenkeling. De deelnemers kregen 
ook te maken met reanimatie, plus 
AED. Het probleem waar alle red-
ders mee te maken hadden, was 
het fatsoenlijk uit het water krijgen 
van het slachtoffer. Gemakkelijk was 
dat zeker niet, het slachtoffer moest 
een ongeveer 40 centimeter hoge 
rand op voordat de hulpverlening 
echt kon beginnen. Een punt van 

aandacht bleek het hoofd van het 
slachtoffer, niet overal is daar goed 
aan gedacht. Een ander punt bleek 
het afdoen van de uitrusting, zoals 
vest en loodgordel, van het slachtof-
fer en dat van de redder(s) zelf. Er is 
geen uniformiteit, lood kan in poc-
kets in het vest zitten, gewoon aan 
een gordel of misschien in een har-
nas. 
Ook voor het wel of niet inzetten van 
een zuurstofkoffer, het correct alar-
meren en reanimatie blijkt nog wat 
extra aandacht nodig. Het opzetten 
en uitvoeren van een ongevalsimu-
latie kostte veel tijd en moeite, maar 
het bleek geen overbodige luxe. Er 
wordt met tevredenheid teruggeke-
ken op deze oefening. 

Foto: www.kicksfotos.nl. Zwemcompetitie Oceanus

18 x Goud, 9 x zilver en 
4 x brons voor Minioren 
Aalsmeer - Wat een geweldig week-
end is het geworden voor de Minioren 
van Oceanus. Gedurende het seizoen 
kan men zich via 5 Minioren wedstrij-
den proberen te plaatsen voor de fi-
nales, die elk jaar worden gehouden 
in de maand juni. De beste van de re-
gio gaan dan over twee dagen ver-
spreid strijden om de medailles. De 
laatste 2 weken was er tijdens de trai-
ningen nog hard geoefend op tech-
niek, keerpunten en starts. Na het kij-
ken naar het Nederlands elftal op vrij-
dagavond kwam de ploeg zaterdag-
middag toch ietwat vermoeid aan in 
Hilversum, waar zwembad de Lie-
berg twee dagen de gastheer was. 
Ondanks dat de vermoeidheid er nog 
in zat bij de meeste jonkies kwam de 
medaille spiegel al lekker op gang, Na 
dag 1 was er door de zwemmers van 
Oceanus al heel wat ere metaal opge-
haald en hier en daar werden er door 
de diverse zwemmers prachtige per-
soonlijke records gezwommen. De 
zondag daarentegen was heel spec-
taculair om mee te maken. Er werden 
super spannende sportieve zwem-

gevechten geleverd door de diverse 
zwemmers en zwemsters. De regen 
aan persoonlijke records en medail-
les was enorm. Er werden 1 of meer-
dere persoonlijke records gezwom-
men door Madelief Blesgraaf, Dani-
que Pannekoek, Nina Bellaart, Fem-
me Bol, Amber Celie, Michael Mas-
seurs, Thomas Weening, Finn Vos, 
Claire Corveleijn, Romee Veldt, Dawid 
Bartecki, Jayden v/d Bijl, Jochem van 
Zanten, Liam Breebaart, Laure Rolle-
man en Luuk Scheuer. Na twee da-
gen strijden zijn er door de Ocea-
nus zwemmers en zwemsters 18 gou-
den, 9 zilveren en 4 bronzen medail-
les mee naar de diverse huizen ge-
gaan. Voor de grootste groep zwem-
mers en zwemsters zit het seizoen er-
op. Een aantal gaat 29 juni nog knal-
len bij de Jaargang finales. Het was 
wederom een mooi, lang en vrucht-
baar seizoen waar vele hoogtepunten 
voorbij zijn gekomen maar ook teleur-
stellingen in de vorm van diskwalifi-
caties. Ook dat hoort bij de sport en 
volgend seizoen gaan de jongens en 
meiden ‘gewoon’ weer knallen!

