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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer-Oost: Snoekbaarsstraat, Zeeltstraat 
(160 kranten)

VAKANTIEBEZORGERS
MEER WETEN? BEL: 0251674433

voor Aalsmeer Oost.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

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.

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

UITNODIGING
VOOR ZZP’ERS

in de bouw-/
installatiebranche

 

In ons bedrijvencomplex
hebben wij ruimte voor ZZP’ers.

Wij bieden u die facilteiten,
die u nodig heeft om datgene 
te doen waar u goed in bent.

Op dinsdag 1 juli a.s.
houden wij een 

informatiebijeenkomst 
voor geïnteresseerde

ZZP-ers om 20.00 uur in de 
veilingzaal van The Beach,

Oosteinderweg 247a, Aalsmeer.

Tijdens deze bijeenkomst
willen wij u uitleggen wat wij 

voor u kunnen betekenen
 op het gebied van:

werkruimte, magazijn, 
administratie, service,
computer, bestellen,

ontvangst goederen, receptie, 
telefoonaanname, etc.

Wij kunnen er voor zorgen dat u 
nog een privéleven overhoudt.

Meldt u aan bij Teun Treur:
0297-385285 of 06-20018654.

ZZP  | Bouw- en 
Installatiecentrum

Kramer Aalsmeer BV.

KORTINGEN VAN

50%
Op dIVERsE GEsElEcTEERdE ITEms

20%/30%/40%
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Oppositie blijft scherp, kritisch en constructief

Raad: Samenwerken sleutelwoord 
in veranderde politieke klimaat
Aalsmeer - Zowel de VVD als 
PACT gingen tijdens de vergade-
ring van de Raad afgelopen don-
derdag 19 juni in op het verander-
de politieke klimaat. En dit komt, al-
dus beide fracties, door de nieuwe 
politieke verhouding tussen de co-
alitie en de oppositie. Het CDA en 
AB samen in de coalitie met slechts 
1 stem meer ten opzichte van de 
oppositie, bestaande uit PACT, de 
VVD en HAC. “Op zich geen ramp, 
maar wel even wennen”, aldus Ro-
nald Fransen van PACT. “Het is van 
belang dat iedereen zijn of haar rol 
goed gaat spelen”, aldus de fractie-
voorzitter, die verder zei dat PACT 
als oppositiepartij scherp zal zijn op 
wat er gepresenteerd gaat worden. 
Ook de VVD gaf aan haar kritische 
geluid te zullen blijven laten horen. 
“Dat is de rol die hoort bij een con-
structie oppositie”, aldus fractie-
voorzitter Robert van Rijn, die nog-
maals de manier waarop het colle-
ge tot stand is gekomen zei laak-

baar te vinden. “De manier waarop 
met de krapst mogelijke meerder-
heid krampachtig bestuurd wordt, 
is wanhopig en de manier waarop 
de raad haar mond gesnoerd wordt 
in het publieke debat is onaccep-
tabel. De nieuwe coalitie heeft he-
laas nog geen enkele constructieve 
stap gezet naar samenwerking met 
de oppositie. Wij als oppositie heb-
ben inmiddels diverse constructieve 
moties en amendementen gepro-
beerd de samenwerking te stimule-
ren. Helaas heeft de coalitie er tot 
nu toe steeds voor gekozen om de-
ze initiatieven te blokkeren. De VVD 
zal kritisch naar het college blijven, 
maar ook constructief. We houden u 
in de gaten en we laten u niet met 
rust.” Wijze woorden voor alle frac-
ties kwamen er tot slot van Ronald 
Fransen: “Een goede samenwerking 
bestaat uit goed naar elkaar luiste-
ren, elkaar iets gunnen. Dat is wen-
nen in deze nieuwe verhouding, 
maar onze bereidheid is er.” Natuur-

lijk vielen er tijdens deze Raad, waar 
de jaarstukken 2013 en de Lenteno-
ta 2014 op de agenda stonden, ook 
harde woorden en werden over en 
weer verwijten gemaakt, maar het 
lijkt er op dat alle partijen hun po-
sitie meer hebben weten te vinden. 
“De start is niet makkelijk geweest”, 
zo zei Robbert-Jan van Duijn van 
het CDA. “We moeten ons echter 
beseffen dat wij hier niet voor ons 
zelf zitten, maar namens en voor de 
gemeenschap van Aalsmeer en Ku-
delstaart.” En fractievoorzitter Helma 
Persoon van AB: “Laten we als ge-
meenteraad, als gemeentebestuur 
met elkaar samenwerken voor een 
zorgzaam en ondernemend dorp, 
met hoog op de agenda een goede 
aanloop naar de nieuwe taken die 
per 1 januari op de gemeenteschou-
ders komen te rusten.” Elders in de-
ze krant meer over de jaarrekening 
en de Lentenota 2014.

Door Jacqueline Kristelijn

Om trek van te krijgen, patatjes en rookworst. Een van de vele prachtige uit-
dossingen tijdens de tiende Junior pramenrace. Foto: Jacqueline Kristelijn.

Aalsmeer - Om half een in de nacht 
van zaterdag 21 op zondag 22 juni 

is brand uitgebroken in een in de 
Koningsstraat geparkeerde auto. 

Auto geheel uitgebrand!

festival, het eerste Aalsmeer Flo-
wer festival, eieren gooien in Ku-
delstaart, Plaspop, jubileum Atletiek 
Vereniging en de tiende editie van 
de Junior pramenrace. 
Let’s Party was het thema en een 
groot feest is het zeker geworden. 
De tocht der tochten voor kinde-
ren op het water is gewonnen door 
OK 1. Een prima prestatie, het team 
mocht namelijk pas als nummer 28, 
een van de laatste, de Penta aan-
trekken. Op twee is Aprameja ge-
eindigd en ook dit team kwam van 
ver, startnummer 21. De beker voor 
plaats drie is uitgereikt aan de Juni-
or Stoppies, die zich eveneens van 
achter (plaats 24) naar voren heeft 
weten te ‘sporten’. De winnaar van 
de sportmiddag bij de brandweer 
een week eerder, de wijze Keesjes 
waren minder gelukkig op het wa-
ter. Het team is als zestiende geëin-
digd. Elders in deze krant de com-
plete uitslag en natuurlijk veel fo-
to’s.

De politie en de brandweer waren 
snel ter plaatse. Het vuur bleek mee 
te vallen. Er kon vrij snel het sein 
brand meester gegeven worden. 
Om zeker te weten of het vuur volle-
dig was gedoofd is een controle ge-
houden met behulp van een warm-
tebeeld camera. Nog geen ander-
half uur kreeg de brandweer op-
nieuw melding van een autobrand 
in de Koningsstraat. Uit de zelfde 
auto kwamen nu hoge vlammen. 
Buurtbewoners hebben geprobeerd 
de brand te blussen met tuinslan-
gen, maar nog deze hulp nog het 
water van de brandweer heeft kun-
nen voorkomen dat de auto volledig 
uitbrandde. Een andere auto is door 
de brand eveneens behoorlijk be-
schadigd. Er wordt onderzoek ge-
daan naar de branden door de po-
litie en de brandweer. Mogelijk zijn 
de vuren aangestoken.

Foto: Ronald van Doorn. 

Aalsmeer - Een dag vol activiteiten 
wachtte de inwoners afgelopen za-

terdag 21 juni. De eerste zomerdag 
is gevierd met het tweede bruggen-

junior junior
Junior pramenrace: Feest!

Voorstel burgemeester Vonk:
Aansluiting bij ombudsman 
voor onafhankelijk inzicht
Aalsmeer - Burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder wil dat inwoners van 
Aalsmeer bij een onafhankelijke par-
tij terecht kunnen in geval van een 
meningsverschil met de gemeente. 
Zij laat onderzoeken of de gemeen-
te Aalsmeer kan aansluiten bij de ge-
meentelijke ombudsman van Am-
sterdam, waar al meerdere gemeen-
ten uit de regio bij zijn aangesloten. 
Met name bij handhavings- en ver-
gunningzaken verschillen bewo-
ners wel eens van inzicht met de ge-
meente en kunnen emoties hoog op-
lopen. “In een kleine gemeente zo-
als Aalsmeer waar bewoners en be-
stuurders dichtbij elkaar staan is het 
belangrijk dat bewoners bij een on-
afhankelijke instantie terecht kun-
nen als zij een geschil hebben met 
de gemeente. Sinds 2010 voert de 
gemeente Aalsmeer een strikter ver-
gunning- en handhavingsbeleid. De-

ze nieuwe bestuurscultuur is wennen 
voor alle partijen in de gemeente. 
Ook in de toekomst kan het dit nog 
wel eens leiden tot een verschil van 
inzicht. Daarmee is Aalsmeer geen 
uitzondering. Dan is het goed dat be-
woners met hun klacht – op welk ge-
bied dan ook - bij een onafhankelij-
ke instantie terecht kunnen.” De om-
budsman is een onafhankelijke partij 
waar bewoners en ondernemers te-
recht kunnen als zij een klacht heb-
ben over een handelswijze van de 
gemeente. Het is een rol die de bur-
gemeester zelf niet kan vervullen, 
omdat zij moet staan voor de belan-
gen van inwoners én voor die van po-
litieke ambtsdragers. Dinsdag heeft 
het college van B&W ingestemd met 
een voorstel tot aansluiting bij de ge-
meentelijke ombudsman van Am-
sterdam. Binnenkort ontvangt de 
raad hierover een voorstel. 
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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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Enveloppen trekken in trek 
bij Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 11 ju-
ni waren de vrijwilligers van De Zon-
nebloem afdeling Kudelstaart weer 
present op de jaarmarkt bij het win-
kelcentrum van Kudelstaart. Bezoe-
kers van de populaire stand kon-
den met een geldelijke inzet enve-
loppen trekken met prijzen. Mede 
dankzij het zonnige weer was het 
al vroeg druk en liet menige voor-
bijganger zich verleiden tot het wa-
gen van een gokje. Dankzij de gul-
le gevers, vrijgevige bezoekers en 
de inzet van de vele vrijwilligers van 
de plaatselijke afdeling van De Zon-
nebloem was deze actie weer een 
groot succes. Aan het einde van de 
middag, ruim voor het einde van de 
braderie, kon de mededeling ‘uit-
verkocht’ aan de stand worden be-
vestigd. Met de opbrengst van de-
ze plaatselijke activiteit kunnen acti-
viteiten voor ouderen, zieken en ge-
handicapten worden bekostigd. De 
Zonnebloem heeft ook een natio-
nale loterij. Vrijwilligers staan begin 
september met loten van deze lan-
delijke actie bij de plaatselijke su-

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 ju-
li houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis. 
Koffie en thee staan klaar. Er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

H. Paulus mmv vocaal ensemble Vo-
ces Aequales uit Antwerpen.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv dames- en herenkoor.

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 Rob Kool. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. G. 
Drayer en 16.30u. met ds. P.J. Weij.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Jeugdwerk. Opvang allerklein-
sten 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. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens kinderdienst en 
Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met dhr., W.A. 
Bloemen uit Aalsmeer. Organist: E. 
Wessels en 17u. kamp uitzendings-
dienst met ds. H. van Dalen. Oost: 
Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. He-
ack uit Zeist. Organist: Maarten 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J.F. Ezinga uit 
Westbroek en 18.30 uur met ds. R. 
van der Toorn uit Haarlem.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woordcom-
munieviering met N. Kuiper en zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucha-
ristieviering . Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag om 15.30u. feestelijke 
dienst, Patroonsfeest H. Petrus en 

Zondag 
29 juni

Mantelzorg en vakantie
Aalsmeer - Stel u bent mantelzor-
ger en u wilt er een paar dagen tus-
senuit of u wilt wat langer op va-
kantie. Maar u weet niet wie er dan 
bij degene moet blijven voor wie u 
zorgt. Misschien gaat u daarom niet, 
terwijl het best even fijn kan zijn om 
de accu op te laden. Daar is een op-
lossing voor! 
Mantelzorg Steunpunt werkt samen 
met de organisatie Handen in Huis. 
Deze richt zich op de 24-uurs ver-
vanging van de vaste mantelzor-
gers van degenen die thuis blijven 
en zorg nodig hebben, door de in-
zet van deskundige vrijwilligers. Zo 
kan de mantelzorger met een ge-
rust hart op vakantie gaan. Het is 
ook mogelijk om deze zorg in te zet-

ten als de vaste mantelzorger voor 
een planbare opname naar het zie-
kenhuis moet. De periode van de 
vervanging is minimaal twee nach-
ten en maximaal twee weken. De-
ze dienst wordt betaald vanuit de 
aanvullende ziektekostenverzeke-
ring van degene die zorg krijgt. Al-
leen de reiskosten van de vrijwilliger 
bij de kennismaking zijn voor reke-
ning van de cliënt. Het Mantelzorg 
Steunpunt verzorgt de intake bij u 
thuis voor Handen in Huis. Wilt u 
graag meer weten over de mogelijk-
heden en of het voor u iets kan zijn 
dan kunt u contact opnemen met 
het Mantelzorg Steunpunt via 0900-
1866 of via e-mail mantelzorg@ 
mantelzorg-steunpunt.nl. 

Bring en buy en verkoop kerststukjes

Cheque 4.000,- van Inner 
Wheel voor Adamas huis
Aalsmeer - Afgeleid van de Ro-
tery, bestaat er een Inner Wheel or-
ganisatie, die net als de Rotary, we-
reldwijd zijn leden heeft. De leden 
van de Inner Wheel bestaan me-
rendeels uit partners van de Rota-
ry leden, maar inmiddels sluiten ook 
niet Rotery leden zich aan bij de 
clubs. Door middel van het organi-
seren van activiteiten probeert In-
ner Wheel geld in te zamelen voor 
goede doelen. Afgelopen jaar is on-
der andere een bring en buy geor-
ganiseerd en er zijn kerststukjes 
gemaakt en verkocht. Inner Wheel 
club Aalsmeer heeft als project voor 
het afgelopen jaar gekozen voor het 
Adamas inloophuis in Nieuw Ven-
nep. Op 28 mei kon een cheque van 
4000 euro overhandigd worden aan 
Nicky Westerhof van Adamas, die 
blij verrast was met het bedrag. 
Het Adamas inloophuis is in 2006 
opgericht door mensen die - zelf 

of in hun omgeving - met kanker te 
maken kregen en bemerkten dat er 
behoefte was aan aanvullende on-
dersteuning in het verwerkingspro-
ces. Deze initiatiefgroep wist in kor-
te tijd veel mensen en bedrijven te 
enthousiasmeren en te mobiliseren 
om samen het inloophuis te reali-
seren. Wanneer je met kanker ge-
confronteerd wordt, krijg je te ma-
ken met veel onzekerheden, ver-
driet en vragen. Het Adamas Inloop-
huis te Nieuw Vennep is er om de-
ze mensen te ondersteunen bij het 
omgaan met wat er allemaal op hen 
afkomt. Je kunt er terecht als je zelf 
ziek bent (geweest), maar ook als 
iemand in je omgeving kanker heeft 
of daaraan is overleden. Bij Ada-
mas ben je onvoorwaardelijk wel-
kom. Aangezien dit huis door heel 
veel vrijwilligers gerund wordt en zij 
het hebben moeten van sponsoring 
is elke bijdrage meer dan welkom.

Vermist:
- Anjerlaan: Zwart-witte kater.
- Madame Curiestraat: Wit-zwarte poes. Zij heeft een chip en heet Lisa.
- Boomgaard: Zwart-witte gecastreerde kater. Is gechipt.
- Kas: Cypers grijze poes. Lijkt op Wiskas poes.

Gevonden:
- Stommeerweg: Lapjespoes.

Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas is een zwart-witte ka-
ter met witte bef en wit puntje aan 
zijn staart. Mouse is de naam van dit 

permarkt. De loten voor deze lande-
lijke actie zijn nu al verkrijgbaar bij 
het centrale bureau van De Zonne-
bloem. Zie hiervoor de website van 
De Zonnebloem. Of vraag ernaar bij 
het plaatselijk bestuur.

Fietsen naar 
Papenveer

Aalsmeer - Wie een leuke fietstocht 
wilt meemaken, kan aansluiten op 
dinsdag 1 juli. Op deze datum heeft 
Rinus Vermeulen namelijk een tocht 
gepland van ongeveer 25 kilometer 
onder de naam ‘Rondje Papenveer’. 
Onderweg wordt pauze gehouden in 
een gelegenheid met een mooie bloe-
mentuin, waar een kopje thee of koffie 
genuttigd kan worden. Deze fietstocht 
van de ANBO en PCOB start om 13.30 
uur bij het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Fiets ook gezellig mee!

Gezellige middag Zonnebloem
Aalsmeer - Zo’n 70 gasten hebben 
afgelopen zaterdagmiddag 14 ju-
ni een heel gezellige middag van de 
Zonnebloem Aalsmeer aangeboden 
gekregen in het Parochiehuis. Een 
gezellige zanger en toetsenist met 
een goed stemgeluid uit Leimuiden 
kwam de gasten vermaken met al-
lerlei nostalgische en herkenbare 
muzieksoorten. Er werd zelfs door 
enkele bezoekers gedanst op een 

quickstep en een Engelse wals. Ie-
dereen leek zich goed te vermaken, 
Er werd meegezongen of meege-
klapt. In de pauze werd er koffie of 
thee geschonken. Na afloop kreeg 
de zanger een mooi boeket bloe-
men aangeboden. De gasten kre-
gen tot slot nog een drankje en een 
hapje en daarna kwamen de chauf-
feurs binnen om iedereen op te ha-
len. Het was een geslaagde middag.

GEBOREN
Saar Langeslag

OVERLEDEN
Johanna Maria Agtersloot

AANGIFTE HUWELIJK
S.J. Groen en B. Bolderdijk
F.M.M. Markwat en 
S.E. Schonenberg

Aalsmeer - Zondag 29 juni begint 
om 15.30 uur een feestelijke dienst 
in de Oud Katholieke kerk aan de 
Oosteinderweg 394. Het Patroons-
feest, H. Petrus en H. Paulus, de 
patroonheiligen van de Aalsmeer-
se kerk en van het dorp Aalsmeer, 
wordt gevierd. Medewerking wordt 
verleend door het vocaal ensem-
ble Voces Aequales uit Antwer-
pen geleid door de sopraan Cristel 
de Meulder. Het orgel en het har-
monium worden bespeeld door Jan 
van Mol en achter de piano neemt 
Ad van Sleuwen plaats. De mid-

dag begint met een Eucharistievie-
ring alwaar het koor onder ande-
re de Messe pour trois voix van Jo-
seph Callaerts ten gehore zal bren-
gen. Om 16.45 wordt pauze gehou-
den met koffie en thee. Om 17.15 uur 
kan vervolgens genoten worden van 
een concert met werken voor so-
praan, koor, harmonium en piano, 
onder andere van César Franck, Pe-
ter Benoit, Franz Schubert en Au-
gust Reinhard. Om 18.00 uur is de 
feestelijke afsluiting in de tuin ach-
ter de kerk en de pastorie. Iedereen 
is van harte welkom.

Patroonsfeest en concert 
in Oud Katholieke kerk

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 28 juni zul-
len de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en Handboogvereniging 
Target weer het oud papier op ko-
men halen in de straten van Rij-
senhout. De lopers hopen natuur-
lijk weer op medewerking van alle 
inwoners. Graag het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen, daar waar de oud pa-
pier wagens kunnen komen. In de 
maand juli wordt er geen oud pa-
pier opgehaald vanwege de zomer-
vakantie. Na de vakantie is de eerst 
volgende ophaalronde 30 augustus.

Zomerconcert 
Mannen kwartet

Aalsmeer - Op vrijdag 4 juli zingt 
het Katwijker Mannen kwartet in 
de fraaie Dorpskerk aan de Kanaal-
straat 12. De heren brengen een ge-
varieerd repertoire in een afwisse-
lend programma. Het kwartet, dat 
dit jaar is opgericht door pianist en 
organist Hugo van der Meij, bestaat 
uit vier getalenteerde zangers. Zij 
zingen onder zijn leiding psalmen, 
geestelijke liederen, klassiek en 
spirituals. In het programma is ook 
ruimte voor instrumentale solo’s en 
samenzang. Het concert begint om 
20.30 uur, de kerk is vanaf 20.00 uur 
open. De entree bedraagt 10 euro, 
kinderen tot 12 jaar betalen de helft. 
Kaarten zijn voorafgaande aan het 
concert in de kerk verkrijgbaar. Ver-
dere info: www.hugovandermeij.nl 
en www.zingenenzo.com.

Waar is Mouse? ongeveer twee jaar oude dier. De ka-
ter wordt vermist vanaf de Boom-
gaard in Oosteinde. Wie het dier 
heeft gezien, wordt verzocht contact 
op te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.









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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGuNNiNG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Plaspop 2014, 21 juni 2014 (Z-2014/028013).
Datum verzending vergunning 16 juni 2014.

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (wijziging on-
dernemingsvorm) is aangevraagd:
- Cafetaria Creta, Machineweg 33, Aalsmeer 
 (Z-2014/034951), ontvangen 10 juni 2014.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg (Z-2014/033590), het aanleggen van 

een in- en uitrit;
- Beethovenlaan 120 (Z-2014/034354), het vergroten van 

een clubgebouw met kleedruimten en kantine;
- Duikerstraat 28 (Z-2014/035671), het oprichten van een 

dakterras op garage;
- Geerland 18 (Z-2014/034388), het wijzigen van een be-

stemmingplan ten behoeve van bed and breakfast;
- Oosteinderweg 40A (Z-2014/036912), het plaatsen van 

houten damwant/keerwanden, beschoeiing, loopsteiger 
en afgraven water;

- Oosteinderweg 106 (Z-2014/036419), het wijzigen van 
een bestemmingplan ten behoeve van het oprichten van 
16 bedrijfsunits en bedrijfswoning;

- Rhijnlandoord 14 (Z-2014/035122), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Haya van Somerenstraat 35 (Z-2014/034777), het mel-

den van brandveilig gebruik;
- Hornweg 316A (Z-2014/036699), het slopen van een kas-

sencomplex.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

Officiële Mededelingen
26 juni 2014

dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de afgifte van deze 
vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u aan de linkerkant in het groene kader van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 364 (Z-2014/016384), het tijdelijk huis-

vesten van 4 wooneenheden voor maximaal 7 personen 
(verzonden 18 juni 2014);

- Oosteinderweg 301 (Z-2014/029196), het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning (verzonden 18 
juni 2014);

- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022056), het bouwen van 
een vrijstaand woonhuis (verzonden 20 juni 2014);

- Wilgenlaan 21a (Z-2014/026942), het vervangen van een 
dakkapel (voor) (verzonden 20 juni 2014);

- Willem-Alexanderstraat 8 (Z-2014/022233) het kappen 
van een boom (verzonden 26 mei 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hornweg 316A (Z-2014/036699), het slopen van een kas-

sencomplex (verzonden 19 juni 2014);
- Spoorlaan 43 (Z-2014/032435), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 18 juni 2014).
Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

NiET GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) niet is/zijn geaccep-
teerd:
- Marktstraat 19 (Z-2014/032507), het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 20 juni 2014).
Niet geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER iNzAGE

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 ‘N196 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)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning)

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a (het 
vervangen van een dakkapel (voor))

t/m 07072014 Willem-Alexanderstraat 8 (het kappen van 
een boom)

Niet alleen de straten veranderen steeds meer in feestelijke Oranje wegen, 
ook schoolpleinen kleuren oranje. Niet door vlaggetjes, maar door leerlingen 
die massaal in Oranje kleding naar school komen. Zondag 29 juni kunnen ze 
thuis in Oranje outfit voor de buis. Vanaf 18.00 uur voetbalt Nederland in de 
kwartfinale van het WK tegen Mexico. Foto: Joop de Ruiter.
 