Afsluitingsavond darten in ’t Dijkhuis
Trofeeën voor Marco en Esther
Oude Meer - Op de laatste speel-
avond van het dartseizoen op zater-
dag 14 juni in ‘t Dijkhuis werd er de-
ze keer gestart om 19.00 uur met 
een heerlijk buffet, daarna werden 
de pijltjes opgepakt om deze keer 
in een gemengde dames- en heren-
poule te spelen wat er bij de gegooi-
de dobbelsteen voor spel hoorde! 
Sommige combi’s zorgden voor ver-
rassende resultaten en bij de finale 
winnaarsronde wonnen Huib en Gil-
bert uiteindelijk van Marco en Len-
ny met 2-1. Bij de finale verliezers-
ronde wonnen Tony en Johan van 
Jan en Pascal met 2-0. De winnen-
de koppels kregen een mooie prijs 
uitgereikt. Aan het einde van deze 
speelavond was er de prijsuitreiking 
van de hoogst geëindigden van dit 
seizoen. Bij de dames (uniek om-
dat er weer een groot aantal heb-
ben meegespeeld) op de eerste 
plaats Esther met 115 punten, op de 
tweede plaats Jolanda met 94 pun-
ten en op drie Moniek met 93 pun-
ten. Zij kregen een mooie beker uit-
gereikt en voor Esther was ook de 

wisseltrofee. De wisselbeker verlie-
zersronde kwam in handen van Hel-
mya na deze vier keer gewonnen 
te hebben. Ook waren er nog cer-
tificaten voor de gegooide 180-ers 
aan Esther (twee keer) en de hoog-
ste finish was voor Moniek met 126. 
Bij de heren eindigde Marco op de 
eerste plaats met 96 punten, op de 
tweede plaats Erik-Jan met 73 pun-
ten en op drie Tjitte met 71 punten. 
Zij kregen een mooie beker uitge-
reikt en voor Marco was ook de wis-
seltrofee. De wisselbeker verliezers-
ronde kwam in handen van Rick na 
deze vier keer gewonnen te hebben. 
Verder zijn nog certificaten uitge-
reikt aan darters met de hoogste fi-
nish. Deze keer gegooid door Huib 
160 en de meeste 180-ers heeft 
Marco dit seizoen gegooid, maar 
liefst 22! Al met al was het weer een 
zeer geslaagd dartseizoen met al-
le enthousiaste deelnemers waar-
bij ook de gezelligheid hoge punten 
scoorde! Dartclub ’t Dijkhuis gaat 
nu vakantie vieren en in september 
gaan we er weer vrolijk tegenaan.

Autocrossen, een passie van de 
vriendinnen Sasja en Dionne
Aalsmeer - “Een praatje maken met 
twee dames die met hun oude Volks-
wagen Kevers door de prut crossen”, 
luidde de uitnodiging van Peter Bree-
dijk van de Hornweg. Zijn vrouw Sasja 
(49) doet aan autocrossen en aan-
staande vrijdag 20 juni staat ze aan de 
start van de twee uur cross in Nieuw 
Vennep samen met haar hartsvrien-
din Dionne Wesselius (33) uit Rijsen-
hout. “Ze denken wel eens dat we 
moeder en dochter zijn, maar we zijn 
beste vriendinnen met dezelfde pas-
sies”, vertelt Dionne, die als eerste in 
2009 in de cross Kever stapte om het 
op te nemen in de damesklasse. Sasja 
ging mee naar Abcoude en was ver-
kocht. “Dat wil ook.” Woord werd bij 
daad gevoegd en een jaar later stapte 
ook Sasja in de cross Kever. De twee 
vormen nu het Tinkerteam, vernoemd 
naar een bekend paard, de ande-
re passie van beide vrouwen. Samen 
paard rijden, allebei ook een WV Kever 
voor dagelijkse ritjes en onder ande-

re allebei fan van Betty Boop. De twee 
uur cross in Nieuw Vennep rijden ze 
in teamverband. Er wordt om en om 
gestopt om te tanken, kleine repara-
ties uit te voeren en even uit te rusten. 
Wat de reparaties betreft zijn Sasja en 
Dionne heel blij met hun mannen, de 
monteurs. “Ik kan wel met een ha-
mer overweg en een band wisselen, 
maar het overige reparatiewerk doen 
onze mannen”, vertelt de Rijsenhout-
se. “Maar wij regelen wel altijd de in-
schrijvingen, de catering en admini-
stratie.“ Haar man Machiel crosst zelf 
ook, evenals de plaatsgenoten Albert 
Maarsse en Dirk Akerboom. Alleen 
Peter, de man van Sasja, doet, zoals hij 
zelf zegt: “Nog niet aan autocrossen. 
Misschien volgend jaar.” In het aantal-
len rijtje qua deelname uit Aalsmeer 
uit omgeving zou dit wel passen, want 
werd vier jaar geleden nog met één 
auto deelgenomen, nu zijn het er vier. 
Ieder jaar één er bij. Allen rijden ze in 
Volkswagen Kevers. Vroeger crossau-

Dionne Wegsluis (links) en Sasja Breedijk bij elkaars cross Kevers.

to nummer één, maar inmiddels is de-
ze klassieker nauwelijks meer op het 
gras en in de modder te vinden. In 
Nieuw Vennep wordt gereden op een 
kleibaan en neem maar van de dames 
aan dat vuil worden onvermijdelijk is. 
“Zeker als het geregend heeft, zitten 
we helemaal onder de modder. Ach, 
er zijn mensen die betalen voor een 
modderkuur, wij zoeken gewoon de 
modder op”, zegt Sasja lachend. 