Zondag tegen Mexico
Voetbalkoorts neemt toe!
Aalsmeer - De voorspellingen van 
de ondernemers in de WK-krant van 
de Meerbode kent geen winnaars. 
Niemand had alle drie de uitsla-
gen goed vermeld. Het ging natuur-
lijk gelijk al mis na de eerste wed-
strijd. Wie had gedacht dat Oranje 
het ‘grote’ Spanje met liefst 5-1 zou 
verslaan? Over de wedtrijd tegen 
Australië was het merendeel van de 
ondernemers positiever gestemd. Er 
zijn er zelfs twee die het juist had-
den. De Volendammer Vishandel en 
‘buurvrouw’ Happy B-day uit de Op-
helialaan lieten beiden 3-2 noteren. 
De overtuiging dat er wel gewon-
nen kon worden van Chili was gro-

ter. In de meeste gevallen ging men 
voor een lichte overwinning (2-1) en 
gelijk spel, maar zes ondernemers 
‘gingen’ voor 2-0 en zij hebben het 
juist. Imperia lingerie, True Fashion, 
de Osdorper, Philippo keukens, An-
nemieke’s kramerie en reisbureau 
De Arend waren dé voetbalkenners 
in deze. Wat het WK-spel voor de le-
zers betreft, liggen alle kansen nog 
open. De meesten gaan voor Neder-
land en Brazilië. Ook één inzending 
denkt aan Mexico kampioen. Eerst 
maar de wedstrijd tegen dit land 
gaan bekijken. Aanstaande zondag 
29 juni zal het vanaf 18.00 uur wel 
weer stil worden op straat...

Onderzoek Berenschot: Geerland 18

Wethouders zijn integer, 
regels niet geschonden!
Aalsmeer - Geen machtsmisbruik 
geen belangenverstrengeling en 
geen intimidatie, dat is de uitkomst 
van het onderzoek van bureau Be-
renschot naar de integriteit van de 
wethouders Ad Verburg en Gertjan 
van der Hoeven. De twee hebben 
de gedragscode voor integriteit voor 
politieke ambtsdragers en andere 
wettelijke regels niet geschonden. 
De handelswijze van de gemeente 
in het dossier Geerland 18 is niet an-
ders dan bij andere zaken geweest, 
er is geen sprake van onrechtmatig 
handelen. De voornaamste conclu-
sies van organisatie-adviesbureau 
Berenschot dat in opdracht van bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder een 
onderzoek deed naar de handels-
wijze van de wethouders en de ge-
meente naar aanleiding van aantij-
gingen tegen de gemeente door de 
heer Van der Laarse, bewoner van 
Geerland 18 en buurman van Ad 
Verburg. Burgemeester Vonk rea-
geerde opgelucht: “Ik ben blij dat 
het onderzoek aantoont dat de wet-
houders geen blaam treft. Hope-
lijk geeft het rust aan alle betrok-
kenen en hun gezinnen. Ook voor 
Aalsmeer komt een einde aan een 
onverkwikkelijke periode.” Het on-
derzoek heeft bijna 20.000 euro ge-
kost. “Democratie mag wat kosten”, 
aldus de reactie van Vonk-Vedder. 

Ombudsman
De gemeente heeft ook geleerd van 
deze kwestie. Met name bij handha-
vings- en vergunningzaken verschil-
len bewoners wel eens van inzicht 
met de gemeente en kunnen emo-
ties hoog oplopen. Dat was, zo stelt 
de gemeente, ook het geval in het 
dossier Geerland 18. Om zaken in 
het vervolg beter en iets ‘afstande-
lijker’ op te lossen, is besloten aan-
sluiting te zoeken bij de ombuds-
man. Burgemeester Vonk: “In een 
kleine gemeente zoals Aalsmeer 
waar bewoners en bestuurders 
dichtbij elkaar staan, is het belang-
rijk dat inwoners bij een onafhan-
kelijke instantie terecht kunnen als 
zij een geschil hebben met de ge-
meente. Escalatie van een geschil, 
zoals bij het dossier van Van der 
Laarse, mag niet meer voorkomen. 
Het is niet goed voor betrokkenen 
en hun gezinnen en niet goed voor 
Aalsmeer.” De aantijgingen hebben 
een behoorlijke impact gegeven bij 
beide wethouders en hun gezinnen, 
maar vooralsnog wordt niet over-
wogen om een aanklacht wegens 
smaad in te dienen.

En waar het allemaal om ging en 
gaat: Een duidelijk verschil van in-
zicht tussen de gemeente en de 
heer Van der Laarse over de uit-

breiding en het gebruik van de ber-
ging (geen opslag, maar kantoor of 
zorgwoning met toilet, douche en 
keuken en recentelijk een vergun-
ningsaanvraag voor gebruik als bed 
& breakfast) in zijn tuin. En het feit 
dat de berging volgens de gemeen-
te vier vierkante meter te groot is 
geworden (verkeerde meetmetho-
de, aldus Van der Laarse). Hiertoe 
is een dwangsom opgelegd. De op-
pervlakte moet terug gebracht wor-
den tot maximaal 40 vierkante me-
ter, zo heeft de gemeente gesteld en 
een aanvraag moet ingediend wor-
den voor een omgevingsvergun-
ning ter legalisatie van het gebruik 
als kantoor- of woonruimte. Het ge-
schil tussen de gemeente en Van 
der Laarse gaat nog ‘gewoon’ ver-
der. Het handhavingstraject wordt 
voortgezet.

Gedragscode
Het onderzoek van Berenschot 
heeft ook nog een andere bijzon-
derheid naar boven gebracht. De 
gemeente blijkt geen gedragsco-
de te hebben aangaande de inte-
griteit van politieke ambtdragers. In 
2002 is de gedragscode ingetrok-
ken en gelijk daarna opnieuw inge-
diend ten aanzien van alle raadsle-
den. Verzuimd is hierbij ook een ge-
dragscode in te stellen voor het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit gaat nog deze zomer ‘recht 
gezet’ worden door de bestuurders. 
Volgens Berenschot heeft het ont-
breken van een gedragscode voor 
het college overigens geen invloed 
gehad op de gebeurtenissen, zoals 
deze zich hebben afgespeeld. 

Gestolen tas 
weer terecht!

Aalsmeer - De tas die vorige 
week ‘gestolen’ was van twee 
winkelende dames in de Zijd-
straat is terecht. De twee had-
den spulletjes ingekocht bij 
de drogist en hadden hierna 
met enkel mensen staan pra-
ten. De tas had de inwoonster 
even naast haar rolstoel gezet. 
Besloten werd nog een winkel 
in te gaan en daarbij werd de 
tas met spulletjes vergeten. Al 
snel kwamen ze achter het ge-
mis van de tas en gingen terug. 
De tas was toen al verdwenen. 
Gestolen, verbolgen waren ze. 
Nu blijkt dat een alerte be-
zoeker aan de winkelstraat de 
tas heeft opgepakt en afgege-
ven heeft in een winkel, waar-
na door medewerkers melding 
is gemaakt bij de politie. Naar 
aanleiding van het bericht in de 
krant kon de eigenaresse ach-
terhaald worden. Agenten heb-
ben de tas met inhoud terug 
gebracht naar de inwoonster 
die hier uiteraard bijzonder blij 
mee is. Blijft staan: Let op uw 
spullen en portemonnee. Zak-
kenrollers zijn snel en inventief!
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Muziek
Donderdag 26 juni:
* Finale DJ Mixwedstrijden in dans-
café de Praam, Zijdstraat v/a 20u.
Vrijdag 27 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 19u.
* Jongeren Rode Kruis disco voor 
mensen met beperking in De Bok, 
Dreef 5 van 19.30 tot 22.30u.
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Freaky Friday in feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
Zaterdag 28 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum. 
Live muziek op vier locaties v/a 21u. 
met Dutch Dance Detectives, Va-
lium en B-Loose, Bad Habit cover-
band en Njambi.
*Themafeest in Feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
* The Gringos in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer v/a 22u.
Zondag 29 juni:
* Blues-benefiet rond Finis Tasby in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer v/a 16u.
Maandag 30 juni:
* Concert muziekvereniging Flora in 
Snoekbaarsstraat, Oost v/a 19.30u.
Vrijdag 4 juli:
* Zomerconcert Katwijker mannen-
kwartet in Dorpskerk, Kanaalstraat 
vanaf 20.30u.
4 tot en met 6 juli:
* Jazz op de haven bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg 2. Vrijdag Katelijne 
van Otterloo 21-23u, zaterdag Mi-
chael Varekamp 16-18u. en 21-23u. 
en zondag Deborah Carter, 16-18u.

Films
T/m 3 juli
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Voor jeugd: Hoe vang ik een Draak 
(nieuw), Flits en het magische huis, 
Rio 2. Voor volwassenen: Walking 
on Sunshine, Toscaanse bruiloft en 
Maleficent 3D

Exposities
Vanaf 26 juni:
* Expositie Amazing Amateurs in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag t/m zondag 
14-17u. Zaterdag 28 juni om 16u. 
opening en uitreiking KCA-award. 
Tot en met 17 augustus te bezoeken.
26 tot en met 28 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 28 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
28 en 29 juni:
* Historische Tuin open met zater-
dag veiling om 15u. Open: Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 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 
* 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. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 26 juni:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 27 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
27 juni t/m 6 juli:
* Westeinder Water Week met diver-
se evenementen. Regenboog zeil-
wedstrijd op vrijdag 4 juli. Zaterdag 
5 juli Havendag, fietstocht en West-
einder culinair.
Zaterdag 28 juni:
* Bijeenkomst over e-books in bibli-
otheek, Marktstraat, 10-11u.
* Historische dorpswandeling. Start 
bij VVD in Zijdstraat 12 om 11u.
* Exclusieve voorverkoop passe-
partouts voor Feestweek in septem-
ber. Van 20 tot 23u. in danscafé de 
Praam, Zijdstraat.
28 en 29 juni:
* Watertoren open voor publiek. Za-
terdag en zondag, 13 tot 17u.
Maandag 30 juni:
* Start zwemvierdaagse in Het Oos-
terbad, Mr. Jac. Takkade 1. Om 19u. 
opening door dansgroep Aalsmeer. 
Op woensdag 2 juli kindermiddag 
en zaterdag 5 juli zwemloop.
Dinsdag 1 juli:
* Computerinloop voor senioren bij 
Vita, Clematisstraat 20. Ook op don-
derdag. Beide dagen 9.30 tot 12u.
* Fietstocht Anbo en Pcob. Start bij 
Parochiehuis, Gerberastraat, 13.30u.
Woensdag 2 juli:
* Koffie in de Spil aan Bilderdam-
merweg v/a 10u.
* 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.
Donderdag 3 juli:
* Fietstocht Ovak naar Amstelveen. 
Start 13.30 uur bij zwembad, Dreef.
Zaterdag 5 juli:
* Benefietmarkt in Rozenholm, Mo-
lenpad van 10 tot 17u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 25 juni:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 26 juni:
* Woekerpolis Informatieavond bij 
Accent in Oude stationsgebouw, 
Stommeerweg 1 v/a 19.30u.
* Ronde Tafel Gesprek in gemeen-
tehuis over Ruimtelijke ontwikkeling 
en Hondenbeleid, 20-22u.
Zaterdag 28 juni:
* Op de thee/koffie bij AB in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 15-17u.
* Tweede Rietlandenterras op speel-
plaats in wijk, 13 tot 16u.
Dinsdag 1 juli:
* Informatie-avond gemeente over 
geluidmeetposten Schiphol in ge-
meentehis, 19-21u.
Woensdag 2 juli:
* Inloopbijeenkomst Provincie over 
onderhoud Aalsmeerderbrug in Het 
Wapen, Dorpsstraat 15, 17-19.30u.
* Lezing Debby Albers over ‘De stem 
van het hart’ in De Oude Veiling, 
Marktstraat, 20-22u.
Donderdag 3 juli:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis. Laatste voor zomerstop. Aan-
vang: 20u.

Finale DJ Mix, WK quiz en voetbal
Iedere dag een activiteit 
in danscafé de Praam
Aalsmeer - Vanaf vanavond heeft 
danscafé de Praam iedere dag een 
leuke activiteit. Vanavond, donder-
dag 26 juni, start om 20.00 uur de fi-
nale van de DJ Mixwedstrijd ‘Praam 
in de mix’. Een viertal DJ’s strijden 
om de eerste plaats. DJ Sambrosa, 
DJ Tom’e, DJ Rock Asley en DJ Ma-
nulectro draaien allen zo’n 40 minu-
ten vanavond voor de vijftallige des-
kundige jury bestaande uit Marcel 
Heijmans, Marcello H, Alex Wahlen, 
René van Aken en Ronny Nisters 
(DJ Nista). Wat een feestje om op 
een donderdag een viertal DJ’s in 
het café te hebben die gaan knal-
len om zich dubbel en dwars te be-
wijzen! Iedereen is van harte wel-
kom om deze battle te komen aan-
schouwen. Zin in een leuk en span-
nende avond en wil je je WK kennis 
eens testen? Dan is dit je kans! Vrij-
dag 27 juni vanaf 21.00 uur organi-
sereert de Praam in haar oranje café 
een WK Quiz! Je kan met maximaal 
5 personen per team meedoen. Je 
hoeft je van te voren niet in te schrij-
ven en er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Uiteraard wint het winnen-
de team een leuke prijs. Hoe meer 
teams, des te spannender te strijd 
dus leuk als je met een team van de 
partij bent!

Feestweek-actie bandjesavond
Zoals ieder jaar staat voor de laatste 
zaterdag in de maand juni de Band-
jesavond in het Centrum genoteerd. 
Er staat op zaterdag 28 juni dan 
ook iets bijzonders te gebeuren bij 
danscafé de Praam. Tussen 21.00 en 
01.00 uur zal er voor het café op het 

buitenpodium een spetterde show 
te zien zijn van live dj’s in combina-
tie met live artiesten. Er zullen twee 
dj’s optreden: Dutch Dance Detecit-
ve en Nista. The Dutch Dance De-
tective is een speciale act, hij draait 
dance muziek uit de jaren tachtig 
tot nu. Alles wordt door elkaar ge-
mixt in een spetterde mix. Nista is 
een bekende dj voor danscafé de 
Praam, hij heeft zijn eigen avond en 
draait van latin tot teck house. De 
dj’s zullen om het half uur wisselen 
en worden ondersteund door saxo-
fonist Sax O Joe. Er is een spetterde 
licht effect show met lasers, specia-
le rookmachines en video graphics! 
Dit wordt waanzinnig! Als de Band-
jesavond om 1.00 uur is afgelopen 
gaat het feest binnen uiteraard nog 
door tot in de kleine uurtjes met een 
heerlijke afterparty met DJ Yoeri. 
Ook start deze avond van 20.00 tot 
23.00 uur bij café de Praam de voor-
verkoop van de passe-partouts voor 
de Feestweek voor de aanbiedings-
prijs van 40 euro. Deze actie geldt 
alleen tijdens bandjesavond. Na de-
ze avond dient 45 euro afgerekend 
te worden voor een passe-partout. 

Nederland-Mexico
Zondag 29 juni vanaf 17.00 uur is de 
Praam’s oranje café geopend voor 
de WK wedstrijd Nederland tegen 
Mexico. De wedstrijd is te bezich-
tigen op groot scherm. En bij lek-
ker weer is de schuifpui en het ter-
ras geopend. Gezien het feit dat de 
wedstrijd plaatsvindt rondom etens-
tijd: wederom voldoende lekkere 
hapjes van het huis!

Speciale items voor kinderen
Veiling bloemen en planten 
zaterdag op Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 28 juni is er 
om 15.00 uur weer een veiling op 
de Historische Tuin. Veilingmees-
ter Coos Buis zal op de hem beken-
de wijze en op onnavolgbare wijze 
weer proberen de bloemen en plan-
ten aan de man/vrouw te brengen. 
Er gaat een uitgebreid pakket bloe-
men en planten voor de klok gepre-
senteerd worden, waaronder hope-
lijk de lievelingsbloem van Coos, de 
anjer. Ook voor kinderen komen er 
speciale items voor de klok. Tevens 
is er voor de jeugd een gratis speur-
tocht beschikbaar. De kasrozen be-
ginnen weer volop de bloeien en zijn 
een bezoek om de geur zeker weer 

waard. Kijk ook eens naar de ver-
zameling van oude groenterassen, 
die volop aan het groeien zijn op de 
Tuin. Ook de fototentoonstelling van 
de Aalsmeerse fotogroep kan nog 
steeds bezocht worden. Natuurlijk is 
het ook weer mogelijk om een be-
zoek aan de Tuin te combineren met 
een rondvaart over de Westeinder-
plassen. De Tuin gaat zowel zater-
dag als zondag open om 13.30 uur. 
De volgende veiling vindt ook weer 
plaats op de laatste zaterdag van 
de maand, 26 juli. De Tuin is bereik-
baar via het Praamplein, via de brug. 
Informatie: www.historischetuin-
aalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Maandag jeugd- en groot orkest
Zomeravondconcerten Flora
Aalsmeer - De vakantie breekt voor 
velen over enkele weken aan. Mu-
ziekvereniging Flora heeft een druk 
seizoen achter zich en ter afslui-
ting geeft de muziekvereniging een 
tweetal concerten in de buitenlucht. 
Maandag 30 juni vanaf 19.30 uur 
is het jeugdorkest en het grote or-
kest van Flora te beluisteren in de 
Snoekbaarsstraat in de wijk Nieuw 
Oosteinde. Het jeugdorkest bestaat 
uit een enthousiaste groep meisjes 
en jongens die wekelijks bij elkaar 
komt om te repeteren en het afgelo-
pen seizoen is er veel geleerd en dat 
willen zij graag laten horen.
Het uiteindelijke doel van het be-
spelen van een instrument is ten-
slotte om deel uit te maken van 
een orkest. Lessen hebben een in-
dividueel karakter terwijl meespe-

len in een voltallig orkest een kwes-
tie van samenspel is. Het jeugdor-
kest is een goede vorm om aan te 
leren met een groep muziek te ma-
ken. Na het jeugdorkest verzorgt 
het grote orkest een optreden. Flo-
ra hoopt met de concertjes men-
sen, jong of oud, ervaren of oner-
varen te bereiken die zich aanmel-
den om een instrument te gaan be-
spelen en tevens te laten horen dat 
een modern fanfareorkest niet lou-
ter marsmuziek speelt, maar van alle 
markten thuis is, van zeer intiem en 
ingetogen tot uitbundig swingend 
en spetterend. Voor meer informa-
tie over de vereniging kan gekeken 
worden op www.muziekvereniging-
flora.nl of volg de vereniging via Fa-
cebook. Nieuwe leden, jong of oud, 
zijn van harte welkom!

Zaterdag livemuziek op 4 podia
Bandjesavond in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdagavond 28 
juni is het weer tijd voor Bandjes-
avond in het centrum. Op vier plaat-
sen in het dorp worden podia opge-
steld waar uitstekende bands spe-
len en dj’s draaien met een gevari-
eerd repertoire. De muzikale avond 
start om 20.00 uur en alle optre-
dens zijn gratis toegankelijk. Band-
jesavond wordt georganiseerd door 
ondernemersfonds Meer Aalsmeer 
in samenwerking met vier horeca-
gelegenheden uit het centrum: De 
Oude Veiling, Café Bar Joppe, res-
taurant het Wapen van Aalsmeer 
en Danscafé De Praam. In het dorp 
staan in totaal vier podia, die zo zijn 
opgesteld dat de bezoeker een ron-
de kan maken langs alle bands. Bij 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
wordt de live muziek verzorgd door 
de exotische soulzangeres Njambi 
en haar vijfkoppige band. De band 
heeft deze avond ook een speciale 
gast, jazzzangeres Lils Mackintosh.
Bij café Bar Joppe op de hoek van 
de Marktstraat en de Weteringstraat 
beklimmen twee bands het podi-
um. B-Loose is een leuke en erva-
ren pop/rock coverband bestaan-
de uit vijf leden. Ze spelen covers 
van vroeger én nu. De tweede band 
die hier het podium betreedt, is Vali-
um. Deze coverband bestaat uit vier 
muzikanten en zangeres Marloes 
van Elswijk. Het repertoire van Va-
lium bestaat uit bekende num-
mers uit de jaren zestig tot tach-
tig en meer recente hits. Het rond-
je Dorp gaat verder met een podium 
in de Dorpsstraat. Bij het Wapen van 
Aalsmeer speelt de Bad Habit Co-

verband. Bad Habit is een band die 
25 jaar bestaat, maar die in de afge-
lopen periode een aantal wisselin-
gen heeft ondergaan. De band be-
staat uit toetsenist Ruud Kortekaas, 
gitarist Paul Verkleij, bassist Arthur 
van Baaren, drummer Leon Bazuin 
en de zangeressen Mandy Hooge-
vorst en Jacqueline Zekveld. Jac-
queline komt uit Aalsmeer en zij 
vindt het natuurlijk superleuk om tij-
dens Bandjesavond te spelen. In de 
pauzes wordt de muziek verzorgd 
door Kees Markman. 
Het podium van danscafé De Praam 
staat net als in voorgaande jaren 
op de hoek van de Zijdstraat en de 
Punterstraat. Hoofdact van de avond 
is de Dutch Dance Detective. Deze 
ervaren dj uit Amsterdam draait de 
beste dance classics van de jaren 
tachtig tot nu. De Dance Detective 
wordt afgewisseld door optredens 
van dj René van Aken en van dj Nis-
ta & Saxojoe. Het laatste duo brengt 
een combinatie van live saxofoon-
muziek met dance of andere mu-
ziekstijlen. 
Tijdens de optredens kunnen be-
zoekers bij de verschillende ver-
kooppunten terecht voor een drank-
je en een hapje. Uiteraard bevinden 
zich ook toiletten in de nabijheid van 
de verschillende podia. De EHBO-
caravan van de afdeling Aalsmeer 
staat in de Weteringstraat. De or-
ganisatie raadt aan om zoveel mo-
gelijk te voet of op de fiets te ko-
men, dit in verband met de beperkt 
beschikbare parkeergelegenheid en 
alcoholcontroles. De Bandjesavond 
en duurt tot 01.00 uur. 

Woensdag jeugdfilm in Crown Cinema

‘Hoe tem ik een Draak 2’
Aalsmeer - De jeugdfilm ‘Hoe Tem 
Ik Een Draak 2’ (3D) wordt woens-
dag 2 juli vertoond in Crown Cine-
ma. De film begint om 14.15 uur en 
gaat over: Vijf jaar nadat de draken 
en Vikingen verenigd zijn, houden 
Astrid, Snotvlerk en de rest van de 
bende zich voornamelijk bezig met 
drakenracen, de populairste sport 
op het eiland. Hikkie en Tandloos 
gaan liever op zoek naar onbeken-
de gebieden en nieuwe werelden. 
Tijdens een van die avonturen ont-
dekt het onafscheidelijke duo een 
geheimzinnige ijsgrot, waar hon-
derden wilde draken leven, en een 

mysterieuze drakenvlieger. Hikkie 
en Tandloos raken verzeild in een 
strijd om de vrede en moeten zich 
sterk maken voor hun idealen. Voor 
de jeugd presenteert Crown Cinema 
verder nog een gevarieerd filmaan-
bod met onder andere Rio 2, Flits en 
het Magische Huis en Heksen be-
staan niet. Ook in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade 15 van donder-
dag tot en met zondag: Walking on 
Sunshine, De Toscaanse bruiloft en 
Maleficent 3D. Kijk voor meer infor-
matie op de website. Kaarten zijn 
te koop via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl. 

Vrijdag concert Sursum 
Corda bij ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Met een aantal zomer-
avondconcerten sluit Sursum Corda 
het seizoen af. Afgelopen vrijdag 20 
juni liet de muziekvereniging voor 
het eerst van zich horen in de open 
lucht. Bij korenmolen De Leeuw in 
de Zijdstraat trakteerden de he-
ren en dames vrolijke en beken-
de nummers. Het weer zat Sursum 
Corda niet helemaal mee. Het was 
droog, maar best fris. Toch mocht 
een groot aantal bezoekers verwel-
komt worden. Ze namen plaats op 
de bankjes op het plein, het muur-
tje met het Paardendief beeldje en 
de neergezette stoelen. Er is geno-
ten van het concert, na elk nummer 
klonk spontaan applaus. Vrijdag-
avond 27 juni wordt vanaf 19.00 uur 
het zomeravondconcert gegeven 
bij het Middelpunt in de Wilhelmi-

nastraat. Muziekvereniging Sursum 
Corda sluit haar seizoen af bij hun 
‘honk’, waar wekelijks gerepeteerd 
wordt. Er is een leuk programma sa-
mengesteld met bekende melodie-
en uit film en musical. Onder ande-
re kan geluisterd worden naar de 
Pink Panther, Beauty and the Beast 
en The Hunchback of Notre Dam. 
Sursum Corda staat sinds begin van 
dit seizoen onder leiding van diri-
gente Elivera van Sloten. Lijkt het u/
jou leuk om mee te komen spelen? 
Neem dan contact op met de ver-
eniging. Er zijn diverse instrumen-
ten beschikbaar. Telefoonnummer 
is 0297-344334 of 06-26290491. Het 
e-mailadres is: info@sursum-corda-
aalsmeer.nl. Het concert bij het Mid-
delpunt vrijdagavond is bij slecht 
weer binnen.

Zaterdag en zondag livemuziek
The Gringos en benefiet 
Finis Tasby in The Shack
Oude Meer - The Shack presen-
teert een weekend vol met live-mu-
ziek met voor ieder wat wils! Zater-
dag 28 juni staan The Gringos op 
het podium. The Gringos Blues & 
Soul Orchestra is een ervaren drie-
mansformatie met ouderwets lek-
kere blues en soul nummers, ge-
speeld in een stevige uitvoering! 
Klassiekers van toen en nu worden 
allemaal in een simpel en effectief 
jasje gegoten. De mannen hebben 
een gezamenlijke live-cv van meer 
dan 2000 gigs in verschillende, be-
kende en minder bekende forma-
ties, waaronder Powerplay, de suc-
cesvolle band uit de jaren tachtig 
en negentig! The Gringos bestaat 
uit Johnny Dooms op bas en zang, 
Roger Verbeek op gitaar en zang 
en Erwin Gosenson op drums. De-
ze mannen hebben geen podium-
vrees, maar wel humor en veel ener-
gie! Retestrakke drums, pompende 
bas en fantastisch gitaarwerk, af-
gemaakt met strakke driestemmi-
ge vocalen. Dansen, meezingen en 
luchtgitaar spelen; het kan en mag 
allemaal! Zondag 29 juni staat de 
crème de la crème uit de Neder-
landse Bluesscene op het Shackpo-
dium. En geheel belangeloos, deze 
middag staat namelijk in het teken 
van de levende Blueslegende Finis 
Tasby. De man met de zoetgevoois-
de stem, zanger van The Mannish 
Boys. Big Pete, Kim Snelten, Sugar 
Boy Vielvoy, Sander Kooiman, Joost 

Tazelaar, Bart Kamp, Richard Koster, 
Henk Punter, Armando Jansen, Ste-
fan van der Nat, Jules van Brakel, 
Mischa Den Haring, Roelof Meije-
ringh, Leander Nijland, Frank Duin-
dam en vele anderen, spelen op de-
ze benefietmiddag om geld op te 
halen om aan de medische kosten, 
van deze door een beroerte getrof-
fen bluesgigant bij te dragen. Dus, 
voor de liefhebbers van de blues, 
zondagmiddag de allerbeste Neder-
landse bluesgitaristen, mondhar-
monicaspelers, drummers én bas-
sisten op één podium! The Shack is 
zaterdag geopend vanaf 20.00 uur 
en aanvang van de Gringos is 21.30 
uur. De toegang is gratis. Zondag 29 
juni gaan de deuren open om 15.00 
uur en begint het optreden ook ge-
lijk. De entree voor deze middag is 
10 euro en dit gehele bedrag gaat 
naar het goede doel voor Finis Tas-
by. Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres is Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. 

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: WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:WK-TIP:

Drumkruk ‘Dixon’
(professioneel)
              van €99,- voor

Oranje sambaballen,
shaking egss

& kazoos!

€ 85,-

Mondharmonicaset
‘Memphis’
(7 stuks)                   € 39,95

Western-gitaar
‘Grimshaw’
(by Richwood)                 € 89,-
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Veel bezoekers bij Plaspop
Aalsmeer - Sweet Yvon’ was één 
van de laatste nummers van The 
Whatts afgelopen zaterdag 21 ju-
ni tijdens de vierde editie van Plas-
pop. Vanaf negen uur in de avond 
klonk livemuziek op een zestal lo-
caties op en aan de Westeinder-
plassen. Iedere keer een half uur-
tje, waarna een half uur gegeven 
werd om naar een volgende loca-
tie te varen. Volgens de organisa-
tie, de Dippers, liepen de voorberei-
dingen voor dit reeds ingeburgerde 
Aalsmeerse evenement op rolletjes 
en het verloop mag ook meer dan 
prima genoemd worden. Een prach-
tige, zomerse avond met wel iets 
meer bezoekers dan de op het laat-
ste moment op de deurmat gevallen 
vergunning aangaf (maximaal 150) 
en met een wat langere uitloop wat 
de duur betreft. Net na middernacht 
gingen de lichten en de muziek uit 
van dit evenement dat heel goed 
bezocht is. Tijdens de slotact lag de 
hele Koddespoel vol met boten met 

op elk zeker zes tot acht bezoekers. 
Eerder dus zo’n 1.500 bezoekers! Bij 
de Koddespoel liet op de Coolcast 
Band van zich horen, bij het Torre-
gat zorgde het Aalsmeers saxofoon-
kwartet voor sfeer, deed bij schuil-
haven de Grote Brug de Mainville 
Bluesband de bootjes ‘schudden’, bij 
Vissersvreugd trad Dazzle drie keer 
op, bij schuilhaven de Kodde kreeg 
Broken Mules applaus van het pu-
bliek en genoten is van de extraatje 
in het poeltje van Jan Meijer: Een 
optreden van Katelijne van Otterloo 
met band. Plaspop: Een eigenwijs 
evenement waarvoor een boot no-
dig is, de bezoekers zelf hapjes en 
drankjes dienen mee te nemen en 
dat wel goed en droog weer nodig 
heeft om het stempel geslaagd te 
kunnen krijgen. En mooi weer was 
het op deze eerste dag van de zo-
mer! Geslaagd dus! 

Foto’s: Jacqueline Kristelijn en 
www.kicksfotos.nl.

Tweede Bruggenfestival: 
Veel zon en bezoekers
Aalsmeer - Editie twee van het 
Bruggenfestival in Oosteinde is af-
gelopen zaterdag 21 juni gehouden 
en ook dit jaar kende de ‘verbroe-
dering’ tussen nieuwe en bestaan-
de bewoners van de wijk een prima 
verloop en vonden alle activiteiten 
onder een heerlijk zomerzonnetje 
plaats. Gelijk bij aanvang om 10.00 
uur konden de eerste bezoekers 
verwelkomt worden. Op het Polder-
meesterplein konden de jongste in-
woners zich onder andere uitle-
ven op het springkussen, spelletjes 
doen en zich laten schminken. Voor 
iedereen was een festivalmarkt op-
gezet. Om 13.00 uur was de officiële 
opening door de kersverse wethou-
der Tom Verlaan, gevolgd door en-
kele (sport)demonstraties. Om twee 
uur kon weer plaatsgenomen wor-
den op de hit van vorig jaar, de ver-
halenjurk van tante Rosa. Opnieuw 
een succes! Daarna kon genoten 
worden beginnend talent uit Oost 
en dit open podium werd gepre-
senteerd door zangeres Sasja Brou-
wers. Tijdens het eten, de winkeliers 
hadden een prachtig buitenrestau-
rant gebouwd, werd vooral vol be-
wonderend gereageerd op het op-
treden van de jeugdige illusionisten, 
de broers Huiskens, die onlangs Ne-
derlands kampioen zijn geworden. 
En tot slot heerlijk dansen kon op de 

muziek van de band Anchor Creek, 
Souhaila Chergui en Ten Beers Af-
ter. De hele dag kon bij de Mikado 
kennis gemaakt worden met diver-
se sporten en deelgenomen worden 
aan workshops. Het Bruggenfesti-
val werd na negen uur tot in de klei-
ne uurtjes voortgezet in The Beach 
en ook hier was het feest met een 
hoofdletter met onder andere de dj’s 
Daan en Nista. Bruggenfestival edi-
tie twee: Opnieuw gezellig en zon-
nig met bezoekers in alle leeftijden, 
dus opzet ‘bruggen slaan’ geslaagd! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag officiële opening
Amazing Amateurs editie 
drie in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
26 juni, start in het Oude Raadhuis 
de derde editie van Amazing Ama-
teurs, de expositie van de stichting 
Kunst en Cultuur, waar amateur 
kunstenaars hun werken mogen to-
nen aan publiek. Schilderijen, teke-
ningen en beelden van liefst 27 in-
woners uit Aalsmeer en omgeving 
sieren de ruimtes in de gemeente-
lijke expositieruimte op en werken 
zijn te zien van bezoekers van cen-
trum Heliomare. Aanstaande zater-
dag 28 juni om 16.00 uur is de offici-

ele opening van Amazing Amateurs 
en uiteraard zijn bezoekers van har-
te welkom. Een kijkje gaan nemen 
kan tot en met 17 augustus 

iedere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op 
de laatste dag van de tentoonstel-
ling vindt de uitreiking plaats van de 
KCA Amateur Award. Publiek mag 
mee beslissen en stemmen op zijn 
of haar beste keuze. Adres is Dorps-
straat 9. Kijk voor meer informatie 
op www.kunstencultuuraalsmeer.nl. 

Feestweekend Kudelstaart: 
Absoluut geslaagd!
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
stond in het teken van feestelijkhe-
den. Overal was er wel wat te doen, 
voor jong en oud, van vroeg tot laat. 
Carnavalsvereniging de Pretpeur-
ders heeft er voor gezorgd dat er 
ook in Kudelstaart een weekend vol 
belevenissen was. Al jaren wordt tij-
dens Feestweekend Kudelstaart, op 
de parkeerplaats achter Dorpshuis ’t 
Podium, het Kampioenschap eieren 
gooien gehouden. Zo ook afgelopen 
zondag 22 juni. Als duo kon je je op-
geven voor het Kudelstaarts Kam-
pioenschap eieren gooien. Met bij-
na 20 teams werd hier enthousiast 
gehoor aan gegeven. Het principe is 
eenvoudig, maar des te leuker; het 
eiwerpen wordt gedaan door een 
team van 2 personen. De werper 
gooit het ei zo ver mogelijk richting 
de vanger, waar deze het ei dient te 
vangen. De winnaar is het team dat 
een ei kan werpen en vangen over 
de grootste afstand, waarbij het ei 
heel blijft. Het team heeft de be-
schikking over 3 eieren. Het officië-
le wereldrecord afstandwerpen van 
76,27 meter werd niet gehaald, maar 
met een knappe 35,20 meter kwa-
men Dave en Maarten toch ook een 
verrassend eind! Naast spellen als 
sjoelen, ringwerpen en skippybal-
len, stonden er ook een springkus-
sen, stormbaan en een heuse ring-
steekbaan. Dappere deelnemers lie-
ten hun kunsten zien en haalden 
daarbij de ring, of een kletsnat pak. 
Over het weer viel absoluut niet te 
klagen, dus degenen met een nat 
pak konden weer opdrogen op het 
gezellige terras onder het genot van 
een muziekje met een drankje of ijs-
je van de bar, of van een heerlijke 
hamburger of kipsaté van de bar-
becue. Christa vertoonde haar kun-
sten achter de suikerspinmachi-

ne en deelde suikerspinnen uit aan 
de zoetekauwen. Er mag gesproken 
worden van een zeer geslaagde fa-
miliedag waarbij jong en oud geno-
ten hebben. 

Beachvolleybal toernooi
Zaterdag 21 juni was ook een spor-
tieve, en bovenal gezellige dag. Op 
deze dag vond het Kudelstaartse 
Beachvolleybal toernooi plaats. Ook 
dit toernooi begint een waar begrip 
te worden in Kudelstaart en omstre-
ken. Dit jaar werd het toernooi voor 
de achtste keer gehouden en met 
15 teams is er een stabiel beeld te 
zien van het aantal deelnemers door 
de jaren heen. Naast de teams wa-
ren er ook veel supporters aanwezig 
die met de gezelligheid van een mu-
ziekje, hapje en drankje de teams 
aanmoedigden. Dat het aanmoedi-
gen en oefenen helpt, hebben de 
Beachies aan den lijve ondervon-
den. Na jaren deelnemen hebben 
zij afgelopen zaterdag (eindelijk) de 
eerste plaats behaald en de titel be-
machtigd van Kudelstaarts Beach-
volleybal kampioen. Deze prestatie 
gaat gepaard met een prachtige be-
ker en een gouden medaille voor ie-
der lid van het team. Hoewel dit na-
tuurlijk een fantastische prestatie is, 
draait het toernooi vooral om de ge-
zelligheid, het samen spelen en de 
onderlinge contacten weer aanha-
len. Terugkijkend kan gezegd wor-
den dat de organisatie hierin ab-
soluut geslaagd is! Naast alle deel-
nemers kan de organisator van dit 
weekend, Carnavalsvereniging de 
Pretpeurders, niet zonder alle vrij-
willigers en sponsors. De vereniging 
wil hen dan ook hartelijk bedanken 
voor hun inzet.

Foto: Ragnar van Beek

Tuinen om van te watertanden
Aalsmeer - Door heel het land wer-
den afgelopen weekend particulie-
re tuinen opengesteld voor het pu-
bliek, zo ook in Aalsmeer. 

Het Open Tuinen Weekend, dat 
Groei & Bloei organiseerde, bracht 
heel wat mensen op de been. Of lie-
ver gezegd: op de fiets. De mees-
te tuinenbezoekers hadden van te-
voren een route uitgestippeld langs 
adressen waar ze wel eens wilden 
kijken naar al dat wat zo mooi bloeit 

en groeit. Het was er prachtig weer 
voor. De tuineigenaren hadden het 
maar druk met rondleiden, toelich-
ting geven over planten en bloemen 
en met toch ook een beetje trots al-
le complimenten in ontvangst te ne-
men. 
Het was bijna onmogelijk om al-
le tuinen te bekijken, dus fiets-
ten de meeste bezoekers langs een 
‘greep’ uit het aanbod. Het was een 
geslaagd weekend in de tuinen, de 
meeste om van te watertanden.

Wat een ruimte in de tuin van de familie Oudendijk aan de Mijnsherenweg 
6 in De Kwakel, grens Kudelstaart. Van alle markten thuis, kinderen kunnen 
hun energie kwijt op het grasveld, de honden mogen daar vast ook en diverse 
bankjes en stoelen nodigen uit om heerlijk bij te komen van een drukke dag. 
Hier vind je ook een broeikas met kruiden, sla en komkommer. Onder de gro-
te boom staat uitnodigend een tafel koffie en thee. Het middelpunt van de tuin 
vormt de vijver, waar de roestige paradijsvogel het wel naar zijn zin heeft. Op 
een warme dag zou je bijna je handdoek uitrollen op het grote grasveld maar 
in de vijver mogen alleen vogels en kikkers zwemmen waarschijnlijk!

Zaterdag met architect Joop Kok
Verrassende verhalen tijdens 
Historische dorpswandeling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
28 juni wordt in het Centrum weer 
een historische dorpswandeling 
gehouden. De gids van deze wan-
deling, een initiatief van de VVV 
Aalsmeer, is architect Joop Kok. Hij 
leidt de deelnemers langs bekende 
en minder bekende bezienswaar-
digheden en historische plaatsen in 
de oude dorpskern en vertelt over 
de historie, maar zal zeker ook en-
kele opmerkelijke anekdotes aan-
halen. 
De wandeling start om 11.00 uur bij 
het VVV-agentschap in het Boek-
huis, Zijdstraat 12 en eindigt onge-
veer vijf kwartier later op het Mo-
lenplein. Deelname kost 3,50 eu-
ro, dit is inclusief de toegang voor 
Korenmolen de Leeuw, die deelne-
mers aan het einde zelf kunnen be-
zoeken. Reserveren wordt aangera-
den, per wandeling kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen. Re-
serveren kan in het Boekhuis of via 
0297-324454. 
De historische dorpswandelingen 

vinden net als vorig jaar plaats op 
elke laatste zaterdag van de maand, 
van mei tot en met september. De 
gidsen vullen de wandeling elk op 
hun eigen manier in, waardoor het 
nooit precies hetzelfde is. Geregeld 
worden historische gebouwen, zoals 
de Dorpskerk, ook van binnen beke-
ken. Op die manier is elke wande-
ling weer een ontdekkingstocht met 
verrassende verhalen.

Ook in een kleine tuin kun je heel wat planten kwijt. Zeker als je een rotstuin 
hebt, een mini-berglandschap eigenlijk, zoals in de tuin van Dirk van der Zee 
aan de Oranjestraat. Op een paar vierkante meters kijk je je ogen uit naar tal-
rijke soorten en kleuren planten. Er zijn ook schaduwhoekjes gecreëerd, waar 
bijvoorbeeld varens groeien. Wie denkt dat er niet zo veel tijd gaat zitten in 
een kleine tuin, komt bedrogen uit. Juist hier is onkruid of een dood plantje 
een doorn in het oog.

Binding op Bruggenfestival
Aalsmeer - Zaterdag 21 juni heeft 
de Binding meegedaan met het Brug-
genfestival. Vanuit het tienerwerk is 
een projectje opgestart waarbij ou-
deren door middel van een kookac-
tiviteit in contact kwamen met een 
groepje tieners. Het doel hiervan was 
om oud en jong meer begrip en waar-
dering voor elkaar te laten krijgen. Op 
deze dag hebben ze heerlijke Zweed-
se hapjes met elkaar gemaakt en uit-
gedeeld. Vanuit de combinatiefunctie 
Welzijn is een project opgestart waar-
bij alle bewoners uit Oost, jong en 
oud, een plankje konden beschrijven 
met de tekst: ‘Mijn droom is...’. Op deze 
plankjes zijn zeer uiteenlopende dro-

men geschreven. Van het willen heb-
ben van een tuinkabouter tot liefde, 
geluk en heel veel geld. Maatschap-
pelijke thema’s, zoals pesten en vrede 
op de wereld, werden vaak genoemd. 
De plankjes werden op een brug ge-
hangen die door één van de jeugdi-
ge organisatoren speciaal voor het 
Bruggenfestival was gemaakt. Bezoe-
kers bleven staan om de teksten te le-
zen en raakten hierover met elkaar in 
gesprek. Dit was prachtig om te zien. 
Verder is een grote groep vrijwilligers 
van de Binding bezig geweest met het 
schminken van kinderen. Er was veel 
animo voor deze activiteit en er stond 
dan ook een lange rij wachtenden. 

Aalsmeer Flower Festival: 
Nieuw, gelijk geslaagd
Aalsmeer - Een prima initiatief om 
Aalsmeer landelijk (meer) op de 
kaart te krijgen, het Aalsmeer Flo-
wer Festival en afgelopen zaterdag 
21 en zondag 22 juni vond de eer-
ste editie van dit evenement plaats. 
Uit de ruime omgeving kwamen de 
bezoekers en gelijk mochten ook 
buitenlandse toeristen welkom ge-
heten worden. Maar natuurlijk ook 
een geweldige en leuke manier om 

Aalsmeer (meer) te ontdekken voor 
inwoners. De bezoekers mochten 
instappen in oude Maarse & Kroon 
bussen en per locatie besluiten of 
ze uit stapten of verder mee reden. 
De Historische Tuin was open, er 
konden rondvaarten gemaakt wor-
den en in de oude veilinggebouwen 
in het Centrum en in Oosteinde wa-
ren het bloemen, kunst en histori-
sche beelden en prenten aandacht 

gevraagd voor het festival. Menig-
een heeft vast de ogen uitgeke-
ken bij het zien van de meer dan 
500 rozensoorten bij Belle Epoque 
en met plezier de diverse bloemen-
presentaties bijgewoond. 