Veilige sport
Een veilige sport is het wel, zeggen de 
dames. “De auto is goed beschermd 
en je zit in een kooiconstructie, er kan 
weinig gebeuren en er zijn strakke re-
gels. Je mag bijvoorbeeld niet moed-
willig op iemand inrijden. Je mag na-
tuurlijk wel elkaar opzij duwen, het is 
een contact sport.” Er wordt net als bij 
gewone races met vlaggen gewerkt. 
Bij een gele vlag staat een auto stil 
en moet om dit obstakel heen gere-
den worden, de wagen wordt pas na 

de eerste ronde weggehaald, en als 
de rode vlag omhoog gaat, wordt de 
wedstrijd direct stil gelegd. Zoals vo-
rig jaar bij Dionne, toen ze met haar 
auto een tweeënhalve salto maakte. 
Gewond raakte ze niet. “Alleen blau-
we plekken, zoals iedere race door 
het stoten.“ De dames rijden in Nieuw 
Vennep overigens ‘gewoon’ tegen 
mannen. “Leuk om hun gezichten te 
zien als we onze helm afzetten, zeker 
toen we de eerste jaren deelnamen”, 
zeggen de twee vrolijk. Inmiddels zijn 
de dames van het Tinkerteam be-
kenden in de autocross, evenals hun 
mannen. “Je komt veel bekenden te-
gen, het is altijd gezellig en er heerst 
veel saamhorigheid. De teams helpen 
elkaar”, vertelt Peter. En de dames vul-
len aan: “Het is altijd feest.” Overigens 
voor aanvang zonder alcohol, want 
proefsgewijs worden voor het begin 
van de wedstrijden blaastesten afge-
nomen. 

Concurrenten
Vrijdag rijden Dionne en Sasja met el-
kaar de twee uur cross, maar de vol-
gende dag (zaterdag 21 juni) is het 
elk voor zich tijdens de autocross met 
andere dames en mannen. Zaterdag 
worden in Nieuw Vennep drie wed-
strijden met zes à zeven ronden ge-
reden, waar bij elke race punten te 
winnen zijn. Degenen met de meeste 
punten mogen uiteindelijk deelnemen 
aan de finale. Sasja heeft al een aantal 
malen de finales gehaald, maar een 
podiumplaats heeft zij nog niet weten 
te rijden. Dionne wel. “In 2012 heb ik 
de damesklasse in Abcoude gewon-
nen.” De dames helpen elkaar in de 
race niet. “We zijn gewoon concurren-
ten. We laten elkaar echt niet winnen. 
Kan ook niet, er gebeurt zoveel om je 
heen tijdens een race.” Eind augustus 
gaan Dionne en Sasja nog deelne-
men aan de autocross in Abcoude en 
in september hebben ze de cross van 
Zevenhoven in de agenda genoteerd. 
Er worden jaarlijks vele races gehou-
den, maar vier vinden de dames ge-
noeg. “Als je wilt kan je elk weekend 
rijden, maar het moet leuk blijven, vin-
den wij. We hebben ook andere hob-
by’s”, besluiten de racevrouwen. Het 
autocrossen in Nieuw Vennep begint 
vrijdag om 18.00 uur, zaterdag gaan 
de auto’s ronken vanaf 10.00 uur. 
Door Jacqueline Kristelijn

Atletiek Vereniging al 50 jaar springlevend

Dit weekend groot feest 
bij AVA aan de Sportlaan
Aalsmeer - Op 13 juni 1964 werd AVA 
64 opgericht. Nu 50 jaar later is atletiek 
nog steeds springlevend in Aalsmeer. 
Eerst werd er op een sintelbaan gelo-
pen. Maar sinds 1986 gebeurt het op 
de huidige locatie, de kunststofbaan 
aan de Sportlaan. De vereniging is de 
afgelopen jaren gegroeid tot een ge-
zonde vereniging met veel jeugdleden. 
Dit weekend wordt het 50-jarig be-
staan van Atletiek Vereniging Aalsmeer 
gevierd. Iedereen is zaterdag 21 juni 
vanaf 13.00 uur van harte welkom, dus 
ben je ooit lid geweest of denk je er 
over om op atletiek te gaan? Kom dan 
vooral langs om te kijken. Om 13.00 uur 
begint het officiële gedeelte, met toe-
spraken van de Atletiekunie en de wet-
houder van sportzaken. Daarna gaat 
rond 13.45 uur een 50 kilometer loop 
van start. Tijdens deze loop, die in esta-
fettevorm is, loopt iedereen één rond-
je en daarna wordt het stokje overge-
geven aan de volgende loper. Vele le-
den, oud-leden en prominenten zullen 
de 400 meter afleggen. Er zijn al veel 
inschrijvingen voor de loop, maar er 
zijn nog enkele plekken beschikbaar. 
Dus wil je ook een rondje meelopen? 

Kom dan vooral langs. Naast de 50 ki-
lometer-estafette kan ook deelgeno-
men worden aan verschillende ludieke 
onderdelen op het middenterrein, zo-
als bijvoorbeeld zakspringen of sprin-
ten met hindernissen. De dag wordt 
omlijst door gezellige muziek van een 
dj en zanger Rick van der Kroon. Voor 
de kinderen is er een springkussen. 
Gedurende de dag is er volop gele-
genheid om oude bekenden te zien en 
bij te praten over sportieve prestaties 
in het verleden. Rond 17.30 uur hoopt 
men dat de laatste loper gelopen heeft 
en dan volgt er nog een groepsfoto van 
alle deelnemers en bezoekers aan de 
jubileumdag. Vanaf 18.00 uur kunnen 
de leden en oud-leden genieten van 
een heerlijke barbecue.

Inschrijven?
Wil je jezelf alsnog inschrijven? Het 
kan nog tot en met vrijdag. Ga naar de 
speciale inschrijfwebsite: http://ava50.
crtvdmn.nl. 
Ook is er een speciale jubileumwebsi-
te gemaakt met veel foto’s van vroeger, 
dus ook zeker het bekijken waard: ht-
tp://jubileum.avaalsmeer.nl.

Wedstrijdzeilen
Frank Bakker winnaar 
‘scherpe jachten’ reünie
Aalsmeer - De Vereniging Klassieke 
Scherpe Jachten streeft het behoud na 
van klassieke zeilschepen, ontworpen 
voor 1970. Jaren waarin men al in staat 
was om zeer fraaie, waterverplaatsende 
jachten te ontwerpen, die vooral aan-
de-wind erg snel zijn. Zij doet dit on-
der meer met een jaarlijkse reünie op 
de Westeinder Plassen, vanuit de thuis-
haven van de W.V. Aalsmeer. Met schit-
terende weersomstandigheden konden 
zij op zaterdag een prachtige wedstrijd 
verzeilen. Wedstrijdleider Dick ten Ca-
te had een grote driehoeksbaan uitge-

legd, die met veel zon en een matige 
zuidwestelijke wind kon worden ver-
zeild. Winnaar werd Frank Bakker met 
de ‘Taila’, een houten Neptune naar 
Zweeds ontwerp, voor de ‘Eric de Roo-
de’, een Noorse Volksboot van schip-
per H.Jousma. Geheel in stijl werd de 
wedstrijd begeleid door de ‘Vergulde 
Snoeck’, een klassieke salonboot uit 
1905. Bij de VKSJ staan inmiddels 260 
schepen geregistreerd. Voor veel inte-
ressante informatie kan gekeken wor-
den op www.vksj.nl.
Theo van Mierlo.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar is er 
kaarten op de woensdagavond in het 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 11 juni is het klaverjassen 
gewonnen door Ben Bon met 5480 
punten , op twee Toon van Es met 
5344 punten en op drie is Teunie van 
Klaveren geëindigd met 5275 punten. 
De poedelprijs is deze keer uitgereikt 
aan Ria v.d. Laan met 3684 punten. 