Natuurlijk was korenmolen De 
Leeuw ook open en op het Molen-
plein werd informatie gegeven over 
de route, werden poffertjes gebak-
ken en kon een workshop bijge-

woond worden bij beeldend kun-
stenaar Mark van Kuppevelt. Ter 
gelegenheid van het Flower Festi-
val was een fotowedstrijd gehou-
den en het werk van de deelnemers 
kon bewonderd worden in de bin-
nentuin van de nieuwbouw in het 
Centrum. Dit nieuwe evenement: 
Gelijk geslaagd. Het moet nog 
groeien, maar het Aalsmeer Flower 
Festival gaat vast een ‘hit’ worden 
in binnen- en buitenland!
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Organisatoren vader Peter en zoon Roy Büchner

“Bloemencorso is niet oubollig”
Aalsmeer - Het nieuwe Bloemen-
corso gaat op zaterdag 21 septem-
ber weer op parade door het Cen-
trum en de volgende dag, zondag 
22 september, is deze bloemen-
groet met extra theateracts en kin-
derattracties te zien op het ter-
rein van Crown Business Studio’s. 
“Nieuwe Corso”, zeggen vader Pe-
ter en zoon Roy Büchner nadruk-
kelijk. “Het oude Corso, zoals vroe-
ger, komt niet meer terug. Kan ook 
niet, daar waren vele duizenden 
euro’s mee gemoeid. Wij organise-
ren dit als vrijwilligers, stoppen on-
ze vrije uurtjes er in en proberen 

zoveel mogelijk voor zachte prijsjes 
te regelen. Ons budget is hooguit 
10.000 euro.” Het nieuwe Bloemen-
corso zien de twee als een ech-
te bloemenpresentatie. Geen har-
de muziek als aandachtstrekkers 
en zeker geen carnavalachtige ta-
ferelen. Puur genieten van bloemen 
op mooie praalwagens, nostalgi-
sche en aparte voertuigen en zelfs 
op bakfietsen. Zeker is dat de gro-
te winkelkar ook dit jaar weer deel 
uit gaat maken van de stoet. Wat 
de muziek betreft kiezen de orga-
nisatoren voor muziekkorpsen en 
drumbands uit Aalsmeer en omge-

ving. Geïnteresseerd? Aanmelden 
per direct kan. Het is wel op vrijwil-
lige basis, dus puur ter eigen pro-
motie. En promotie mogen ook be-
drijven maken als ze willen deelne-
men aan het Corso. Uiteraard moet 
de reclame op de kar of wagen in 
verhouding zijn met de bloemen-
weelde. “Het is een hele leuke ma-
nier of bedrijf, winkel of studio in 
de schijnwerpers te zetten”, aldus 
de organisatoren. “Bij een bloe-
mendorp hoort toch een Bloemen-
corso”, aldus Peter en Roy in deze 
oproep om vooral het bedrijfsleven 
warm te maken voor dit kleurrijke 
evenement. 

Bestaansrecht
Er zijn er die lacherig doen over het 
nieuwe Corso en dat zit de heren 
wel een beetje dwars. “Tja, de beste 
stuurlui staan aan wal. Wij vinden 
dat er best wat meer respect voor 
de organisatie en de vrijwilligers 
mag komen. Wij werken niet met 
bouwgroepen en dure arrangeurs, 
maar met enthousiaste deelnemers 
en sponsors, die net als wij gelo-
ven in het bestaansrecht van het 
Aalsmeerse Corso.” Peter en Roy 
noemen Nico van Veen, een echte 
corsofreak. Ieder jaar bouwt hij een 
eigen wagen in zijn schuur. En Cor 
Millenaar, de man die de auto’s le-
vert om de karren te trekken en zelf 
ook nog eens auto’s van kleurige 
toeven laat voorzien. 

“Ook helemaal idolaat van het Cor-
so. Echt, het Bloemencorso is niet 
oubollig.” Deelnemen aan het Cor-
so kost 125 euro en dit bedrag is 
exclusief voertuig en een beetje in-

clusief bloemen. “We proberen zo-
veel mogelijk te regelen. We gaan 
langs exporteurs en kwekers om 
bloemen te vragen. En als vrijwil-
lige arrangeurs en tipgevers bij de 
versiering hebben we Groot Oor en 
Jan Veen.” 

Overigens hoeft het bouwen van 
een kar of ‘opmaken’ van een wa-
gen geen maanden te duren. Wel 
gezellig natuurlijk om als groep 
(vrienden of bedrijf) aan de slag te 
gaan, maar volgens Peter en Roy 
kan in 1 dag heel veel bereikt wor-
den. Corso zakken vullen? “Dus 
niet, hè”, reageert Roy fel. “We stop-
pen er zoveel mogelijk vrije tijd in. 
Als Buro Aalsmeer verdienen wij er 
niets aan. Het kost ons zelfs geld.” 
Vorig jaar reden ongeveer veertig 
praalwagens, auto’s en bijzondere 
voertuigen mee en dit jaar hopen 

de organisatoren de vijftig te kun-
nen halen. “We zijn begonnen met 
twintig, dus er zit een stijgende lijn 
in.” Het is het vierde Bloemencorso 
en thema is ‘Geschiedenis’. 

Door de Zijdstraat?
De start is, vanaf de eerste keer al, 
bij zorgcentrum ‘t Kloosterhof in 
de Clematisstraat en de opening 
wordt verricht door burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder. 

Het Corso sluit op 20 en 21 sep-
tember de feestmaand af, want te-
gelijkertijd met de feestweek, de 
braderie, vuur en licht op het wa-
ter en de pramenrace houden, leek 
zowel de organisatie als de ge-
meente een beetje teveel feest in 
ruim een week. En door te kiezen 
voor het derde weekend krijgt ook 
dit evenement de aandacht die het 

verdient. In ieder geval hopen Peter 
en Roy Büchner op meer aandacht 
en meer deelnemers. “De interes-
se is groeiende”, aldus de twee vro-
lijk. Over de route door het Cen-
trum bestaat overigens nog onze-
kerheid. Als het Molenpad dan nog 
open ligt wegens werkzaamheden, 
dient voor een alternatief geko-
zen te worden. “Gaan we toch door 
de Zijdstraat, net als vroeger”, zegt 
Roy tot slot met een brede lach. 

Meer weten, meedoen of aanmel-
den als vrijwilliger? Bel de Corsolijn 
via 0297-346278 of stuur een mail 
naar roy@aalsmeers-bloemencor-
so.nl. Alvast een indruk krijgen, 
kan op www.Aalsmeers-bloemen-
corso.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn
Foto’s: Foto Kruyt

Jongeren Rode Kruis organiseert:
Spetterende disco voor 
mensen met beperking
Aalsmeer - Op vrijdag 27 juni orga-
niseert het Jongeren Rode Kruis op-
nieuw een disco speciaal voor men-
sen met een beperking. De disco is 
van 19.30 tot 22.30 uur en wordt ge-
houden in Feesterij de Bok aan de 
Dreef 5. Het thema van dit super 
leuke feest is ‘Ik hou van Holland’. 
Gasten - vanaf 16 jaar - en hun be-
geleiders zijn welkom, aanmelden 
voor deze gezellige avond kan via 
discorodekruis@live.nl. 
Het Jongeren Rode Kruis organi-

seert nu voor de zesde keer een dis-
co voor mensen met een verstande-
lijke beperking, vanaf 16 jaar. We-
gens succes is dit feest de tweede 
editie dit jaar, de vorige disco was 
een nieuwjaarsgala in januari. Alle 
gasten en hun begeleiders zijn al-
tijd super enthousiast over deze ge-
zellige avond met muziek en dans. 
Het thema is, ‘Ik hou van Holland’. 
Het zou leuk zijn als de gasten en 
eventuele begeleiding in een bijpas-
sende outfit verschijnen, maar dit is 

natuurlijk niet verplicht. De gehe-
le avond zal de DJ van feesterij de 
Bok voor diverse muziek zorgen en 
ook zijn er optredens van zangers 
Harm en Thomas. De discotheek is 
gemakkelijk bereikbaar per OV en 
auto, parkeren kan op het openba-
re terrein naast het zwembad. Ook 
is het mogelijk de gasten voor de 
deur af te zetten. De disco is rol-
stoelvriendelijk. De entreeprijs voor 
de gasten is slechts 5 euro, begelei-
ders mogen gratis naar binnen. Ie-
dereen krijgt een lekker welkomst-
drankje en de garderobe is gra-
tis. De overige drankjes zijn voor 2 
euro te bestellen aan de bar, er zal 
geen alcohol worden geschonken. 
Naast de leuke muziek, is er zelfs 
een wedstrijd voor de best gekle-
de en de best dansende discogan-
ger. Aanmelden kan via discoerode-
kruis@live.nl en ook bij problemen 
qua vervoer kan naar dit adres ge-
maild worden.

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen 
te helpen, bijvoorbeeld in het ka-
der van de Maatschappelijke Stage. 
Wil jij het Jongeren Rode Kruis hel-
pen bij activiteiten voor ouderen of 
mensen met een beperking of wil je 
meer informatie over wat de organi-
satie allemaal doet? Mail naar jon-
gerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk 
op www.facebook.com/Jongeren-
RodeKruis of volg @jjrodekruis op 
twitter.

The Amstel Gospel Choir 
zoekt Aalsmeers talent

Aalsmeer - Altijd al in een gos-
pelkoor willen zingen? The Amstel 
Gospel Choir is momenteel op zoek 
naar goede zangers en zangeressen 
uit Aalsmeer en omgeving in aan-
loop naar het eigen concert op 25 
oktober in het Amstelveen College 
te Amstelveen. 

Kun jij goed zingen en lekker be-
wegen? Dan kun je nú ervaren hoe 
het is om de mooiste gospelsongs 
te zingen! The Amstel Gospel Choir 

zingt de meest swingende gospels 
en moderne pop- en soulmuziek op 
bruiloften en feestelijke evenemen-
ten. Het koor onder leiding van di-
rigent Vladimir Pairel bestaat uit 
13 leden en repeteert op dinsdag-
avond van 20.30 tot 22.30 uur in ba-
sisschool ’t Startnest, Arthur van 
Schendellaan 100e in Uithoorn. 

Aanmelden kan via www.amstelgos-
pel.nl, email: amstelgospelchoir@
gmail.com of bel 06-30163324.

Loods Otto opnieuw startpunt 
KCA Kunstroute 2014
Aalsmeer - In aanloop naar de 
kunstroute (20 en 21 september) 
besteedt de Nieuwe Meerbode re-
gelmatig aandacht aan dit succes-
volle evenement. Dit keer is curator 
Gijs van den Haak aan het woord. 
Loods Otto is alweer enige jaren het 
‘startpunt’ van de KCA Kunstroute, 
ook dit jaar zal de opening in deze 
botenloods zijn. Maar, het wordt wel 
anders nu Gijs van den Haak is aan-
gesteld als curator. Hij heeft grootse 

Intochten met Melomanie
Rijsenhout - In de afgelopen we-
ken heeft Drumfanfare Melomanie 
uit Rijsenhout diverse vierdaagse in-
tochten verzorgd. Op 15 mei was in 
Amsterdam de eerste muzikale ver-
welkoming. 
Onder grote belangstelling van zo-
wel lopers als publiek werden de 
laatste meters in het Amsterdam-
se bos feestelijk afgesloten. Enkele 
weken later, op 5 juni, was het korps 
te horen tijdens de intocht van Bad-
hoevedorp. Ook hier werden de lo-
pers getrakteerd op muzikale klan-
ken tijdens de laatste meters. Afge-
lopen donderdag speelde het korps 

in Hoofddorp. In tegenstelling tot 
de vorige intochten was dit een zit-
tend concertje bij de finish. Tussen 
de vier intochten door speelde Me-
lomanie ook nog bij het jaarlijks te-
rugkomende Cruquius festival. Bij 
alle optredens kreeg het korps van-
wege de samenwerking hulp van le-
den van muziekvereniging PWA uit 
Zwanenburg. Nog twee oefenavond 
voor de leden en dan begint de wel-
verdiende zomerstop. Op de hoog-
te blijven van de activiteiten van de 
drumfanfare? 
Bezoek dan de website www.drum-
fanfaremelomanie.com.

Taizégebed in 
Karmel vrijdag
Aalsmeer - De broeders van 
Taizé met hun vieringen zijn een 
begrip. Eenvoudige liederen en 
veel stilte zijn een rode draad 
in hun gebed. Karmel Aalsmeer 
aan de Zwarteweg 36 heeft een 
kleine kapel in huis. 

Zij stelt deze kapel open om met 
elkaar een meditatieve viering te 
houden op vrijdagavond 27 juni 
om 20.30 uur. Daarna is er ge-
legenheid elkaar te ontmoeten. 

plannen! Loods Otto aan de Uiter-
weg 94 is volgens hem een mooie 
basic ruimte, maar ook ingewikkeld. 
Hij ziet het als een uitdaging om de 
kunst zo te rangschikken en op te 
hangen dat het gebouw onderge-
schikt wordt aan de kunst. Echter 
zonder het bijzondere Aalsmeerse 
karakter, een botenloods, te verlie-
zen. “Ik probeer grip te krijgen op de 
ruimte en gebruik te maken van de 
hoogte. Ik heb daarom beeldhou-
wers benaderd die grote beelden 
maken. Daar vraagt deze ruimte om. 
Eén van de deelnemende beeldhou-
wers is Leo van den Bos uit Amster-
dam. Veel Aalsmeerders zullen zijn 
beelden wel kennen: Paard en rui-
ter bij het Molenplein en het gro-
te beeld (eveneens een paard) in 
het Seringenpark. Nu heb ik geko-
zen voor een mobiel dat zo veel ka-
rakter heeft dat het kan functione-
ren als middelpunt. Ik zie het als een 
oriëntatiepunt dat de overige kunst 
versterkt. Zeker gecombineerd met 
de fragile beelden van Wim Kom-
hoff en de robuuste sculpturen van 
Ernest Laeve.” Van den Haak heeft 
gezocht naar verscheidenheid en 
is daar goed in geslaagd, evenals 
in het vinden van een juist even-
wicht tussen twee en drie dimensi-
onale kunst. Dit keer opvallend veel 

fotografie en nieuwe namen zoals: 
De in Kudelstaart wonende San-
der Bosman met graffiti, “Ik vind dat 
echt een aanwinst.” Antoinette Le-
Roy afkomstig van Texel komt met 
een beeld en schilderijen. “Ik was 
onmiddellijk van haar werk onder 
de indruk.” Verdere deelnemers zijn 
Frea Lenger (grafiek), Wendy Noor-
dam (fotografie), Petra de Bruijn 
(keramiek), Els van der Monde (fo-
tografie), Annelies de Wolf (fotogra-
fie) en Yvonne Kieft (schilderijen). 
Goede bekenden zijn: Lidy Veen met 
haar begeerde hoeden en Masaaki 
Oyamada (zijn stempels werden ver-
leden jaar geroemd). Dit keer geeft 
hij ook een workshop. Trouwe kuns-
troute bezoekers zullen ook blij zijn 
met de aanwezigheid van zilversmid 
Anneke de Rond. En tot slot de niet 
weg te denken Michel Sehstedt. Hij 
komt speciaal voor de kunstroute 
over uit Frankrijk. “Tja, die wil ik niet 
missen hoor.” De muziek wordt ver-
zorgd door Robert Tuijnhof en zijn 
Aalsmeers Saxofoon Kwartet. Tijden 
worden vermeld in de flyer. Gijs van 
de Haak is een nieuwkomer in het 
team van de Kunstroute, maar met 
zijn keuze weet hij een mooi visite-
kaartje af te geven.

Janna van Zon

Aalsmeer - De proef met een we-
kelijkse biologische markt op het 
Molenplein in het Centrum is vanaf 
deze week stopgezet. Helaas heeft 
de markt tot op heden onvoldoen-
de klanten getrokken om het voor 
de kraamhouders interessant te 
maken. Daarnaast is het niet mo-
gelijk gebleken op korte termijn te 
voorzien in de noodzakelijke kracht-
stroom. De Biomarkt was sinds half 
mei elke donderdag op het Mo-
lenplein te vinden met het doel de 
aantrekkelijkheid van het plein en 
het winkelgebied te vergroten. On-

danks veel positieve reacties van 
het winkelend publiek liet een aan-
tal kraamhouders afgelopen week 
weten de markt met de huidige om-
zetten niet te willen continueren. 
Voorgestelde aanpassingen bleken 
op korte termijn niet haalbaar. Een 
ander probleem was het gebrek aan 
een aansluiting voor krachtstroom. 
Bij aanvang van de Biomarkt was 
erop gerekend dat deze voorziening 
op korte termijn kon worden aange-
legd. 
Dit bleek echter niet het geval, 
waardoor de organisator van de 

markt wekelijks een dure aggregaat 
moest huren. Dit heeft mede geleid 
tot het besluit om de Biomarkt voor-
lopig stop te zetten.

Ondernemersfonds Meer Aalsmeer 
vindt het jammer dat deze proef niet 
meer tijd is gegund, om op die ma-
nier bekendheid te krijgen bij het 
winkelend publiek uit Aalsmeer, Ku-
delstaart en de regio. Een biologi-
sche markt wordt nog steeds gezien 
als een mooie aanvulling op het be-
staande aanbod. In de komende 
weken zal een evaluatie plaatsvin-
den van de Biomarkt, waarbij ook 
het probleem van de krachtstroom 
aan de orde komt. Meer Aalsmeer 
hoopt dat hierna alsnog voortzetting 
van de Biomarkt mogelijk is.

Onvoldoende klanten, dure aggegraat

Biomarkt stopt voorlopig!
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Presentatie land-plaats tijdens 
het tweede Rietlandenterras
Kudelstaart - In de Kudelstaartse 
wijk de Rietlanden vindt op zater-
dag 28 juni van 13.00 tot 16.00 uur 
het tweede Rietlanden-terras plaats. 
Tijdens dit terras worden de defi ni-
tieve ontwerpen voor de land-plaats 
gepresenteerd. In totaal gaat het om 
elf mozaïekbankjes en om twee ont-
werpen voor stalen banken. 

De banken worden rond de vijver, 
het hart van de wijk, geplaatst. Basis 
voor deze ontwerpen zijn door Riet-
landenbewoners gemaakte tekenin-
gen tijdens de vaartocht van zater-
dag 17 mei. Land-plaats is een com-
munity artproject van, voor en door 
de wijk samen met kunstenaar Fem-
ke Kempkes. Tijdens de expeditie 
op de Westeinderplassen zijn deel-
nemers aan het project op zoek ge-
gaan naar die bloemen en planten 
waar de straten uit de wijk naar ver-
noemd zijn. Hier zijn tekeningen van 
gemaakt die Femke heeft gebruikt 
in de ontwerpen voor land-plaats. 
Land-plaats wordt gevormd door 

zitelementen; plekken om te rusten, 
te ontmoeten, te landen. Er worden 
twee stalen banken langs de vij-
ver geplaatst waarvan de rugleu-
ning wordt gevormd door bloemen 
en planten uit de tekeningen. Bij de 
speelplaats komen de zitjes waar 
met mozaïek de bloemen en planten 
uit de wijk op worden verbeeld. Aan 
dit laatste onderdeel kunnen bewo-
ners mee bouwen. In de week van 7 
tot en met 11 juli worden deze zit-
jes op locatie van mozaïek voorzien. 
Maar nu eerst het terras met thee 
en rietlandenkoek om te zien wat er 
gerealiseerd gaat worden. En er kan 
ook gewerkt worden. Er worden op 
het terras kinderhandschriften ver-
zameld, die verwerkt gaan worden 
in land-plaats. En er kan alvast met 
papier worden gemozaïekt. Belang-
stellenden zijn zaterdagmiddag van 
harte welkom bij de speelplaats in 
de Rietlanden te Kudelstaart. Voor 
meer informatie kunt u mailen met 
Rietlandenpost@hotmail.com of via 
facebook rietlandenpost. 

Broedseizoen Slechtvalken beëindigd

Watertoren zaterdag en 
zondag weer open!
Aalsmeer - Het zomerseizoen van 
de Watertoren gaat weer van start. 
De Slechtvalken hebben hun broed-
seizoen beëindigd. Ze hebben de 
rust en ruimte gekregen en met 
succes. Er waren drie eieren waar-
van één uitgebroed, helaas heeft 
het kleintje het niet overleefd. Ho-
pelijk volgend seizoen beter. Posi-
tief nieuws is dat de Watertoren nu 
weer open mag voor het publiek. Op 
de begane grond kan gelezen wor-

den over het ontstaan en de historie 
van de Watertoren en er zijn mooie 
foto’s te bekijken, echt de moeite 
waard.
Boven kunnen de bezoekers genie-
ten van een prachtig wijds uitzicht. 
De Watertoren is aanstaande zater-
dag 28 en zondag 29 juni geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Tegen een 
kleine vergoeding van 2 euro en 1 
euro voor kinderen per persoon mo-
gen de trappen beklommen worden!

Uitje Zonnebloem Rijsenhout
Op bezoek in kaasmuseum
Rijsenhout - Woensdag 18 juni is 
een groep Zonnebloem gasten en 
vrijwilligers naar kaasmuseum ‘de 
Weistaar’ in Maarsbergen geweest.
Na de gezellige bustocht kon gelijk 
aangeschoven worden voor koffi e 
met gebak. Daarna werd een interes-
sant fi lmpje over de kaasmakerij ver-
toond. Onder tussen kregen de be-
zoekers diverse soorten kaas te proe-
ven. Het museum was leuk om te be-
kijken. Al die oude spullen van vroe-
ger, wat een nostalgie. Ook was er 

een winkeltje waar je eigengemaak-
te kaas en andere lekkere dingen kon 
kopen. De goed verzorgde lunch liet 
iedereen zich smaken, er hing een 
goede sfeer. Daarna weer de bus in 
om een mooie tour over de Utrecht-
se heuvelrug te maken. Er ging een 
gids mee die heel leuk over het ge-
bied vertelde. Na nog een stop voor 
een drankje werd richting huis ge-
stuurd. Zowel de gasten als de vrij-
willigers van de Zonnebloem kijken 
terug op een leuk en lekker dagje uit!

Wijkpunt voor Elkaer 
Nobelhof 1, Kudelstaart is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-
17.00 uur. Van 12.00-14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of lunch 
gebruik maken. Wilt u van de warme maaltijd gebruik maken, graag 
minimaal één dag van te voren reserveren. Iedere woensdagavond is 
het restaurant geopend van 17.30-19.30 uur. Op deze avond wordt een 
feestelijk menu geserveerd. Menu van woensdagavond 2 juli: Ham-
prei cocktail, schouderkarbonade met Espagnolesaus, Bonne Fem-
me garnituur, tomatensalade en Sinaasappel bavaroise met slagroom. 
Kosten �8,50 per persoon. Graag vooraf reserveren via 0297-820979. 
Activiteiten in voor Elkaer: Dinsdagmiddag, handwerken en woens-
dagmiddag spelletjes met onder andere klaverjassen en rummikub, 
beide middagen zijn van 14.30-16.30 uur. U bent van harte welkom!

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. 
Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag terecht van 12.00-13.00 
uur. Het avondrestaurant is op dinsdag en donderdag open vanaf 17.30 
uur. Reserveren tel. 0297-326050. Donderdag 3 juli is er een spelmid-
dag in de grote zaal van 13.45-16.00 uur. Vrijdag 4 juli is er weekslui-
ting met ds. Schrage in de grote zaal vanaf 16.00 uur.

Ontmoetingscentrum Irene 
Irene, gevestigd in de Kanaalstraat, is onderdeel van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dinsdag 1 juli inloop met koffi e of thee. Om 10.45 uur: Zo 
doe je dat... ’De landkaartpuzzel’. Om 14.00 uur buurtwandeling, van-
af 14.30 uur ‘Musica’ zingen met zangvrijwilligers. Donderdag 3 juli in-
loop koffi e of thee. Om 10.45 uur: Sjoelen. Om 14.00 uur een buurtwan-
deling en om 14.30 uur Breinzaken, ‘Waar of niet waar’. Op beide dagen 
kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Zaterdag lokaal politiek nieuws
Vrijdagavondcafé, Top tien van, 
Door De Mangel op de radio
Aalsmeer - Dit weekend en ko-
mende week is er ook weer veel 
te beleven tijdens de uitzendingen 
van Radio Aalsmeer, de lokale om-
roep voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
Vrijdagavond 27 juni tussen 21.00 
uur en 23.00 uur zijn Ron en Liset-
te er weer met het Vrijdagavondca-
fé. En zij mogen van de Feestweek 
Aalsmeer een passe-partout weg-
geven. Hiermee kun je woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag gra-
tis de feesttent in. Winnen is heel ge-
makkelijk. Geef via de Facebookpa-
gina: Vrijdagavondcafé of via Twit-
ter @Vrij_avondcafé door waarom 
jij graag een passe-partout wilt win-
nen en wie weet? Of stuur een mail 
tijdens het eerste uur van de uitzen-
ding tussen 21.00 uur en 22.00 uur 
naar studio@radioaalsmeer.nl . Laat 
in ieder geval weten waarom juist jij 
graag deze prijs wilt winnen. Na het 
nieuws van 22.00 uur wordt de win-
naar bekend gemaakt. Naast deze 
mooie prijs en lekkere muziek uit de 
jaren tachtig en negentig en de hits 
van nu is ook Aalsmeerse zangeres 
Sasja Brouwers te gast in de studio 
met haar nieuwe zomersingle met 
de meiden, is Deborah er met haar 
social media rubriek en laat zij we-
ten wat er trending is in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Ook een interview 
met Ruud en Esther over Stichting 
Jeugdbelangen, Ron’s Top40 Hitar-
chief, een overzicht van de Westein-
der Water Week, een vooruitblik op 
Bandjesavond en natuurlijk de we-

kelijks goedgevulde UIT-Agenda die 
deze week door Caroline wordt ge-
daan. Zaterdag vanaf 12.00 uur gaat 
het CDA het lokale politieke nieuws 
met u doornemen in Aalsmeer Ac-
tueel. En komende maandag 30 ju-
ni is er weer een live uitzending van 
‘Door de Mangel’. Het radiopro-
gramma, dat iedere maandag tus-
sen 19.00 en 20.00 uur door zus en 
broer Mylène en Elbert Huijts wordt 
gepresenteerd, ontvangt wekelijks 
een (on)bekende Aalsmeerder. De-
ze week zal Bas Been, één van de 
twee eigenaren van Feesterij De 
Bok op de praatstoel plaatsnemen. 
Been zal maandag zelf de muziek 
samenstellen. 
Tevens nemen hij een voorwerp mee 
naar de studio welke een belangrij-
ke rol speelt of heeft gespeeld in 
zijn leven. Om 20.00 uur begint ver-
volgens het wekelijkse muziek-
programma ‘De Top 10 van…’ De-
ze week mag Loekie Brommer haar 
tien favoriete nummers laten horen. 
Loekie is onder andere zwemjuf in 
het Oosterbad, maar ook bekend 
als trouwambtenaar in Aalsmeer. U 
kunt live vragen stellen aan de gas-
ten via het telefoonnummer 0297-
325858, via e-mail: studio@radio-
aalsmeer.nl of via Twitter. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel of de 
livestream op www.radioaalsmeer.
nl. Het bezoekadres van de studio 
is Van Cleeffkade 15 in de Crown 
Business Studio’s.

Ron en Lisette heffen het glas op Vrijdagavondcafé.

Radio Aalsmeer op zoek naar 
verslaggevers en redactieleden
Aalsmeer - Na de verhuizing 
in 2013 is de lokale omroep van 
Aalsmeer drukdoende met een ver-
nieuwing in de programmering. Zo 
wil de omroep doorgroeien naar 
een 24/7 programmering en een 
‘magazineachtig’ programma in 
het weekeinde: Weekend Magazi-
ne is de voorlopige werktitel . Hier-
voor wil Radio Aalsmeer graag goe-
de contacten binnen de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse samenleving 
en het verenigingsleven. Om dit te 
kunnen doen is Radio Aalsmeer 
op zoek naar enthousiaste mensen 
die geïnteresseerd zijn in het ma-
ken van radio in teamverband. De 
lokale omroep zoekt mensen die 
een programma willen presente-
ren, de techniek bij een program-
ma willen verzorgen, (sport)verslag-

gever of correspondent voor hun ei-
gen vereniging willen worden. Ook 
personen die niet direct met radio, 
maar meer op de achtergrond be-
zig willen zijn met bijvoorbeeld re-
dactionele zaken, kunnen bij Radio 
Aalsmeer terecht. Alle functies zijn 
op vrijwillige basis, maar daar staat 
tegenover dat je bij Radio Aalsmeer 
veel ervaring op kan doen binnen 
een leuk en enthousiast team. Erva-
ring met soortgelijke functies is niet 
vereist, want Radio Aalsmeer zorgt 
voor een interne opleiding.

Mocht u uw vereniging willen ver-
tegenwoordigen als correspondent 
of interesse hebben in één van de 
andere functies, dan kunt u contact 
opnemen met de omroep via info@
radioaalsmeer.nl.

Lezing Debby Albers ‘De stem 
van het hart’ in Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdag 2 juli ver-
zorgt Debby Albers van Thanda een 
lezing met de titel ‘De stem van het 
hart’. 
De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur, 
wordt gegeven in De Oude Veiling 
in de Marktstraat en belangstellen-
den zijn van harte welkom. In de le-
zing ‘De stem van het hart’ wordt de 
echtheid en eerlijkheid van de hui-
dige samenleving kritisch getoetst; 
de zogenaamde maakbaarheid van 
de mens, het opplakken van aller-
hande etiketten, oordelen en ver-
oordelen, prestatiedruk, de norm 
van normaal, de hyperrealiteit van 
het schoonheidsideaal en de in-
vloed van de commercie op de sa-

menleving. Het mag duidelijk zijn, 
in deze veranderende samenleving 
kan de moderne mens er niet aan 
ontkomen, degene die echt en eer-
lijk wil leven moet een kunstenaar 
worden van zijn/haar leven. 

U krijgt handreikingen om het leven 
zo te leiden dat het een levenskunst 
wordt en geluk is hierin de weg. Een 
levensgrote uitnodiging het leven in 
eigen handen te nemen, bewust en 
verantwoordelijk te leven. Een inspi-
ratiebron om stap voor stap te ver-
trouwen op de kracht, gezondheid 
en liefde wat voor elk mens voor 
handen ligt in de stem van het hart, 
de echte waarheid!

Regenboogzeilwedstrijden 
op 4 juli in Aalsmeer!
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 4 ju-
li gaan 12 regenboogzeilboten de 
strijd aan op de Westeinderplassen. 
Tegelijkertijd is er op het surfeiland 
van alles te beleven. Ook dit jaar zei-
len 12 regenboogzeilboten vijf da-
gen achtereen op vijf verschillende 
plassen in het Groene Hart. De zei-
lers strijden om De Zilveren Regen-
boog. De zeilvijfdaagse begint dins-
dag 1 juli met een Sail In van Leider-
dorp naar Leiden. Daarna volgen op 
woensdag 2 juli De Kaag, donder-
dag 3 juli Braassemermeer, vrijdag 
4 juli de Westeinder, zaterdag 5 ju-
li Vinkeveenseplassen en tot slot op 
zondag 6 juli de Nieuwkoopseplas-
sen de zeilwedstrijden. Naast span-
nende zeilwedstrijden is er op elke 
locatie veel vertier op de wal. Alle 
walactiviteiten zijn te vinden op de 
website van het Nationaal Regen-
boog Evenement: www.nationaalre-
genboogevenement.nl.

Het team Aalsmeer bestaat dit jaar 
uit Marc Blees, Thomas Allart en 
Lieuwe Gietema. Stuurman Marc 
Blees doet voor de vierde keer mee 
en ook Thomas Allart en Lieuwe 
Gietema zijn bekend met het NRE. 
Zij deden in 2013 ook al mee.

Walactiviteiten
Op surfeiland Vrouwentroost kun-
nen aanstaande brugklassers vrij-
dag 4 juli op een speelse manier 
kennismaken met verschillende 
beachsporten. ’s Avonds is het So-
cial Friday dat betekent een beach-
sportinstuif waar iedereen aan deel 
kan nemen.
Daarnaast worden er bij Watersport-
vereniging Nieuwe Meer zeilwed-
strijden voor de jeugd gehouden en 
in het clubhuis is er live muziek van-
wege het Jazzweekend. In Aalsmeer 
vindt rond het Nationaal Regen-
boog Evenement de WesteinderWa-
terWeek plaats met tal van activitei-
ten in en op de Westeinderplassen. 
De week begint vrijdag 27 juni met 
‘bouw een bootje’ voor Aalsmeerse 
scholieren en eindigt zondag 6 ju-
li met de Oude Deuren Surfcup en 
een beachvolleybalclinic.
Alle activiteiten zijn te vinden op 
www.westeinderwaterweek.nl. Ook 
als je niet zo van zeilen maar wel 
van gezelligheid houdt, ben je van 
harte welkom. Het Nationaal Re-
genboog Evenement staat niet al-
leen garant voor spannende zeil-
wedstrijden, maar ook voor feest op 
de wal. 

Vanaf deze week tekeningen 
stoepenplan in Gemeentehuis
Aalsmeer - Naast de vrolijk ma-
kende kunstwerken van cliënten 
van Ons Tweede Thuis, te zien op de 
blauwe schotten in de burgerzaal 
van het gemeentehuis, zijn nu aan 
de achterzijde van de schotten ook 
de tekeningen van de leerlingen van 
basisschool Samen Een te bekijken. 
Het is een bonte mengeling van dol-
fi jnen, aapjes, slangen, poezen, lie-
veheerbeestjes, spinnen en nog veel 
meer leuke gekke en grappige die-

ren. De tekeningen zijn een voorstu-
die van het stoepenplan. Keramis-
te Anneke Harting is heel hard aan 
het werk om de tekeningen in klei te 
bakken. Het resultaat is vanaf zater-
dag 23 augustus te zien. Dan zal het 
straatbeeld in de Dorpsstraat en de 
Helling er een stuk vrolijker uitzien. 
Wie niet kan wachten en al vast een 
voorproefje wil nemen is van harte 
welkom in de burgerzaal, vrij te be-
zoeken tijdens de openingsuren.

Benefi etmarkt Rozenholm
Aalsmeer - Zaterdag 5 juli is er 
van 10.00 tot 17.00 uur in de Zijd-
straat een kunst-, antiek-, brocan-
te- en boekenmarkt. Daarnaast is 
er een benefi etmarkt voor verpleeg-
huis Rozenholm aan het Molenpad. 

Op deze benefi etmarkt worden boe-
ken, decoratiemateriaal van (stei-
ger) hout, sieraden, schilderijen en 
eigen gemaakte creatieve werk-
stukken van de bewoners verkocht. 
Ook kunnen bezoekers naar huis 

met bloemen en planten en kan 
deelgenomen worden aan diverse 
spelletjes, waaronder enveloppen- 
en raadspel. Verder worden loten 
verkocht en de opbrengst hiervan 
en van de benefi etmarkt komt volle-
dig ten goede aan de bewoners van 
verpleeghuis Rozenholm voor ver-
schillende activiteiten. 

Op zoek naar een leuk of origineel 
cadeau? Dan 5 juli zeker alvast in de 
agenda noteren. 
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 “Ik weet het, er is een parkeerverbod”
Het is zondag 15 juni, vaderdag, half 
elf ‘s morgens. Onze dochter komt 
met grote kleinzoon en kleine twee-
ling ontbijten. En zet de auto voor de 
deur. Ik weet het, er is een parkeer-
verbod. Maar in die 38 jaar dat wij 
er wonen, heeft daar nog nooit een 
haan naar gekraaid. Ook niet als je 
belde dat er auto’s

 voor de oprit stonden (ook in het 
parkeerverbod), dan reageerde de 
haan niet of zo laat, dat die auto’s 
allang weer verdwenen waren. Het 
is zondag ochtend twaalf uur en 
tot onze verbazing zit er een par-
keerbon onder de ruitenwisser. Ik 

weet het, er is een parkeerverbod. 
Maar een jeep, die drie weken ach-
ter elkaar in de blauwe parkeerzone 
staat, zonder vergunning, die heb-
ben de controleurs niet gezien. Of 
zijn ze in die drie weken niet in de 
Weteringstraat geweest? Maar zon-
dagmorgen, elf uur, kijk daar staat 
een auto in de Weteringstraat in een 
parkeerverbod. Bingo! Het is zon-
dagmiddag, drie uur, het zit me niet 
lekker, ik weet, er is een parkeerver-
bod. Maar ik moest toch mijn irrita-
tie even met u delen.

Alma de Jong, 
Weteringstraat 7, Centrum

ingezonden

ingezonden

Veel overlast vliegverkeer 
voor Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Het zal vele inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart niet 
ontgaan zijn, de laatste tijd komen 
er de hele dag landende vliegtuigen 
over. Gedurende de landingspiek 
(vijf keer per dag ongeveer een uur 
lang) zijn er zelfs twee landingsba-
nen gelijktijdig open gesteld en ligt 
Kudelstaart daar precies tussen in. 
Het zijn de aanvliegroutes naar de 
Aalsmeerbaan (36R, capaciteit 38 
per uur) en de Zwanenburgbaan 
(36C, capaciteit 30 per uur). Dat be-
tekent dat tijdens een landingspiek 
ruim 60 vliegtuigen per uur langs/
over de gemeente vliegen. Wij wo-
nen in de Ampèrestraat en ik zie ze 
overdag links en rechts langs ko-
men. Het begon afgelopen week 
soms al om 05.00 uur en na midder-
nacht was het nog niet afgelopen, 
onder andere de laatste vluchten 
van Transavia komen dan nog bin-
nen. Die late vluchten worden vanaf 
21.00 uur, of eerder, dan wel naar de 
Zwanenburgbaan geleid waardoor 
de overlast voor Aalsmeer minder is. 
Ik kan me voorstellen dat deze over-
last de nodige vragen oproept. Als 
je ergens last van hebt, wil je we-
ten hoe dat komt en of er wat aan te 
doen is. Zo niet, hoe lang het duurt. 
Enig inzicht in wat er aan de hand is 
wil ik hier geven. Er zijn internetsi-
tes waar alles op terug te vinden is 
en die noem ik verder op. Ik schrijf 
dit niet namens de Luchthaven, Ver-
keersleiding of andere belangen-
groep, maar als inwoner van Ku-
delstaart die soms ook last onder-
vindt en de lezers van dit blad wat 
duidelijkheid wil verschaffen (voor 
zover dit nog niet voor de lezer be-
kend was). Baangebruik wordt on-
der andere bepaald door weers-
omstandigheden, milieu, taxitijden 
van landingsbaan naar opstelplaats, 

drukte in het luchtruim en periodiek 
onderhoud aan banen. Op dit mo-
ment zijn de windrichting én het on-
derhoud aan de Kaagbaan de boos-
doeners. De aanhoudend noorde-
lijke winden van de laatste tijd (en 
waarschijnlijk ook deze week) laten 
de vliegtuigen vanuit het zuiden het 
vliegveld naderen. Vliegtuigen die-
nen zo veel mogelijk tegen de wind 
in te landen en te starten. Dan heb 
je minder baanlengte nodig om tot 
stilstand te komen en bij het star-
ten zit je eerder in de lucht en snel-
ler op hoogte. 
Als het niet te hard waait kunnen 
ze ook van andere banen gebruik 
maken en met wat dwarswind lan-
den. En dan komen we meteen op 
de tweede oorzaak van het huidi-
ge baangebruik; de Kaagbaan ligt 
er uit voor onderhoud en aanleg 
nieuwe taxibaan naar het zuidelij-
ke vrachtplatform en wel van 2 tot 
22 juni. Over een paar dagen zou-
den we dan van de ergste overlast 
verlost zijn! Normaal gesproken is 
de Polderbaan de nachtbaan waar 
vliegtuigen vanuit het noorden op 
landen. Dat is de afgelopen perio-
de wel gebeurd, maar als de noor-
denwind te sterk is komen ze al-
weer snel te landen op de Zwanen-
burgbaan vanuit het zuiden. Een si-
te, waar veel verklaard wordt, is:  
http://www.lvnl.nl/nl/airtraffic. On-
misbaar in deze is de site van BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schip-
hol): http://www.bezoekbas.nl. En 
wil je weten wat er langs vliegt, hoe 
hoog, hoe snel en waar vandaan:  
http://inzicht.bezoekbas.nl

Peter de Vries
KNMI-Luchtvaartwaarnemer 
Schiphol
Kudelstaart

Consternatie in Lunalaan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20 
juni was er enige consternatie in de 
Lunalaan. Door onbekende oorzaak 
ramde een bestuurster een gepar-
keerde auto, belandde vervolgens 

op z’n kop en beschadigde daarbij 
nog een geparkeerde auto. Wonder 
boven wonder kwam de bestuurster 
met de schrik vrij!
Foto: Anton Temme

Nieuwe service van gemeente
Identiteitsbewijs in ‘eigen’ huis
Aalsmeer - Op donderdag 19 ju-
ni konden bewoners van verzor-
gingshuis De Rozenholm in ‘hun ei-
gen huis’ een nieuw identiteitsbe-
wijs aanvragen. De Rozenholm is 
het eerste verzorgingshuis waar de 
gemeente deze nieuwe service ver-
leent. Daarom ging burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder mee met het 
team van de afdeling Publieksza-
ken van de gemeente. Sinds 1 ja-
nuari 2005 zijn mensen verplicht 
een identiteitsbewijs te hebben en 
ook bij een ziekenhuisopname of bij 
bankzaken wordt vaak op een iden-
titeitsbewijs gevraagd. Voor veel ou-
deren is het lastig om naar het ge-
meentehuis te gaan om een pas-
poort of nieuw identiteitsbewijs 
aan te vragen. Tegenwoordig gaat 
de gemeente bij verzorgingshuizen 
langs, zodat bewoners niet meer 
de deur uit hoeven voor een nieuw 
identiteitsbewijs. Rita Braam, loca-

tiemanager van de Rozenholm, is 
blij met deze service.“Het gaat hier 
om een groep kwetsbare bewoners 
voor wie het belangrijk is dat zij in 
hun eigen veilige omgeving blijven. 
De meesten van hen kunnen niet 
meer zelf een nieuw identiteitsbe-
wijs aanvragen, maar het is wel be-
langrijk dat ze over een geldig iden-
titeitsbewijs beschikken. Het is fijn 
dat de gemeente naar ons toekomt. 
Een goed voorbeeld van dienstver-
lening op maat.” De gemeente ver-
leent deze service al langer aan ver-
zorgingshuizen in Amstelveen. De 
gemeente plant de bezoeken in met 
de verzorgingshuizen die het van te-
voren aangeven bij bewoners. Ook 
regelen ze vaak een fotograaf, zodat 
er meteen pasfoto’s kunnen worden 
gemaakt. Een week na de aanvraag 
levert de gemeente de nieuwe iden-
titeitskaarten en paspoorten bij het 
verzorgingshuis af. 

Hoek N196 en Oosteinderweg:
Zieke Kastanjes gekapt! 
Aalsmeer - Een bomengroep met 
zieke kastanjes op de hoek van de 
N196 en de Oosteinderweg zal wor-
den gekapt. Alle bomen hebben 
kastanjebloederziekte, enkele zijn al 
dood. De bomen zijn niet te redden, 
sterven af en zorgen daardoor voor 
een onveilige situatie. 
Daarom zal de gemeente de hele 
groep zieke bomen kappen. Enkele 
kastanjebomen zijn afgelopen win-
ter al gekapt, omdat ze dood waren. 
De mogelijkheden voor eventuele 
nieuwe aanplant van bomen wordt 
integraal als onderdeel van de toe-
komstige vormgeving van de Oost-
einderweg betrokken. De stammen 
van de Kastanjes worden zo veel 
mogelijk gebruikt bij de aanleg van 
de avontuurlijke speelplekken bij 
Stokkeland en de Kamerling Onne-
sweg. 
 De Kastanjebloederziekte is een do-
delijke bacterieziekte. Als een boom 
hier eenmaal mee besmet is, zal de 
boom de besmetting niet meer kwijt 
raken. Uiteraard is dit van invloed op 

de levensverwachting van de boom. 
Een gezonde boom is minder vat-
baar voor deze ziekte. Treedt deze 
ziekte toch op, dan kunnen aanvul-
lende maatregelen genomen wor-
den om de levensduur van de boom 
te verlengen. 

“Tarief onterecht en onverantwoordelijk hoog”

VVD en CDA pleiten voor 
verlaging van woonlasten
Aalsmeer - “Bijna het slecht-
ste jongetje of meisje uit de klas“, 
noemde Robert van Rijn van de VVD 
de gemeente afgelopen donderdag 
tijdens de behandeling van de Len-
tenota 2014. Hij wees met deze uit-
spraak op de landelijk en regionaal 
gezien enorme hoge woonlasten in 
Aalsmeer. Op basis van de laatste 
gegevens van het onderzoekscen-
trum staat Aalsmeer op plaats 378 
van totaal 403 gemeenten. De VVD 
gaf aan het noodzakelijk te vinden 
dat dit op korte termijn gaat veran-
deren. 
“Aalsmeer moet aantrekkelijk blijven 
om je als ondernemer of als inwoner 
te vestigen.” In het najaar van 2013 
stelde de VVD voor de OZB een-
malig niet te verhogen en nu vroeg 
de partij om een verlaging van de 
woonlasten zelf. “De gemiddelde lo-
kale lastendruk zou zich moeten be-
vinden op het niveau rond het ge-
middelde van Nederland, maar in 
ieder geval rond het gemiddel-

de van gemeenten onze regio”, zo 
stelt de VVD in de ingediende mo-
tie. Inwoners van Aalsmeer betalen 
gemiddeld 125 procent meer OZB 
dat inwoners van Haarlemmermeer 
en 130 procent meer dan inwoners 
van Amstelveen. In de motie stelt de 
VVD dat de gemiddelde lokale las-
tendruk fors omlaag moet, bij voor-
keur met circa 100 euro per huis-
houden. Fractievoorzitter Van Rijn: 
“De VVD is benieuwd of het college 
zich wil inzetten voor lagere woon-
lasten of dat zij het tarief onterecht 
en onverantwoord hoog houdt. Een 
dappere overheid kijkt eerst naar 
het huishoudboekje voordat de re-
kening naar de inwoners gaat.” In de 
motie van de VVD, 1 van de in totaal 
14 ingediende moties, gaf het CDA 
aan zich te kunnen vinden. De par-
tij pleitte in haar enige ingebrachte 
motie voor het niet doorvoeren van 
de genoemde inflatiecorrectie voor 
de Onroerende Zaakbelasting Wo-
nen. 