Fietsen in de Groene As
Aalsmeer - Op zaterdag 21 juni or-
ganiseert de provincie Noord-Hol-
land samen met haar partners een 
fietsevenement in het natuurgebied 
tussen Amstelland en Spaarnwou-
de: de Groene As. Vanaf verschillen-
de startpunten kan er tussen 10.00 
en 16.00 uur gefietst worden. Ook 
zijn er diverse evenementen en ac-
tiviteiten langs de route georgani-
seerd. De Groene As verbindt grote 
en kleine natuurgebieden. Hierdoor 
ontstaat een aantrekkelijk landschap 
voor de mens en een leefgebied voor 
bijzondere plant- en diersoorten. De 
realisatie van de Groene As gaat nu 
de laatse fase in. Daarna mag de na-
tuur haar werk doen. Op 21 juni kun-
nen geïnteresseerden vanaf vijf start-
punten het natuurgebied verkennen. 
In Aalsmeer is korenmolen De Leeuw 
in de Zijdstraat het startpunt. De 
fietsroute gaat richting de Oostein-

derpoel. Tijdens het fietsevenement 
worden diverse extra activiteiten ge-
organiseerd. Zo wordt vanaf 10.00 
uur een boerenmarkt gehouden bij 
geitenboerderij Ridammerhoeve in 
het Amsterdamse Bos en begint om 
14.00 uur een algemene rondleiding 
door het Bos onder leiding van een 
boswachter, in Amstelveen wordt de-
ze dag een rondleiding in de Middel-
polder door het bovenland gegeven 
en er kan gefietst én gevaren wor-
den tijdens het Aalsmeer Flower Fes-
tival. De Groene As is een samenwer-
kingsprogramma van de provincie, 
stadsdeel Nieuw-West Amsterdamse 
Bos, gemeente Amstelveen, gemeen-
te Aalsmeer, gemeente Haarlemmer-
meer, Hoogheemraadschap van Rijn-
land en Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht. Alle fietsroutes en 
evenementen zijn te vinden op www.
noord-holland.nl/groene-as.

Cobie wint bij 
ouderensoos

=
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 12 juni is het klaverjassen ge-
wonnen door Cobie van der Meer 
met 5340 punten, gevolgd door 
Henk van Wichen met 5309 punten 
en Eef van Mourik met 5156 pun-
ten. Bij het jokeren eindigde Hen-
ny de Wit als eerste met 286 pun-
ten. De tweede plaats was voor 
Kees van der Meer met 314 punten. 
Ook belangstelling voor deze gezel-
lige middag? Kom langs of bel voor 
meer informatie naar mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Dagfietstocht 
Pedaalridders

Aalsmeer - Dinsdag 24 juni is de 
jaarlijkse dagfietstocht van de Pe-
daalridders van de OVAK. De groep 
vertrekt om 10.00 uur vanaf het par-
keerterrein bij zwembad de Water-
lelie aan de Dreef en gaat richting 
De Hoef waar de rust is voor de kof-
fie. Na de koffie vervolgt de groep 
haar weg richting Wilnis, Woerden-
se Verlaat Noordsedorp naar Zeve-
hoven waar gelegenheid is voor de 
lunch. Dan via Vrouwenakker en 
De Kwakel om circa 16.30 weer in 
Aalsmeer te arriveren. De route is 
zo’n 42 kilometer. Opgeven kan via 
de telefoonnummers 0297-322293 
en 020-6533825. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
25 juni vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 11 juni is gewonnen 
door Gre Noordermeer met 5551 
punten, gevolgd door Jan van der 
Drift met 5404 punten en op drie is 
Anton van de Polder geëindigd met 
5148 punten.

Feest en meer in Oosterbad
Aalsmeer - Net als vorig jaar vindt 
er weer een feestavond plaats in 
Het Oosterbad, maar er staat nog 
véél meer op het menu voor dit al 
zo mooi begonnen seizoen. Op vrij-
dag 20 juni begint de feestavond om 
20.00 uur. De Klught treedt (na een 
succesvol optreden vorig jaar) weer 
op en als het donker wordt wordt de 
zomer officieel gestart met het mid-
zomernachtzwemmen. De gehe-
le avond is er muziek voor alle leef-
tijden, er zijn hapjes en drankjes 
en het belooft lekker weer te wor-
den. Een prima voortzetting van een 
voor Het Oosterbad al gunstig be-
gonnen seizoen. Van 30 juni tot en 
met vrijdag 4 juli vindt de Zwemvier-
daagse weer plaats. Het Oosterbad 
is vijf avonden beschikbaar voor de 
Zwemvierdaagse, zodat er in ver-
band met eventuele schoolactivi-
teiten toch vier dagen gezwommen 

kan worden. Het is dus mogelijk om 
te kiezen op welke avonden er ge-
zwommen wordt, zolang het maar 
vier avonden in totaal zijn. Iedereen 
tot 12 jaar zwemt 4 x 250 meter. Ben 
je ouder dan 12 jaar dan zwem je 4 
x 500 meter.
Er zijn inmiddels diverse mogelijk-
heden om Het Oosterbad te verkie-
zen tot ‘Zwembad van het Jaar’ of 
om het zwembad op andere manie-
ren te steunen. Zo kan er via de Ra-
bobank ‘Bloeiende Ledenbankac-
tie niet alleen gestemd worden op 
het zwembad, maar ook op stich-
ting Het Oosterbad. Iedere stem is 
vijf euro waard en daar zou veel op-
knapwerk voor kunnen worden ver-
richt. Stemmen is mogelijk tot 1 sep-
tember aanstaande. Hou voor alle 
activiteiten en nieuws de Facebook- 
en webpagina van Het Oosterbad in 
de gaten: www.hetoosterbad.nl.

Nijmegen Global Athletics 
Junior-atleet Corné Timmer 
snel op de 1500 meter
Aalsmeer - Op woensdag 11 ju-
ni is voor de vijftiende keer de Nij-
megen Global Athletics georgani-
seerd, een grote internationale wed-
strijd met een compact programma 
dat zich concentreert op de middel-
lange afstand. De hoofdnummers 

van de avond zijn de 800, 1.500 en 
5.000 meter. Op alle drie de afstan-
den wordt er gewerkt met twee se-
ries waarbij voor de snelste serie 
een streeftijd wordt gehanteerd, die 
onder de limiet voor het Europees 
Kampioenschap in Zürich ligt. 

Daarnaast was er voor het pu-
bliek een mooie demonstratie pols-
stokhoogspringen georganiseerd 
door nationale toppers, waaron-
der tienkamper Eelco Sintnicolaas. 
Voor Corné Timmer, B-junior bij AV 
Aalsmeer, gaat het nog niet om li-
mieten, maar wel om het verbete-
ren van zijn eigen persoonlijke re-
cords. En dat is helemaal gelukt op 
deze avond. In een zeer sterk veld 
met A- en B-junioren werd Corné 
knap zevende op de 1.500 meter 
met een nieuw persoonlijk record 
van 4.22.27 minuten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 ju-
ni is er weer een koppelkaartavond 
bij buurtvereniging Hornmeer, aan-
vang is 20.00 uur en de zaal van het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3 is 
vanaf 19.30 uur open. Het is de een 
na laatste kaartavond van het sei-
zoen. Natuurlijk staan koffie en thee 
weer klaar voor alle kaarters. Ieder-
een is van harte welkom. Het kop-
pelkaarten op donderdag 12 juni 
is gewonnen door Corrie Balder en 
Kees Meekel met 5572 punten, op 
twee Paul Schouten en Wim Sprin-
gintveld met 5510 punten en op drie 
zijn Plony de Lange en Martha Zel-
denthuis geëindigd met 5348 pun-
ten. De poedelprijs was voor het 
koppel Frots Zeldenthuis en Paul 
van Aalst met 3408 punten.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Jan van Dijk wint zeer 
zware Koninginnevlucht

Jan van Dijk (midden) met de nummers twee en drie van het Nationaal Inkorf 
Centrum in het clubgebouw van de Telegraaf.

Aalsmeer - Vrijdag werden de dui-
ven voor de Koninginnevlucht (een 
overnachtvlucht) van het jaar om 
13.00 uur in het Franse St. Vin-
cent de Tyrosse (vlakbij de Spaan-
se grens, zo’n 7 kilometer onder 
Soustons) gelost voor de Marathon-
vlucht van gemiddeld 1055 kilometer 
en zaterdag om 09.30 uur werden de 
duiven voor de Midfondvlucht (mid-
den afstand) in het Franse Mor-
lincourt/Noyon gelost (gemiddel-
de afstand 325 kilometer). Het wer-
den twee heel zware vluchten, mede 
door de soms krachtige wind uit het 
Noord tot Noord Westen wind. De 
vlucht vanuit St. Vincent is gewon-
nen door Jan van Dijk uit Aalsmeer, 
zijn 776 wist deze zware vlucht af te 
leggen met een gemiddelde snel-
heid van 851,236 meter per minuut, 
ruim 51 kilometer per uur. Wim Wijf-
je uit De Kwakel werd tweede en 
Henk Spaargaren uit Aalsmeer werd 
derde. In het Rayon werd Jan vierde, 
Wim op 16 en Henk op 23. In de af-
deling is Jan 16e geworden, Wim 71 
en Henk 114 van 1014 duiven en dat 
zijn mooie prestaties op dergelijke 
vluchten. Morlincourt/Noyon werd 
gewonnen door Comb. v. Leeu-
wen & v. Grieken uit Aalsmeer, hun 
996 maakte 1137,999 meter per mi-
nuut en dat is 68 kilometer per uur. 
Gerard & Lies v.d. Bergen uit Ku-
delstaart werden tweede en Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp derde. De 
Comb. werd met dit resultaat twee-
de in het Rayon waar 1460 duiven 
in het concours stonden, en tweede 
over heel Noord Holland waar 6740 
duiven in concours waren. De Tele-
graaf stond dit weekend weer dui-
delijk op de kaart in Postduivenland. 
Vrijdag is er een Marathon vlucht 
vanuit de Franse plaats Cahors (ge-
middeld 934 kilometer), en zaterdag 
een Dagfond (lange afstand) vlucht 
vanuit het Franse Vierzon, gemid-
deld 595 kilometer.