Zorg en financiën
Het record aantal moties is inge-
diend door PACT. De partij vroeg 
in haar acht moties om intensive-
ring van burgerparticipatie met als 
doel inwoners actiever te betrekken 
bij het te voeren beleid, om een hel-
dere programmastructuur en porte-
feuilleverdeling, om versnelling van 
het project duurzaamheid, om meer 
aandacht voor jeugd in de knel 
en jongeren op gezond gewicht, 
om het op korte termijn realiseren 
van jongerenontmoetingsplekken 
in Oost en Dorp, om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden voor 
oprichting van een jeugdraad en om 
in te spelen op de veranderingen in 
de zorg. Op dit gebied bracht wet-
houder Ad Verburg positief nieuws. 
In deze zijn volgens hem al grote 
stappen gemaakt. Een sociaal team 
werkt aan een plan, er zijn gesprek-
ken met zorgverzekeraars en zor-
ginstellingen. Op korte termijn gaat 
het college en de Raad hier verder 

over spreken. Tijdens de bespreking 
van de Jaarrekening 2013 kwam al 
duidelijk naar voren dat Aalsmeer 
zich ook financieel flink voorbereid 
op de (zorg)taken die het Rijk gaat 
overdragen vanaf 2015. Voor toe-
komstige uitgaven maatschappelijk 
nut is een extra bedrag van 299.000 
euro gereserveerd. 

Zorgen waren er uiteraard wel over 
de (toekomstige) financiële situatie. 
Er werd zelfs een motie over inge-
diend door de VVD, PACT en HAC: 
“Door elke raadsfractie wordt groot 
belang gehecht aan gezonde ge-
meentefinanciën. 
Dit kan niets anders inhouden dan 
dat door elke raadsfractie hoge pri-
oriteit wordt toegekend aan maat-
regelen die leiden tot verbetering 
van de financiële sturing en be-
heersing.” HAC pleitte in drie mo-
ties voor meer twitteren door de 
gemeente met inwoners, voor het 
schrijven van financiële stukken in 
simpelere taal en vroeg om te pro-
beren zoveel mogelijk arbeidsplaat-
sen in de zorg te redden. AB dien-
de geen motie in. Volgende week 
donderdag 3 juli gaat in de laatste 
Raad voor de zomerstop gesproken 
en gestemd worden over de moties 
en de voorstellen in de Lentenota 
2014. Deze vergadering in het ge-
meentehuis is openbaar en begint 
om 20.00 uur.

Inloopbijeenkomst woensdag
Groot onderhoud aan de 
Aalsmeerderbrug!
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland start op maandag 7 juli met 
groot onderhoud aan de Aalsmeer-
derbrug. De werkzaamheden zijn 
nodig om te zorgen dat het weg- en 
vaarwegverkeer veilig gebruik kan 
blijven maken van de Aalsmeerder-
brug. De Aalsmeerderbrug bestaat 
uit een smal en een breed brugdeel.
De provincie organiseert een in-
loopbijeenkomst over de werkzaam-
heden aan de Aalsmeerderbrug op 
woensdag 2 juli in het Wapen van 
Aalsmeer in de Dorpsstraat 15. In-
woners kunnen vrijblijvend binnen 
lopen tussen 17.00 en 19.30 uur. 
Maandag 7 juli begint de aanne-
mer met de werkzaamheden aan de 
brede brug. Daarna wordt de smalle 
brug aangepakt. Alle werkzaamhe-
den zijn naar verwachting op 4 ok-
tober afgerond. De werkzaamheden 
bestaan uit onder meer onderhoud 
aan brugleuningen en de onder-
kant van de klep van de brug, aan 
de brugkelder en het wegdek. 

Over één brug
Het autoverkeer op de N196 wordt 
in beide richtingen over een van de 
twee bruggen geleid. Er dient reke-
ning gehouden te worden met ver-
traging. Doorgaand autoverkeer 
wordt geadviseerd over de provinci-
ale weg N201 (Waterwolftunnel) te 
rijden. Terwijl de aannemer aan de 
ene brug werkt, blijft de andere brug 

open voor bestemmingsverkeer. Be-
stemmingsverkeer tussen Schiphol-
Rijk en Aalsmeer en vice versa kan 
dus van de brug gebruik blijven ma-
ken. Het autoverkeer wordt met be-
hulp van verkeerslichten in twee 
richtingen om en om over één brug 
geleid. Om de doorstroming van het 
verkeer te waarborgen zijn alle af-
slagen vanaf de Aalsmeerderdijk 
naar de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Kruisweg afgesloten. De om-
leiding loopt via de Fokkerweg, Pu-
dongweg, de rotonde helemaal ne-
men en via de Pudongweg en Fok-
kerweg naar Aalsmeer.
Het rechtdoorgaand fiets verkeer en 
voetgangers over de Burgemees-
ter Kasteleinweg/Kruisweg kan de 
normale route blijven rijden. (Brom)
fietsverkeer en voetgangers van en 
naar de Aalsmeerderdijk zullen wel 
hinder ondervinden en gedeeltelijk 
worden omgeleid. Recreatief vaar-
verkeer ondervindt geen hinder van 
de werkzaamheden. Vanwege de 
veiligheid van de werknemers zal 
een snelheidsbeperking worden in-
gesteld voor de scheepvaart. De be-
roepsvaart moet rekening houden 
met een maximale doorvaartbreed-
te van 9,5 meter. Voor vragen over 
de werkzaamheden kan contact op-
genomen worden met het provinci-
aal servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen: 0800-0200 600 (gratis) of per 
mail: infobu@noord-holland.nl.

Twee n ieuwe locaties 
Dinsdag informatiemarkt over 
geluidmeetposten Schiphol’
Aalsmeer - Op dinsdag 1 juli organi-
seert de gemeente samen met Schip-
hol van 19.00 tot 21.00 uur een infor-
matiemarkt over NOMOS geluid-
meetposten in het gemeentehuis. 
Deze posten meten het geluid dat 
geproduceerd wordt door vliegtui-
gen. Tijdens de avond krijgen inwo-
ners informatie over de geluidmeet-
posten, de manier waarop zij inzicht 
kunt krijgen in de gemeten gegevens 
en de locaties waar de posten ge-
plaatst worden. Schiphol maakt ge-
bruik van het Noise Monitoring Sy-
stem, ofwel NOMOS. Zij verstrekken 
de gemeten gegevens via de websi-
te http://nomos.schiphol.nl. Schip-
hol heeft het NOMOS geluidmeetsy-
steem onder meer opgezet om infor-
matie aan u te verstrekken over ge-
meten waardes van vliegtuiggeluid. In 
Aalsmeer waren drie geluidmeetpos-
ten. Eén in de Beatrixstraat, één op 
het Praamplein en één in de Clusius-
straat. De posten in de Beatrixstraat 
en op het Praamplein zijn in het ver-
leden verwijderd door bouwprojec-
ten. De gemeente heeft Schiphol ver-
zocht om de meetposten te herplaat-
sen op twee andere, meer geschik-
te locaties. Er is gezocht naar een lo-
catie aan de Oosteinderweg (Water-

wolftunnel) en naar een locatie in Ku-
delstaart (omgeving Mastweg). Wet-
houder Tom Verlaan: “Het is belang-
rijk dat alle inwoners van de gemeen-
te Aalsmeer goede informatie krijgen 
over de geluidbelasting van vliegtui-
gen. Als op de Waterwolftunnel en bij 
de Mastweg een meetpost wordt ge-
plaatst, zijn de posten goed over de 
Aalsmeer en Kudelstaart verdeeld 
waarbij aan de noordkant, in het cen-
trum en aan de zuidkant van de ge-
meente geluid kan worden gemeten. 
Hierbij is ook rekening gehouden met 
aan- en uitvliegroutes.”

Klachten over geluidshinder?
Voor vragen en/of klachten kunnen 
inwoners terecht bij het Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit is 
het informatie- en klachtencentrum 
waar omwonenden terecht kunnen 
met al hun vragen, bijvoorbeeld over 
het baangebruik, en klachten over 
het vliegverkeer op Schiphol. BAS is 
bereikbaar via telefoonnummer 020-
6015555 en is dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur geopend, ook in het week-
end. Kijk voor meer informatie op 
www.bezoekbas.nl. Ook is op de pa-
gina www.aalsmeer.nl/schiphol meer 
informatie vinden.

Goud gevonden in Aalsmeer...
Op de hoek van de Ophelialaan met 
de Stommeerweg hebben in het ge-
meenteplantsoen ongeveer 20 opgra-
vingen plaats gevonden door diverse 
mogelijke ‘schatgravers’ Zeer waar-
schijnlijk zijn de diverse soorten ka-
bels steeds verkeerd gelegd c.q. ver-
keerd verbonden van enorme waarde. 
Dan was er een kabel verkeerd aange-

sloten, dan verkeerd gelegd, niet voor 
de lantaarnpaal, maar achter de paal. 
Dan was er een verkeerd nummer ge-
bruikt of een kabeltje vergeten. Over 
planning en organisatie gesproken. 
Het mag wat kosten tegenwoordig!

J.C.Eveleens
Stommeerweg 74, Aalsmeer

ingezonden
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Beeld onthuld door wethouder 
en Bram bij Lotusbloem
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg 
en Bram van Hulst onthulden woens-
dag 18 juni een prachtig beeld bij kin-
derdienstencentrum De Lotusbloem. 
Gezamenlijk ontwarden zij de mooi 
gekleurde doeken die om het beeld 
waren gedrapeerd. Het was even 
een klusje, maar met z’n tweeën luk-
te het wel. Het kleurrijke beeld is ge-
maakt door cliënten van dagcentrum 
Floriande, allen mensen met een be-
perking én met kunstenaarstalenten. 
Aanleiding voor de feestelijke ont-
hulling was het feit dat De Lotus-
bloem 20 jaar in Aalsmeer gevestigd 
is. Ooit begonnen in Hoofddorp, ver-
huisde het kinderdienstencentrum 20 
jaar geleden naar Aalsmeer. Het le-
verde destijds nogal wat protesten 
op uit de buurt, zoals wethouder Ver-
burg memoreerde, maar die verstom-
den al snel toen De Lotusbloem een-
maal stond. “Aalsmeer is blij met De 
Lotusbloem en ook de buren zijn blij 
met jullie”, aldus een enthousiaste 
Verburg die zich liet kennen als een 
betrokken wethouder. Na de onthul-
ling werd hij rondgeleid door het ge-
bouw en kon hij wat nader kennisma-
ken met kinderen en medewerkers 
van De Lotusbloem. De Lotusbloem 
heeft plek voor 44 kinderen. “In de 20 
jaar dat het kinderdienstencentrum in 
Aalsmeer staat, zag je vooral een ont-
wikkeling naar meer professionalise-
ring”, zo vertelt clustermanager Maria 
Hoekstra. “De Lotusbloem is helemaal 
gericht op de ontwikkeling van kinde-

ren op sociaal-emotioneel gebied, op 
zelfredzaamheid en op verhogen van 
de communicatiemogelijkheden van 
de kinderen. Er is veel deskundigheid 
op het vlak van hechtingsproblema-
tiek waarvoor samengewerkt wordt 
met het Centrum voor Consultatie en 
Expertise.” Kortom een plek voor kin-
deren met een beperking waar vol-
op aandacht is voor hun persoonlijke 
ontwikkeling en waar zij veilig kunnen 
opgroeien. Op naar het volgende jubi-
leum in Aalsmeer.

‘Oud Nuus’ geheel in kleur
Gemeentewapen deugt niet!
Aalsmeer - Het Aalsmeerse ge-
meentewapen deugt al eeuwen 
niet. Het is strijdig met de hoofd-
regel van de heraldiek: ‘geen kleur 
op kleur’: dus geen rode leeuw op 
een blauwe ondergrond. In de nieu-
we ‘Oud Nuus’ van de stichting Oud 
Aalsmeer, die dinsdag is versche-
nen, beschrijft Jan Willem de Wijn 
de geschiedenis van het gemeente-
wapen. Hij correspondeerde daar-
over met de Hoge Raad van Adel, 
die in de archieven een tot nog toe 
onbekende versie van het wapen 
van Aalsmeer uit 1735 vond. 

Het gaat om een klimmende ro-
de leeuw (met een aal in de muil!) 
op een gouden ondergrond, een 
directe verwijzing naar het graaf-
schap Holland waar het ambacht 
Aalsmeer onder viel. Heraldisch 
deugend dus! Oud Nuus nummer 
175 is de eerste editie die geheel in 
kleur verschijnt. Daardoor kunnen 
verschillen in kleur bij de toepas-
sing van het Aalsmeerse gemeen-
tewapen goed worden gevolgd. De 
Wijn signaleert overigens daarbij de 
nodige inconsistenties. Zo wordt de 
bezoeker die via de N196 over de 
Ringvaart binnenkomt, verwelkomd 
door het Aalsmeerse gemeentewa-
pen. Maar als hij het dorp verlaat, 
wordt hij uitgezwaaid met een lo-
go van de gemeentelijke organi-
satie van Aalsmeer. Dat wisselen-
de gebruik wordt nog verwarren-
der als uit de literatuur blijkt dat er 
helemaal geen logo nodig is om de 
gemeentelijke organisatie te onder-
scheiden van de bevolking. Het ge-
meentewapen representeert juist de 
gemeentelijke organisatie.

Familieverhalen 
Oud Nuus biedt ook aandacht 
aan familieverhalen. Zo gaat Klaas 
Maarse Kzn. in op ‘De Eilanders’, 
een (bijna) vergeten West-frie-

se familie in de Haarlemmermeer 
en Aalsmeer.  Tevens wordt er ge-
put uit de verhalen die wijlen Maar-
ten Noordam optekende over de 
geschiedenis van zijn familie in 
Aalsmeer. Maarten was de zoon van 
Adriaan Noordam, in 1969 de eer-
ste voorzitter van de stichting Oud 
Aalsmeer.  Een mooi verhaal over 
Leen Been, de laatste ottervan-
ger van Aalsmeer is opgetekend 
door Coby van Eftrik-Been. De nog 
steeds aanwezige otterklem speelt 
in het verhaal een centrale rol.

Kalslagen en Hadley
Omdat Kalslagen binnenkort 150 
jaar deel uitmaakt van de gemeente 
Aalsmeer wordt dit jaar in elke edi-
tie van Oud Nuus ingegaan op een 
deel van de Kalslager geschiede-
nis. Dit keer gaat het over de ont-
ginning in allereerste jaren. De Kal-
slager ontginning is het oudste deel 
van Aalsmeer. Cees van Dam gaat 
in op de van oorsprong Amerikaan-
se roos ‘Hadley’. Het is dit jaar pre-
cies een eeuw geleden dat deze 
roos op de markt kwam. De naam 
Hadley is aan Aalsmeer verbonden 
door een straatnaam, net als twee 
andere rozenrassen, de Ophelia en 
de Columbia.  
De nieuwe Oud Nuus is van-
af dit weekend verkrijgbaar in de 
Aalsmeerse boekhandels en kost 5 
euro. Wie in de geschiedenis van 
Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart 
geïnteresseerd is, kan echter beter 
begunstiger worden van de stich-
ting Oud Aalsmeer.  Voor mini-
maal 15 euro per jaar krijgt u dan 
vier keer Oud Nuus! Opgeven kan 
bij de ledenadministratie: Annig-
je Leighton-van Leeuwen via 0297-
323553. 

Hoogste bedragen voor VZOD en Dorpshuis

Kudelstaart voor Kudelstaart 
deelt uit aan verenigingen
Kudelstaart - De zeer geslaag-
de veertiende editie van de vei-
ling Kudelstaart voor Kudelstaart 
bracht vorige maand ruim 21.000 
euro op. Inmiddels heeft het be-
stuur van de gelijknamige stich-
ting de opbrengst van de veiling 
voor het overgrote deel verdeeld 
over achttien aanvragende clubs 
en verenigingen. Zoals gebruike-
lijk is niet de hele opbrengst ver-
deeld. 

Voorzitter Arie de Vos: “We hou-
den ook altijd wat achter voor bij-
zondere ontwikkelingen die zich in 
de rest van het jaar voordoen.” Het 
hoogste bedrag (2.000 euro) gaat 
naar Korfbalvereniging VZOD als 
een bijdrage in de aanschaf van 
zonnepanelen. Ook de stichting 
Dorpshuis Kudelstaart ontvangt 
twee mille. Dit ten behoeve van 
het vernieuwen van de entreehal. 
Een bedrag van 1.500 euro is be-
stemd als bijdrage in de aanschaf 
van een digitaal TV-scherm en ge-
koppelde laptop voor Voetbalver-
eniging RKDES . Muziekvereni-
ging Flora wordt weerbestendiger 
dankzij 1.250 euro voor de aan-
schaf van windjacks voor optre-
dens in de buitenlucht. Een bedrag 
van 1.000 euro is zowel gereser-
veerd voor een bijdrage aan Hand-
boogvereniging Target (vernieu-

wen verwarming) als voor Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart 
(opknappen trommels). Drie ver-
enigingen krijgen een bijdrage van 
750 euro: Scouting Tiflo (energie-
zuinige lampen), Protestantse Ge-
meente Kudelstaart – SoW- (oor-
beugel microfoon) en het RK Kerk-
bestuur St. Jan Geboorte (laptop 
en printer). 

Voor een bijdrage van 500 euro ko-
men vijf clubs in aanmerking:  Car-
navalsvereniging De Pretpeurders 
(omheining volleybalveld), Stich-
ting Jeugdbelangen Kudelstaart 
(herkenbaarheid poloshirts), Bad-
mintonvereniging Volant ’90 (toer-
nooimateriaal), Stichting Dag van 
je Leven (botendag gehandicap-
ten) en Schaakclub ’t Kalende Pi-
onnetje (elektronisch schaakbord).  
Een bedrag van 250 euro wordt als 
bijdrage geschonken aan: Buiten-
speeldag Kudelstaart (springkus-
sen), Ouderensoos Kudelstaart 
(jubileum), Sjoelclub Aalsmeer 
(nieuwe wedstrijdbakken) en De 
Zonnebloem, afdeling Kudelstaart 
(jaarlijks uitstapje). Arie de Vos: 
“De verenigingen die een bedrag 
zullen ontvangen, hebben hiervan 
al bericht gehad. Ook de instel-
lingen, die niet voldeden aan on-
ze richtlijnen, zijn hiervan in ken-
nis gesteld”.

Prima prestatie voor Davanti!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
ging het Aalsmeers vrouwenkoor 
Davanti in Haarlem  de competitie 
aan tijdens de finale van het Neder-
lands Koren Festival. Met zes a-ca-
pella gezongen klassieke stukken 
wist Davanti gemiddeld een 8 op 
haar rapport te krijgen! Een uitste-
kende prestatie op een prachtige 
dag waarop het crème de la crème 
van de Nederlandse koren het beste 
uit zichzelf haalden. 

Voor de top 3 bleek dat uiteindelijk 
niet genoeg en  uiteindelijk mocht  
Dekoor uit Utrecht zeer verdiend 
met de titel ‘Koor van het jaar 2014’ 
naar huis. De dames van Davan-

ti zijn echter trots en tevreden met 
het resultaat en werken hard ver-
der voor Tonen2000 wat in septem-
ber op de planning staat. Tonen2000 
is in Nederland het enige tweejaar-
lijkse internationale evenement voor 
klassieke kamerkoren. Er zijn op dit 
moment al inschrijvingen uit de Oe-
kraïne, Polen, Estland, Letland, Ier-
land en Kenya Het is een wedstrijd 
waar klassieke koren gejureerd wor-
den door een groep van internatio-
naal gerenommeerde dirigenten en 
vindt plaats op 26, 27 en 28 septem-
ber in onder andere de Monsterse 
Machutuskerk. Meer informatie is te 
vinden op de websites www.davanti.
nl en www.tonen2000.nl.

Jan van Schuppen: ‘Van 
glazenman tot kroegbaas’

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige keer was Ku-
delstaarter Chris Bouman via zijn 
spraakcomputer aan het woord. De-
ze week is Jan van Schuppen aan de 
beurt. Jan is eigenaar van café Jop-
pe, een begrip in Aalsmeer.

Wie ben je?
“Ik ben dus Jan van Schuppen, 
eenenvijftig jaar oud, getrouwd op 
Valentijnsdag 1994 met Bianca van 
de Polder en we hebben twee kin-
deren. Dochter Benthe van tien en 
Jilles van zes jaar oud en ik ben 
kroegbaas!”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben hier eigenlijk ingerold. Ik 
kom oorspronkelijk uit Wageningen. 
Mijn moeder ging jaren geleden 
trouwen met Johan De Vries (van de 
Scheepsbouw) en die woonde dus 
in Aalsmeer. Ik was toen al het huis 
uit hoor. Woonde op kamers in Wa-
geningen. Daarna deed ik de grafi-
sche school in Utrecht en toen zat 
ik eigenlijk de weekenden hier. Ik 
kreeg verkering en de liefde hield 

me in Aalsmeer. Ik heb in een klei-
ne caravan op de Stommeerweg ge-
woond. Ik was denk een jaar of ne-
gentien. Daarna nog in een omge-
bouwde garage op de Hornweg. En 
tja, ik ben gebleven. En vond uitein-
delijk tijdens een oud- en nieuw-
feest in De Blieb mijn huidige liefde, 
een echte Aalsmeerse.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Al in 1982 werkte ik in Joppe. Ik 
haalde glazen op. Tussendoor ben 
ik anderhalf jaar in militaire dienst 
geweest en toen ik in 1988 terug-
kwam had Dorus (destijds de eige-
naar), een vaste baan voor me. Eerst 
alleen overdag en op de maandag-
avond, later kwamen daar ook weer 
de avonden en weekeinden bij. Hij 
heeft Joppe begin 1999 aan mij 
overgedragen, omdat hij een ca-
fé in De Kwakel kocht. Omdat hij 
daar ook ging wonen, vroeg hij mij 
of ik zijn bedrijf wilde leiden. Op 4 
augustus van dat jaar is hij plotse-
ling overleden aan een hartaan-
val en ik dacht; ‘Oh, shit, wat nu?’, 
want op 4 augustus wist ik nog niet 
of ik kroegbaas wilde worden, maar 
op 5 augustus moest ik er toch seri-
eus over na gaan denken. Naast alle 

verdriet en het regelen van sommi-
ge zaken voor de begrafenis, hield 
ik Joppe draaiende. Bianca en ik 
hebben in een aansluitend welver-
diende vakantie besloten dat we 
het maar moesten gaan proberen. 
En dat is, ondanks alle rompslomp 
die erbij kwam kijken, een goede 
beslissing geweest. Wel spannend, 
maar het is nog steeds leuk. Het 
is qua regels en wetgeving enorm 
aangescherpt, maar dat is ook wel 
goed hoor. We hebben inmiddels 
bijvoorbeeld een keurige rookruim-
te. Samen met mijn personeel, ge-
middeld bestaande uit zeven man, 
zijn we een goed team.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik heb samen met mijn schoonva-
der (Willem van de Polder) een Pu-
ch opgeknapt uit 1971. Dat was echt 
geweldig om te doen.” Jan kwam 
voor dit interview op zijn brommer-
tje aangereden en het ding ziet er-
uit als nieuw. “Ook doe ik graag aan 
hardlopen. Misschien te weinig, 
maar ik doe het wel. Ook voor mijn 
gezondheid natuurlijk. barbecue-en 
doe ik graag. Zelfs hebben we twee 
keer meegedaan aan het NK Bar-
becue met de Weberclub Aalsmeer. 
Eten en uit eten mag je trouwens 
ook wel rekenen tot mijn hobby’s.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben natuurlijk import en ik heb 
gemerkt dat Aalsmeerders snel vin-
den van ‘doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg’, maar als je ze een-
maal kent dan vind ik het prettige 
mensen. Dus ja, de mensen vind 
ik leuk aan Aalsmeer!” Jan en Bi-
anca hebben zelf een bootje en hij 
vult nog aan dat de Poel ook wel tot 
zijn favoriet behoort en het feit dat 
er veel wordt georganiseerd in het 
dorp. “Dat houdt deze gemeente 
wel erg leuk.” Zegt hij. 