Goud en brons voor 
sportschool Wassanim 

Aalsmeer - Afgelopen zondag hebben drie leden van sportschool Was-
sanim voor een mooi cadeautje voor hun vader gezorgd tijdens het 
Jeugdsteden toernooi in Rotterdam. Jolomi en Xander van Santen be-
haalden goud bij het Sparren en Sem Pater behaalde brons bij zowel het 
Sparren als de Hyungs. Hoofdinstructeur Johan van der Nald uiteraard 
supertrots op deze prima prestatie van zijn leden.

Huldiging kampioen A1
Aalsmeer - Trots stond hij mid-
den in de raadzaal, Mike van der 
Laarse, voorzitter van handbalver-
eniging Fiqas en vader van Glenn, 
één van de spelers van het A1-
team dat dit seizoen kampioen is 
geworden. Het A1-team van Fiqas 

speelde in de hoogste divisie van 
de landelijke handbalcompetitie 
en dit team niet alleen, nog vijf an-
dere Fiqas-teams zetten Aalsmeer 
wekelijks op de kaart als handbal-
dorp. “Als je Fiqas zegt, zegt men 
Aalsmeer. Handbalvereniging Fi-

De handballers A1 van Fiqas Aalsmeer met begeleiders en burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder voor het bordes van het gemeentehuis.

qas heeft Aalsmeer landelijk op 
de kaart gezet”, aldus voorzitter 
Mike. De laatste wedstrijd speelde 
de A1 tegen Houten en deze werd 
gewonnen met 16-10, zo vertel-
den de spelers tijdens de huldi-
ging in het gemeentehuis afgelo-
pen donderdag 12 juni voor aan-
vang van de raadsvergadering. De 
heren kregen applaus van het pu-
bliek, de raadsleden en het colle-
ge. Uit handen van burgemees-
ter Jobke Vonk kregen de spelers 
een cheque van 200 euro voor een 
teamuitje. Voor de huldiging bin-
nen werd eerst buiten op het bor-
des voor het gemeentehuis een 
foto gemaakt van het team en de 
begeleiders samen met de burge-
meester. Deze foto gaat groot af-
gedrukt worden en krijgen alle 
spelers als herinnering aangebo-
den van de gemeente. De spelers 
van de A1 zijn: Tim Heezius, Jere-
my Hooijman, Niels de Jong, Glenn 
van der Laarse, Floris Offerman, 
Tom Persoon, Brian Spaargaren, 
Jeffrey Geleijn, Lars Stieva, Fed-
de Veenman, Erik Blaauw, Koen 
Penha, Mark Kooij, Rein van Dam, 
Niels Poot, Tim Koenders en Dawid 
Sus (laatste vier waren niet aan-
wezig bij de huldiging). En de he-
ren worden begeleid door Djord-
je Stevanovic, Frank Heezius, Luul 
Obbens en Tinka Buis.