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik heb een hekel aan discriminatie 
die er bestaat jegens buitenlandse 

 De Schijnwerper op... inwoners in Aalsmeer. Maar ik heb 
daar zelf beslist geen moeite mee. Ik 
zit in de horeca, maak ze heel vaak 
mee, dus weet waar ik over praat, 
maar ben heel liberaal. Dat zouden 
meer mensen moeten zijn. Ook kan 
ik me voorstellen dat mensen zich 
ergeren aan Schiphol, maar daar 
heb ik persoonlijk ook geen last 
van. Mijn vrouw wat meer.”  Jan 
zit in de marketingcommissie van 
Meer Aalsmeer en ook daar ziet hij 
positieve verandering in. “We zijn er 
heel druk mee bezig om het bijvoor-
beeld in de Zijdstraat aangenamer 
te maken. Dat komt langzaamaan 
wel goed.”

 Wil je een leuke 
(of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Van oorsprong is er de ‘Maandag-
avond Stoere mannenclub’ die be-
staat uit een man of acht en zij ko-
men al jaren elke maandagavond 
naar de kroeg. Medewerker Abdoel 
maakt dan wat lekkers in de keu-
ken. Die kan goed koken hoor! Toen 
het Griekse restaurant in de Markt-
straat opende kwam eigenaar Kos-
tas langs. Abdoel en ik vonden het 
leuk om mensen kennis te laten 
maken met de Griekse keuken. Zo-
doende is het idee ontstaan om dat 
iedere maand te doen. Dus de eer-
ste maandag van de maand is het 
proeverij-avond. We hebben Il Gus-
to al gehad, de Jonge Heertjes, vo-
rige maand restaurant Oh! en aan-
komende keer is Himalaya, het In-
diase restaurant van verderop aan 
de beurt. Het kost 7,50 euro per per-
soon en iedereen is welkom. Wel 
even opgeven van te voren. Het is 
altijd heel erg gezellig. Zet 7 juli 
maar in je agenda! We hebben ook 
weer zin in de Bandjesavond aan-
komende zaterdag. Hebben twee 
goeie rock-cover-bands die bij ons 
komen spelen in de open vrachtau-
to voor de deur. Ook altijd een spek-
takel. Minder leuke ervaringen, daar 
kom ik zo gauw niet op hoor.”
Café Joppe is gezellig versierd in 
Oranje sferen. Er zijn schermen 
waarop het WK voetbal kan wor-
den gekeken. Via Facebook houden 
de medewerkers je op de hoogte 
van alle activiteiten en  informatie:  
www.facebook.com/cafejoppe. Voor 
het vieren van feestjes en partijen 
ben je bij het café in de Marktstraat 
8 tevens aan het juiste adres, tele-
foonnummer is 0297-322949. Iede-
re dag zwaait de deur om drie uur ’s 
middags open. 

Door Miranda Gommans

Hondenbeleid 
in Ronde Tafel

Aalsmeer - Onder voorzitterschap 
van Ronald Fransen van PACT staat 
het derde Ronde Tafel gesprek van-
avond, donderdag 26 juni. Om 20.00 
uur is de opening en gesproken 
gaat worden over het nieuwe plan-
proces en werkwijze op het ge-
bied van ruimtelijke ontwikkelin-

gen, hondenbezitters en niet-hon-
denbezitters gaan in gesprek over 
het nieuw uit te voeren Hondenbe-
leid en de GGD en de AM groep in-
formeren de aanwezigen over hun 
gevoerde beleid het afgelopen jaar. 

Het ‘gesprek’ dat duurt tot 22.00 uur 
wordt het laatste kwartier afgeslo-
ten met door inwoners aangedra-
gen voorstellen. Deze dienen voor-
af wel aangemeld te worden bij 
de griffie van Aalsmeer via 0297-
387516 of griffie@aalsmeer.nl. 

ingezonden
Wie onderhoudt brandgang tussen 
H. de Vriesstraat en Linnaeuslaan?
Voor het derde jaar op rij wil ik toch 
weer even aandacht vragen voor het 
volgende. Al jaren is de brandgang 
(voetpad) tussen de Hugo de Vries-
straat en de Linnaeuslaan een ver-
waarloosd gebied. Meerdere ma-
len is hier contact over opgenomen 
met de gemeente en de Woning-
bouw vereniging. Je wordt dan van 
het kastje naar de muur gestuurd, 
want het schijnt van niemand te zijn. 
Vorig jaar is er een poging gedaan 
het onkruid te verwijderen. Wie deze 
werkzaamheden heeft uitgevoerd, is 

mij niet bekend. Het enige wat mij 
en ook andere buurtbewoners wel 
opviel was dat het zeer onzorgvuldig 
werd gedaan waardoor er veel bleef 
staan. Ook dit jaar staat het onkruid 
weer een meter hoog en er groei-
en nu zelfs kleine boompjes tussen. 
Een boom groeit zelfs boven de ga-
rage’s van de bewoners aan de Lin-
naeuslaan uit. De straatkolk waar 
het regenwater in afgevoerd zou 
moeten worden, is niet eens meer te 
zien. Wij worden geacht onze straat 
en stoep netjes te houden, maar 

achter de huizen is dit onbegon-
nen werk. Het waait zo weer over 
en een week later staat het er weer. 
Hoe moeten wij onze straat en stoep 
schoonhouden als degene die ver-
antwoordelijk is voor het onderhoud 
hier weinig of niets aan doet? Mijn 

vraag, tevens van meerdere bewo-
ners, is dus weer: “Wie onderhoudt 
dit gebied?”

W.M. de Jong
Hugo de Vriesstraat 63
1431 JZ Aalsmeer
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Inzameling Voedselbank 
Aalsmeer zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
28 juni organiseren de vrijwilligers 
van de Voedselbank Aalsmeer weer 
een winkelinzamelingsactie. De-
ze keer is de Albert Heijn aan het 
Praamplein gastheer voor de VBA. 
Temidden van de in Oranje-sfeer 
gebrachte winkel zal aan het winke-
lend publiek gevraagd worden om 
een of meer producten van het uit-
gedeelde boodschappenlijstje aan 
te schaffen en deze te doneren aan 
de Voedselbank. Voor het gemak is 
in de winkel een opstelling gemaakt 
van de houdbare artikelen waaraan 
de Voedselbank wekelijks behoef-
te heeft. Naast bijvoorbeeld rijst, 
beschuit, macaroni en pannekoe-
kenmix zullen ook de gezonde ex-
tra’s als kaas, eieren, appels en si-
naasappels op een centrale plek in 
de winkel te vinden zijn. Momen-
teel worden er wekelijks aan 43 ge-
zinnen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
door de Voedselbank gezond en 
gevarieerd samengestelde basis-
pakketten uitgereikt. 141 Personen 
uit de eigen gemeente hebben de-
ze hulp kei- en keihard nodig, soms 
slechts gedurende een korte perio-
de, maar soms helaas ook voor een 
wat langere tijd. Maar de Voedsel-
bank doet meer. Voor jarige kinde-
ren van cliënten kan de VBA een 
beroep doen op de Stichting Jarige 
Job. Deze stichting zorgt voor fees-
telijke verjaardagpakketten, com-
pleet met slingers, traktaties en een 
cadeautje, zodat circa 60.000 kinde-
ren tussen 4 en 12 jaar zowel in de 
klas als thuis een fijn verjaardags-
feest kunnen vieren en niet achter 
hoeven te blijven bij hun leeftijdge-
nootjes. 

Project Oost Oogst
Ook is sinds het voorjaar het pro-
ject Oost Oogst van start gegaan: in 

een ruime en leegstaande kas aan 
de Aalsmeerderweg 265 worden op 
biologisch verantwoorde wijze aller-
lei groenten verbouwd. Inmiddels 
kan er zelfs ook al geoogst worden 
en voor het grootste deel vindt de 
groente direct haar weg naar de we-
kelijkse pakketten van de VBA-cli-
enten. De oogst die daarna over-
blijft wordt op hetzelfde adres in een 
kraampje aan de weg verkocht om 
de kosten van dit sympathieke par-
ticuliere initiatief te kunnen dekken. 
Elke maandag- en donderdagoch-
tend steken zowel vrijwilligers als 
cliënten van de VBA gezamenlijk de 
handen uit de mouwen en in de aar-
de om vervolgens de mooiste kom-
kommers, kroppen sla en tomaatjes 
te kweken. 
Geïnteresseerd geworden in het 
werk van de Voedselbank en wil 
je helpen bij winkelacties of lekker 
mee tuinieren in de kas? Meldt je 
dan aan via vrijwilligers@voedsel-
bank.nl of bel naar 06-37471838. 
Ook in andere vormen kan de Voed-
selbank altijd hulp gebruiken, denk 
daarbij dan bijvoorbeeld aan het do-
neren van winkelactiezegels, statie-
geldbonnen of een gift in euro’s. 
Of misschien heb je zelf een heel 
goed idee of initiatief. 
Kijk voor meer informatie en het 
laatste nieuws ook eens op de site 
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Nieuwe naam jachthaven van 
Michiel en Joris: De Aardbei
Aalsmeer - Michiel Parson en Jo-
ris Beukers, de eigenaren van Jacht-
havenbedrijf Parson Marine, maak-
ten in het bijzijn van een grote groep 
klanten afgelopen zaterdagmid-
dag de nieuwe naam van de jacht-
haven bekend, namelijk Jachtha-
ven De Aardbei. Vorig jaar augus-
tus, bijna een jaar geleden, hebben 
de zwagers Michiel en Joris Jacht-
haven Parson Marine overgenomen 
van hun oom, George Parson. Met 
deze overname heeft de jachthaven 
niet alleen twee nieuwe eigenaren, 
maar ook een andere visie over de 
toekomst van de jachthaven. Hierbij 
hoort uiteraard een nieuwe naam, 
een naam die past bij Aalsmeer. De 
keuze van de nieuwe naam van de 
jachthaven ligt volgens Joris Beu-
kers (33) voor de hand: “De loca-
tie van onze jachthaven is aan de 
kant van de Ringvaart, waarbij we 
direct aan de Aardbeiensloot liggen. 
De directe toegang tot de prachti-
ge Westeinderplassen. Deze sloot 
draagt een belangrijk stukje ge-

schiedenis van Aalsmeer.” Michiel 
Parson (31) vult aan: “Aalsmeer 
stond immers bekend om het te-
len van aardbeien. De Aardbeien-
sloot was destijds een belangrij-
ke doorvaart voor de aardbeiente-
lers. Wist u overigens dat de vlag 
van Aalsmeer symbool staat voor 
de aardbei? Rood, groen en zwart, 
oftewel vrucht, blad en aarde.” Bij 
Jachthaven De Aardbei aan de Ui-
terweg 116a kan men niet alleen te-
recht voor zomer- en winterstalling, 
onderhoud en reparaties, maar de 
haven beschikt ook over tal van re-
creatielandjes. 
De komende tijd zijn Joris en Mi-
chiel druk bezig met het doorvoe-
ren van de naamswijziging en om 
‘de aardbei’ in Aalsmeer en omge-
ving bekend te maken. “Mochten er 
mensen benieuwd zijn en graag een 
kijkje bij ons willen komen nemen, 
dan ontvangen wij hen uiteraard 
met open armen!”, aldus de trotse 
Joris en Michiel. Kijk voor meer in-
formatie op www.deaardbei.nl.

Babette Hoekstra aan het werk. Foto: Rob Essenberg, Meerlanden.

Uit de bijstand dankzij groene vingers

Weer aan de slag dankzij
Werkgelegenheidsproject
Aalsmeer - Dagelijks wakker wor-
den door het gezoem van de wek-
ker, snel een boterham naar bin-
nen proppen en je dan haasten 
voor de – overvolle – trein naar je 
werk. Voor veel mensen is deze da-
gelijkse routine een onaantrekke-
lijk vooruitzicht. Toch telt ons land 
ook honderdduizenden Nederlan-
ders die maar wat graag zouden 
deelnemen aan dit ochtendritueel. 
Bijstandsgerechtigden, jongeren 
met een (arbeids)beperking, men-
sen uit de ziektewet: Om verschil-
lende redenen zijn zij op afstand 
van de arbeidsmarkt geraakt. Met 
dank aan een initiatief van Meer-
landen en AM Groep kan een deel 
van hen nu weer aan het werk. In 
het afgelopen jaar hebben inmid-
dels vijf bijstandsgerechtigden uit 
Aalsmeer een leerwerkplek gekre-
gen via AM Groep bij Meerlanden. 
Zes maanden lang krijgen ze bij het 
Meerlanden team openbare ruim-
te in Aalsmeer de kans om nieuwe 
vakkennis op te doen, arbeidsritme 
te krijgen en zo de bijstand achter 
zich te laten. Mocht er na deze peri-
ode een arbeidsplaats beschikbaar 
zijn bij een reguliere werkgever, één 

van de onderaannemers, of binnen 
Meerlanden dan kan de werkne-
mer hiernaar doorstromen. Eén van 
de gelukkigen is Babette Hoekstra. 
Na haar opleiding tot goudsmid be-
landde zij na allerlei tijdelijke banen 
in de bijstand. Totdat ze een kans 
kreeg van Meerlanden. Hoekstra: 
“Het was heerlijk om weer aan de 
slag te gaan, om lekker buiten met 
mijn handen te kunnen werken. Ik 
bloeide helemaal op, had einde-
lijk weer een doel in mijn leven. In-
middels ben ik doorgestroomd naar 
de tweejarige Beroepsbegeleidende 
Leerweg en werk ik tijdens deze op-
leiding bij Meerlanden.” Meerlanden 
ziet het als één van haar speerpun-
ten om bij te dragen aan het creë-
ren van meer mogelijkheden voor 
mensen, vertelt Diederik Noten-
boom, Manager Openbare Ruim-
te van Meerlanden: “Als beheerder 
van de openbare ruimte, als afvalin-
zamelaar en -verwerker én als pro-
ducent van grondstof en energie, 
levert Meerlanden een bijdrage aan 
een leefbare samenleving voor nu 
en in de toekomst. Het bevorderen 
van sociale participatie past daarom 
ook helemaal binnen onze missie.”

Sponsors staan achter 
Westeinder Waterweek
Aalsmeer - Komende vrijdag klinkt 
het startschot van de Westeinder 
Waterweek. Deze ‘week’ telt maar 
liefst tien dagen die bol staan van 
evenementen in, op en om het wa-
ter. Om dit gebeuren mogelijk te 
maken, bereikte de organisatie 
overeenkomst met twee hoofdspon-
sors. Rabobank Regio Schiphol en 
De Meerse Accountants Associatie 
verbinden hun naam aan dit unie-
ke evenement. 

Het sponsorcontract werd afgelo-
pen vrijdag getekend in een toepas-
selijke omgeving. In het havenkan-
toor van Jachthaven Kempers met 
zicht op de Westeinderplassen waar 
het straks allemaal gaat gebeu-
ren. Haveneigenaar Joost Kempers 
sprak als voorzitter van de Westein-
der Waterweek de hoop uit dat de 
weersomstandigheden tijdens het 
evenement iets zonniger zullen zijn 
dan tijdens de ondertekening. Na-
mens De Meerse tekende directeur 

Jan de Groot de overeenkomst. Het 
aan de Oosteinderweg gevestig-
de accountantskantoor heeft veel 
klanten in de watersportbranche 
en voelt zich om die reden betrok-
ken bij het evenement. “Vooral de 
samenwerking van zoveel verschil-
lende partijen vinden wij mooi. Dat 
is de formule tot succes. Wij danken 
ons bestaan aan klanten in dit ge-
bied en doen op deze manier graag 
iets voor de regio terug”, aldus Jan 
de Groot. Ook de Rabobank staat 
bekend om de ondersteuning van 
maatschappelijke projecten. Vol-
gens Ron Leegwater, hoofd afde-
ling communicatie, draagt de Ra-
bobank de watersport een warm 
hart toe. “Wij zien de watersport als 
een prachtige trekker voor de regio. 
Met de Westeinder Waterweek kan 
Aalsmeer zich nog meer profileren 
als mooie en aantrekkelijke water-
sportplaats. Rabobank Regio Schip-
hol draagt hier graag een steentje 
aan bij”.

Verandering Marskramer 
met behoud assortiment
Kudelstaart - Bij binnenkomst 
in de Marskramer in het winkel-
centrum van Kudelstaart valt di-
rect op dat de gehele routing ver-
anderd is en de kassa’s verplaatst 
naar de linkerzijde. Martijn van Ber-
kel, eigenaar sinds september vo-
rig jaar, vertelt dat er ook een vol-
ledig nieuw lichtplan gekomen is. 
“Ja, we zijn een duurzame onderne-
mer, want het is allemaal LED ver-
lichting. We hoefden voor deze ver-
anderingen slechts één dagje he-
lemaal dicht en de laatste puntjes 
worden nu nog op de i gezet. Het 
doet daarom wellicht wat rommelig 
aan, maar als dit artikel in de krant 
verschijnt zal het helemaal klaar 
zijn.” De Kudelstaartse ondernemer 
is dagelijks op de werkvloer te vin-
den en voelt zich verbonden met 
zijn bezoekers. “Aangezien wij hier 
geen boekhandel hebben of bijvoor-
beeld een huishoudzaak, is het as-
sortiment van deze Marskramer bij-
zonder uitgebreid. Zo verkopen we 
heel veel kantoorartikelen, boeken 
en cartridges, staats- en andere lo-
ten, maar ook veel buitengebeuren. 
Tuinstoelen, statafels, partytenten 
en campingaccessoires. Er is bo-
vendien een grote speelgoedhoek, 
waar we momenteel vakantiespelle-
tjes hebben en een zeer ruime col-
lectie van de nieuwste rage van het 
jaar: De Loombands. Glitter, glow, je 
kunt het zo gek niet bedenken. Te-

vens voor jongens hoor. Stoere ca-
mouflagebandjes zijn hier ook te 
vinden.”

Spectaculaire verbouwingsacties
Martijn benadrukt nog even dat 
de verandering van de winkel ze-
ker niet ten koste gegaan is van het 
standaard assortiment. “We willen 
een zo compleet mogelijke winkel 
zijn en blijven hier in Kudelstaart.” 
Zegt hij. Voor vaste en nieuwe klan-
ten hebben hij en zijn zes mede-
werkers interessante verbouwings-
acties bedacht tot en met het ein-
de van de maand juni. Wat dacht u 
van een koelbox voor slechts tien 
euro, tafelzeil voor vijf euro de me-
ter, een statafel van negenentwin-
tig voor negentien euro en drie zak-
jes Loombands voor maar vijf eu-
ro. Voor de overige acties kijk op de 
achterzijde van deze krant en knip 
de waardebon uit voor nog eens 
vijfentwintig procent korting op 
een willekeurig artikel in de winkel. 
Marskramer is te vinden in het win-
kelcentrum Kudelstaart en is tevens 
op Facebook actief. Telefoonnum-
mer 0297-362990. Martijn van Ber-
kel tot slot: “Kom maar gauw een 
kijkje nemen. Het nieuwe lichtplan 
en de routing zal u zeker bevallen. 
Net als de prijzen van ons uitgebrei-
de assortiment.”

Door Miranda Gommans

Jan de Groot, Joost Kempers en Ron Leegwater tonen de aankondiging van 
de Westeinder Waterweek in de jachthaven van Kempers. 

Na zomer reces weer in augustus
Laatste thee/koffie met AB 
Aalsmeer - Komende zaterdag 28 
juni is alweer de laatste zaterdag van 
de maand, en dus tijd voor Thee met 
AB. Tussen 15.00 en 17.00 zit de fractie 
van AB in De Oude Veiling (hopelijk 
op het terras) in de Marktstraat om 
vragen te beantwoorden, ideeën te 
delen of om gewoon nader kennis te 
maken. Komende zaterdag is ook de 
laatste Thee met AB voor het zomer 
reces. Het eerst volgende open-frac-
tie-inloop-uurtje is pas weer op de 
laatste zaterdag van augustus. Dus, 
grijp deze kans. De fractie ontvangt u 
graag, met een kopje thee, kopje kof-
fie of een glaasje om te kijken wat er 
bij u leeft of uit te leggen waar AB op 
dit moment mee bezig is. Dit is bij-
voorbeeld een uitgelezen kans om de 

fractie te bevragen over het coalitie-
akkoord. Dit akkoord tussen AB en 
het CDA is - ondanks eerdere pogin-
gen – nog nooit besproken in de raad. 
De AB-leden kunnen zich dus voor-
stellen dat de inhoud van dit akkoord 
nog de nodige vragen oproept. Maar 
ook andere zaken kunnen met elkaar 
besproken worden. Ook uw zorgen of 
zelfs uw grieven kunt u hier delen met 
uw lokale partij. Indien u met speci-
fieke vragen komt kan het handig zijn 
om u van te voren even aan te mel-
den. De betreffende specialist binnen 
de fractie heeft dan de mogelijkheid 
om vooraf nog wat zaken voor u uit te 
zoeken. Gewoon even een mailtje stu-
ren naar Helma Persoon (fractievoor-
zitter): helma@ministraties.nl.