Zilver voor turnster Ilze
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
heeft de Kudelstaartse Ilze van der 
Geest deelgenomen aan het Bonds-
kampioenschap turnen dames 
dat werd gehouden  in het Sport-
complex Koning Willem-Alexander 
(SKWA) in Hoofddorp. Voor Ilze een 
thuiswedstrijd want sinds maart van 
dit jaar traint ze in de gloednieuwe 
turnhal van het SKWA. In de cate-
gorie Jeugd 1 Nationaal 2 hadden 
de beste 36 turnsters uit Nederland 
zich geplaatst voor de Meerkamp fi-
nale op zaterdag 14 juni, waaron-
der Ilze. De wedstrijd begon op het 
onderdeel balk waar Ilze het spits 
mocht afbijten. Haar balkoefening 
zag er prachtig uit. Alles lukte zo-
als ze had gehoopt. Met haar score 
13.100 mocht ze dan ook meer dan 
tevreden zijn. De vloeroefening ver-
liep voor Ilze niet vlekkeloos. In haar 
tweede sprongenserie gleed zij hal-
verwege uit waardoor ze de laat-
ste sprong niet netjes kon afron-
den. Haar score 11.900. Ilze sprong 
ook deze wedstrijd weer een Tsuka-
hara, een arabier over de pegasus 
gevolgd door een hurksalto. Haar 
eerste sprong ging helemaal prima, 
maar bij de tweede sprong kwam ze 
niet lekker uit waardoor ze op han-
den en voeten landde. Omdat de-
ze sprong een hogere moeilijkheid 
heeft scoorde Ilze toch nog een 

12.025. Op naar het laatste onder-
deel van deze finale, brug. Ilze stond 
voor het onderdeel brug op een net-
te 13e plaats en wist dat ze bij de 
eerste 10 zou kunnen eindigen met 
een hele mooie brugoefening. Ze 
turnde heel netjes. Mooie reuzen-
zwaaien, een keurige afsprong goe-
de landing. Haar score 13.367. He-
laas was dit 2 tiende tekort voor een 
tiende plaats. Met een totaalsco-
re van 50.392 eindige ze op een de 
elfde plaats in het eindklassement. 
De score van Ilze op balk was de 
hoogste in haar categorie. Helaas 
voor haar werden er op zaterdag 
nog geen toestelmedailles uitge-
reikt. De toestelfinales voor Jeugd 1 
N2 stonden voor zondag 15 juni op 
de agenda. De beste 8 turnsters per 
onderdeel streden tegen elkaar om 
de bondsmedailles. Ilze mocht deel-
nemen op het onderdeel balk. Met 
de resultaten van de afgelopen we-
ken hoorde Ilze bij de kanshebbers 
op een medaille. Zenuwen waren er 
wel, maar ze liet wederom een he-
le mooie oefening zien. Alleen na 
de wissel-loopsprong gevolgd door 
boogje voorover moest ze even cor-
rigeren om op de balk te blijven 
staan. Door de jury werd haar oefe-
ning gewaardeerd met een 12.850, 
wat haar een hele knappe zilveren 
medaille opleverde. 

Schutters van Target op 
schot op toernooi Texel 
Kudelstaart - Op een zonovergoten 
Texel hebben de schutter van HBV 
Target afgelopen zondag 15 juni deel-
genomen aan het jaarlijkse schutters-
toernooi van de handboogvereniging  
van Den Burg. Target was met 15 
schutters de grootste gastvereniging 
op het eiland. Het jaarlijkse uitje van 
de Kudelstaartse schutters is een tra-
ditie die dateert uit de beginjaren van 
HBV Target, zo rond 1990. De schut-
ters gaan veelal op vrijdag al richting 
Texel om daar in een tentje of in een 
caravan enkele dagen te verblijven, 

waarbij het dan rond de barbecue 
behoorlijk gezellig kan zijn. Camping 
Ora et Labora is al jaren de camping 
voor de schutters van Target en de-
ze worden als graag geziene gasten 
met open armen ontvangen. Door het 
grote aantal schutters uit Kudelstaart 
waren de verwachtingen hoog  ge-
spannen ten aanzien van het aantal 
hoofdprijzen. Deze waren en de re-
curve klasse en in de compound klas-
se. De schutters keerden huiswaarts 
met drie maal de eerste plaats en 
twee keer de tweede plaats. 

Waterskiën en wakeboarden
Aalsmeer - De Waterskivereniging 
hield afgelopen zondag 15 juni een 
open dag. Vrijwilligers en ervaren 
instructeurs stonden klaar om be-
langstellenden de basisvaardighe-
den van waterskiën en wakeboar-
den bij te brengen. En deelnemers 
waren er genoeg. Het was tot slot 
goed, zonnig weer. De een had wat 
meer moeite met de techniek, een 
ander bleek een natuurtalent te zijn. 
In ieder geval is genoten en de le-
den van de Waterskivereniging kij-
ken terug op een geslaagde open 
dag. Ook interesse? Stuur een mail 
naar info@wsva.nl en je krijgt meer 
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