Als hoofdsponsor van het WK voetbal 2014 lanceert Kia een aantal speciale World Cup Editions. Modellen vol extra’s voor een scherpe 
prijs. Uw voordeel kan oplopen tot maar liefst � 2.600,-! U bent van harte welkom in onze showroom voor een uitgebreide proefrit.

Gem. verbruik: 4,1 – 8,5 l/100km, 24,4 - 11,8 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 197 g/km 
Actievoorwaarden: De genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2014 en uiterste registratiedatum van 
29-08-2014. De inruilactie is alleen geldig bij inruil van uw huidige auto. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor 
de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, 
recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. *Deze Private Lease aanbiedingen worden gedaan door Kia Finance. De Kia Rio is afgebeeld met 17” optionele lichtmetalen velgen. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Standaard voorzien van o.a.:
•Projectiekoplampen met LED-dagrijverlichting•Supervision cluster•Privacy glass
•14” high gloss zwarte R-Sport velgen•Sportieve ‘InnoSkin’ bekleding (zwart/wit)
•Airconditioning•Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
•Genntegreerde radio/CD-speler met Bluetooth connectiviteit en stuurwielbediening

Meerprijs 5-deurs � 500,-

Extra rijk uitgerust met o.a.:
•Metalen pedalen•Privacy glass•Parkeersensoren achter
•Middenarmsteun•Cruise control•Achterlichten met LED techniek
•Lederen stuurwiel•Lederen interieur•15” lichtmetalen velgen
•Mistlampen en Auto Light Control

Meerprijs 5-deurs � 800,-

Standaard voorzien van o.a.:
•Stoelverwarming vrrr en achter•Lederen bekleding•Boordcomputer
•Dual zone climate control•LED-dagrijverlichting•Privacy glass
•Genntegreerde radio/CD-speler met Bluetooth connectiviteit
•Mistlampen vrrr met bochtverlichting•Navigatie met achteruitrijcamera
•17” lichtmetalen velgen•Parkeersensoren achter

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!

Kia Picanto nu all-in vanaf � 219,-/mnd*Private Lease Kia Rio nu all-in vanaf � 299,-/mnd*Private Lease

Uw voordeel
� 1.750,- 

Uw voordeel
� 2.600,- 

Uw voordeel
� 1.000,- 

Uw voordeel
� 1.750,- � 1.750,- 

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!
Uw voordeel
� 1.000,- � 1.000,- 

Kia Picanto World Cup Edition
Normaal � 11.995,-

Nu vanaf � 10.245,-
inclusief � 1.250,- extra inruilpremie inclusief � 1.250,- extra inruilpremie

Kia Sportage World Cup Edition
Nu voor � 28.995,-
inclusief � 1.000,- extra inruilpremie

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!

•Lederen stuurwiel•Lederen interieur•15” lichtmetalen velgen

Standaard voorzien van o.a.:
•Stoelverwarming vrrr en achter•Lederen bekleding•Boordcomputer
•Dual zone climate control•LED-dagrijverlichting•Privacy glass
•Genntegreerde radio/CD-speler met Bluetooth connectiviteit
•Mistlampen vrrr met bochtverlichting•Navigatie met achteruitrijcamera

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!

Kia Sportage 
Nu voor � 28.995,-
inclusief � 1.000,- extra inruilpremieinclusief � 1.000,- extra inruilpremie

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!

•Projectiekoplampen met LED-dagrijverlichting•Supervision cluster•Privacy glass
•14” high gloss zwarte R-Sport velgen•Sportieve ‘InnoSkin’ bekleding (zwart/wit)

Uw voordeel
� 1.750,- � 1.750,- 

•Projectiekoplampen met LED-dagrijverlichting•Supervision cluster•Privacy glass
•14” high gloss zwarte R-Sport velgen•Sportieve ‘InnoSkin’ bekleding (zwart/wit)

Extra rijk uitgerust met o.a.:
•Metalen pedalen•Privacy glass•Parkeersensoren achter
•Middenarmsteun•Cruise control•Achterlichten met LED techniek
•Lederen stuurwiel•Lederen interieur•15” lichtmetalen velgen

Standaard voorzien van o.a.:
•Stoelverwarming vrrr en achter•Lederen bekleding•Boordcomputer
•Dual zone climate control•LED-dagrijverlichting•Privacy glass
•Genntegreerde radio/CD-speler met Bluetooth connectiviteit
•Mistlampen vrrr met bochtverlichting•Navigatie met achteruitrijcamera

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!
Uw voordeel

� 2.600,- � 2.600,- 
Uw voordeel
� 1.750,- � 1.750,- 

Kia World Cup Editions - Profiteer tijdens onze verbouwing!
Uw voordeel

� 2.600,- � 2.600,- 

inclusief � 1.250,- extra inruilpremieinclusief � 1.250,- extra inruilpremie

Kia Sportage 
Nu voor � 28.995,-
inclusief � 1.000,- extra inruilpremieinclusief � 1.000,- extra inruilpremie

Kia Rio World Cup Edition PLUS
Normaal � 17.545,-

Nu vanaf � 14.945,-

AMSTERDAM 
KLOKKENBERGWEG 15, 1101 AK AMSTERDAM, 
TEL.: 020 - 56 50 380, WWW.KIA-AMSTERDAMZUIDOOST.NL

HOOFDDORP 
ROBIJNLAAN 2B, 2132 WX HOOFDDORP, 
TEL.: 023 - 55 42 929, WWW.KIA-VANKOUWEN.NL

Deze aanbiedingen vindt u ook in onze vestiging in Amsterdam:

Van Kouwen Automotive Groep
is fl ink in beweging! 
Veranderingen bij Van Kouwen Aalsmeer per 1 juli as:

• Wij blijven full service center voor Opel, Kia en Chevrolet en gaan 
deze uitbreiden

• De verkoop Kia nieuw verhuist naar Robijnlaan 2B te Hoofddorp
• De verkoop Opel nieuw verhuist naar Sonderholm 164 te 

Hoofddorp
• Wij starten een Occasion Outlet store, voor alle merken occasions 

voor scherpe outlet prijzen!

Per 1 juli as. hebben wij de Kia vestiging van Hoeke in Hoofddorp 
overgenomen. Op dit moment wordt het pand verbouwd en zullen 
wij op deze nieuwe  locatie de merken Kia, Fiat en Alfa Romeo gaan 
verkopen en onderhouden. Daarnaast hebben we al sinds enige jaren 
een ruime Opel vestiging in Hoofddorp aan de Sonderholm. Omdat we 
in Hoofddorp meer ruimte hebben om alle modellen en uitvoeringen 
in de showroom te plaatsen, zal de verkoop van nieuwe Kia’s en de 
nieuwe Opels verhuizen naar de beide showrooms in Hoofddorp.

In de showroom in Aalsmeer gaan wij per 1 juli een Outlet Store 
inrichten, een in een andere vestiging beproefd en succesvol concept; 
vanaf die datum staat de showroom vol met occasions van alle merken 
en prijsklassen voor scherpe Outlet prijzen. 

Onze werkplaats in Aalsmeer zal onveranderd uw merk-
garage blijven van Opel, Kia en Chevrolet. En natuurlijk bent u 
ook met een auto van een ander merk van harte welkom!

Op korte termijn kunt u een verdere uitbreiding van onze service 
verwachten. Frank Vaneman, directeur van van Kouwen Automotive: 
“De hedendaagse autokoper is goed geïnformeerd, en wil graag bij een 
bezoek aan de showroom alle modellen zien en kunnen proefrijden met 
de auto van zijn keuze. Dat kunnen wij hem/haar vanaf 1 juli bieden 
in een mooie omgeving met echte merk beleving in onze showrooms 
in Amsterdam zuidoost en Hoofddorp, maximaal 15 minuten rijden 
vanuit Aalsmeer. Uiteraard blijven wij de merk service ‘om de hoek’ 
in Aalsmeer bieden, en willen in deze vestiging ons service pakket 
nog verder uitbreiden. Denk hierbij aan een auto wasserette en een 
uniek Schiphol Carservice & Fly concept. Zoals gezegd, wij blijven in 
beweging met maar een doel  en dat is dat u tevreden bent!”
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Rendezvous op Westeinder 
Feadship Heritage Fleet 
Aalsmeer - Speciaal voor en door 
eigenaren van klassieke Feadships 
is er een nieuwe vereniging opge-
richt: de ´Feadship Heritage Fleet´. 
De geschiedenis van de First Ex-
port Association of Dutch Shipbuil-
ders (Feadship) gaat terug tot 1949, 
toen een aantal Nederlandse wer-
ven buiten Europa gingen pionie-
ren. De betreffende scheepswer-
ven hebben zelf nog een veel lange-
re geschiedenis. 
De gezamenlijke vloot bestaat in-
middels uit meer dan 400 jachten, 
waarvan er nog altijd veel van rond-
varen op de Nederlandse wateren. 
Jachten die meer dan 30 jaar ge-
leden zijn gebouwd door de fami-
lies Van Lent in de Kaag of De Vries 
in Aalsmeer, maar ook in bepaalde 
perioden door Akerboom in Lisse, 
Van der Stadt in Zaandam, Witsen 
& Vis in Alkmaar, Het Fort De Vries 
Lentsch in Nieuwendam of de Haar-
lemsche Scheepswerf H.W. de Voogt 
kwalificeren als ‘Feadship heritage’. 
Voorbeelden hiervan zijn de ‘Super 
Holland Kruiser’, ‘Bonito’ en de zeil-
boot ‘Baby Weekender’. Voor de ei-
genaren van deze vaak prachtig 
onderhouden klassieke jachten is 

in april 2013 de Feadship Heritage 
Fleet opgericht. Het doel is om deze 
bijzondere vloot bij elkaar te bren-
gen, de eigenaren te verenigen en 
evenementen te organiseren waar 
volop genoten kan worden van deze 
prachtige jachten. Op zaterdag 28 
juni organiseert de Feadship Her-
itage Fleet dan ook voor het eerst 
een Rendezvous op de Westeinder-
plassen voor alle jachten uit de ge-
schiedenis van Feadship. Doel is om 
een record aantal van deze prachti-
ge jachten bij elkaar te krijgen op de 
Westeinderplassen. Leden én (nog) 
niet-leden zijn van harte welkom om 
deel te nemen aan dit evenement. 
Deze Rendezvous is een mooie ge-
legenheid om mede Feadship eige-
naren te ontmoeten en kennis te 
maken met de vorig jaar opgerich-
te Feadship Heritage Fleet vereni-
ging. Het Rendezvous sluit af met 
een gezellige barbecue op een nabij 
gelegen eiland.Voor deelname aan 
dit evenement kunt u zich aanmel-
den via info@feadshipheritagefleet.
nl. Voor verdere informatie over de 
Feadship Heritage Fleet en het aan-
komende evenement: www.fead-
shipheritagefleet.nl.

Lichte daling van aantal 
WW-uitkeringen in regio
Aalsmeer - Het aantal lopende 
WW-uitkeringen in de regio Groot 
Amsterdam is in mei 2014 licht ge-
daald. UWV verstrekte 30.534 uit-
keringen, 243 minder (-0,8%) dan 
de maand ervoor. Ook in april daal-
de het aantal WW-uitkeringen al in 
de regio. Landelijk nam het aantal lo-
pende WW-uitkeringen in mei af met 
1,7% tot 435 duizend. 

Overigens is het WW-volume zowel 
in de regio als landelijk nog fors ho-
ger dan een jaar geleden. UWV ziet 
het aantal WW-uitkeringen onder 
meer dalen in sectoren die op de 
(buitenlandse) handel en export zijn 
gericht, zoals de groothandel (-0,6%) 

en vervoer en opslag (-0,7%). Het 
aantal WW-uitkeringen vanuit de 
sector uitzendbedrijven nam in mei 
af met 3,6%. De daling in mei volgt 
op een afname met 2,7% in april. Het 
aantal WW-uitkeringen aan jongeren 
tot 27 jaar nam in mei af met 3,8%. 
In de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar 
bedroeg de daling 1,4%. De groep 
50-plussers profiteerde niet van de 
daling in mei, het aantal uitkeringen 
nam in deze leeftijdsgroep verder 
toe met 0,8%. De arbeidsmarktregio 
Groot Amsterdam bestaat uit de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam, Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel, De Ronde Venen en 
Uithoorn.

Fotowedstrijd Aalsmeer Photo
Hoofdprijs voor Monic 
met ‘Bloemen en teer’
Aalsmeer - De foto ‘Bloemen en 
teer = Aalsmeer’ van Monic Per-
soon heeft de hoofdprijs gekregen 
van de vakjuryprijs in de fotowed-
strijd van Aalsmeer Photo rond het 
eerste Aalsmeer Flower festival af-
gelopen weekend. Wat de jury voor-
al raakte bij deze foto is de subti-
liteit. Met zo weinig zo veel weten 
aan te geven getuigt van een origi-
nele visie. Bovendien heeft de fo-
tografe zich gehouden aan de op-
dracht ‘Aalsmeer bloemen’. Het is 
mooi en herkenbaar in beeld ge-
bracht. Onmiddellijk is duidelijk dat 
het hier om een kas en gewas gaat. 
De poëtische benadering wat be-
treft kleur, licht en compositie ma-
ken de foto tot de winnende foto. De 
totale inzending van Monic Persoon 
werd door de jury als beste gekwa-
lificeerd. Haar foto wordt door Foto 
de Boer op acryl op groot formaat 
afgedrukt. Verder had de jury veel 
waardering voor de ‘Oude Praam’ 
van Judith de Bats. Ook zij wist iets 
heel specifieks voor Aalsmeer, de 
Praam, als uitgangspunt te nemen. 
Het sterke verleden van de praam 
werd versterkt door de roze voor-
jaarsbloemetjes. Het voorjaar een 
metafoor voor verwachting, ver-
nieuwing dat zich op deze opname 

Naast de genomineerde foto’s door Aalsmeer Photo op het dakterras van de 
nieuwbouw in het Centrum kon afgelopen weekend een nog te koop staande 
woning bezichtigd worden. Het appartement is ingericht door Carla de Klerk.
Foto’s: Jacqueline Kristelijn

Culinaire boulevard op Surfeiland
Tweede Westeinder Culinair
Aalsmeer - Na het succes van vo-
rig jaar organiseren de Vrienden 
van Westeinder en het Westeinder 
Paviljoen met ondersteuning van 
Sylt Support op zaterdag 5 juli, op 
de laatste dag van de Westeinder 
Water Week, de tweede editie van 
Westeinder Culinair. 
Het Surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg wordt sfeervol omgetoverd 
tot een grote culinaire boulevard 
om een breed publiek kennis te la-
ten maken met wat Aalsmeer en de 
naaste omgeving te bieden heeft op 
culinair gebied. Tijdens Westeinder 
Culinair kunnen allerlei gerecht-
jes geproefd worden van topres-
taurants uit de regio. Elk restaurant 
zal in hun eigen pagodetent twee à 

drie kleine gerechtjes maken, zoge-
naamde ‘signature dishes’, waarmee 
ze laten zien wat ze in huis hebben. 
Het culinaire evenement begint om 
16.00 uur en gaat tot 23.00 uur door. 
Om 21.00 uur is er een feest met 
verschillende dj’s.
Deelnemende restaurants zijn: 
Aan de Poel, Le Virage, Lute, Def & 
Stef’s kitchen, 8cht, Amstelfort, Let-
zQ (BBQ10), Ledo IJs, Westeinder 
Paviljoen, Panoma en Villa Laguna. 
De gerechtjes worden betaald met 
‘Westeinder Culinair muntjes’, welke 
te koop zijn bij de ingang van het 
evenement. Like via Facebook de 
pagina Westeinder Culinair, zodat 
je op de hoogte blijft van de laatste 
ontwikkelingen.

Gratis E-bike testrit bij 
Rondje Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 5 juli vindt 
van 10.00 tot 17.00 uur  het eerste 
Rondje Poel plaats tijdens de Ha-
vendag. Deze nautische tocht wordt 
ondersteund door Balk Rijwielen uit 
Kudelstaart waar deelnemers met 
pech terecht kunnen voor een re-
paratie aan hun toer- of trekking-
fiets. Als extra service biedt Balk 
gratis elektrische fietsen aan om 
de afstanden van 25 of 45 kilometer 
rond de Westeinderplassen te over-
bruggen. Vooraf reserveren via 0297 
360041 is wel gewenst. De afgelo-
pen jaren is het fietsen met trapon-
dersteuning enorm in opmars, maar 
nog niet iedereen durft het aan. 
Daarom kunnen deelnemers aan 
het Rondje Poel op 5 juli zonder eni-

ge verplichting gebruik maken van 
een elektrische fiets, om daarmee 
‘het fietsen in een stroomversnel-
ling’ eens te testen. Balk Rijwielen 
is op 5 juli herkenbaar aan de blau-
we pagodetent voor hun showroom 
aan de Kudelstaartseweg 224. Niet 
te missen. Het Rondje Poel is een 
gezellig aangeklede fietstocht in 
nautische sferen waarbij liefhebbers 
van natuur en sport ervaren wat de 
Westeinderplassen allemaal te bie-
den heeft. Er zijn diverse stops op de 
jachthavens die open dag hebben 
met muzikale en culinaire activitei-
ten. Na afloop worden diverse prij-
zen verloot en kunnen deelnemers 
nog even genieten bij optredens op 
de jachthavens.

Creatieve hobbybeurs in 
sportcentrum Uitgeest
Uitgeest - Op zondag 29 juni wordt in 
Sportcentrum Uitgeest voor de twee-
de keer het Hobbyfestival gehouden. 
De standhouders vullen circa vijf-
tig marktkramen met nieuwe produc-

ten en benodigdheden voor de diver-
se creatieve hobby’s. Op het Hobby-
festival zijn materialen aanwezig voor 
onder andere (3D)kaarten, miniatu-
ren, poppen, scrapbooken, ponsen, 

haken, breien, borduren en sieraden 
maken. Ook kan men aanschuiven bij 
een aantal demonstraties. Standhou-
ders tonen de noviteiten op hobby-
gebied, er zijn workshops en de be-
zoekers kunnen in gesprek gaan met 
kenners; daar kan geen internet te-
genop! De bezoekers krijgen het ma-
gazine Hobbyfestival gratis: 36 pagi-
na’s gevuld met informatie over diver-
se hobby’s, zolang de voorraad strekt 

bij de entree. Op de website: www.
hobbyfestival.nl, is een kortingsbon 
voor een euro korting op de entree-
prijs te downloaden. Het Hobbyfesti-
val wordt georganiseerd door Heins & 
Hobby’s op zondag 29 juni in Sport-
centrum Uitgeest aan de Zienlaan 4 in 
Uitgeest en is te bezoeken van 10.30 
tot 16.30 uur. Entree volwassenen: vier 
euro (kortingsbon op site), kinderen 
tot 12 jaar gratis onder geleide.

Lichtpuntje in drukkerswereld:
Uitbreiding bedrijfsruimte 
voor Drukkerij Noordhoek 
Aalsmeer - Het is geen publiek ge-
heim dat veel drukkerijen in zwaar 
weer verkeren, als gevolg van de 
economische dip en het toegeno-
men gebruik van internet. 
Drukkerij Noordhoek bewijst echter 
een uitzondering te zijn in de grafi-
sche sector; dankzij een grote groei 
van het bedrijf wordt nu zelfs de be-
drijfsruimte uitgebreid. 

Er wordt druk gebouwd aan de 
Zwarteweg. Een bouwploeg werkt 
aan de uitbreiding van het pand 
waar drukkerij Noordhoek sinds jaar 
en dag is gevestigd. Door een uit-

breiding van het machinepark werd 
de bestaan de ruimte te klein. Het 
bestaande oppervlakte wordt daar-
om vergroot. Drukkerij Noordhoek 
is ondanks de crisis één van de 
voorbeelden van grafische bedrijven 
die een groei weten te realiseren. 

Het bedrijf bewijst hiermee dat er 
nog altijd een markt is voor hoog-
waardig drukwerk. “We zien met na-
me een stijging in het aantal full co-
lour orders”, vertelt Leo Horn. Juist 
nu er zoveel gebruik wordt gemaakt 
van online mogelijkheden, bieden 
onze grafische oplossingen extra 

onderscheidend vermogen.” Een 
van de nieuwe machines die de ver-
bouwing noodzakelijk maakte, is de 
high-speed cutter POLAR N 115, 
een volautomatische snijmachine 
waarmee veel tijd wordt bespaard 
en meer op maat kan worden ge-

leverd. Horn: “De nieuwe machines 
komen de efficiëntie en snelheid ten 
goede. Tijdwinst vertaalt zich ver-
volgens direct in een kostenbespa-
ring voor de opdrachtgevers.” Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.noordhoekoffset.nl.

Uitspraak rechtbank
FloraHolland mag klok-
tarieven invoeren
Aalsmeer - De rechtbank heeft 18 
juni uitspraak gedaan over de pro-
cedure die vijftig handelsbedrijven 
hebben aangespannen tegen Flo-
raHolland over de invoering van de 
kloktarieven 2014. De rechtbank 
heeft besloten de vordering af te 
wijzen en heeft daarmee FloraHol-
land in het gelijk gesteld. De invoe-
ring van de kloktarieven kan voor 
individuele handelsbedrijven leiden 
tot een daling of stijging van de kos-
ten. FloraHolland realiseert zich dat 
de kloktarieven 2014 voor een aan-
tal klanten meer financiële impact 
hebben. Dat is helaas onvermijde-
lijk bij een uniformering of harmo-
nisatie als deze. De invoering van de 
kloktarieven 2014 is voor FloraHol-
land volledig kostenneutraal.

VGB: Vonnis teleurstellend
De VGB noemt het op 18 juni gepu-
bliceerde vonnis teleurstellend voor 
de betrokken handelaren. Tot de ei-
sers behoorden veel zogenoemde 
lijnrijders, die per auto rechtstreeks 
producten bij bloemisten uitventen.
De VGB constateert dat de recht-
bank duidelijkheid heeft gegeven 
over artikel 26 in het veilingregle-
ment. Daarin staat dat alleen ‘tarie-
ven waaraan VGB/Commissie van 
de handel haar goedkeuring heeft 
verleend bindend zijn’. Het wordt nu 

een taak van FloraHolland om de 
tarieven vast te stellen en te com-
municeren naar haar klanten. VGB 
zal hierbij niet meer optreden als 
onderhandelingspartner tenzij het 
veilingreglement wordt aangepast. 
Hierover zal nader overlegd moeten 
worden. 

‘Niet-leden niet veilen tenzij’ 
Tijdens de gezamenlijke bijeen-
komst van de adviesraden bloemen 
en planten op 19 juni zou de evalu-
atie van ‘niet-leden niet veilen tenzij’ 
behandeld worden. Helaas is Flora-
Holland genoodzaakt om deze eva-
luatie te verschuiven naar de geza-
menlijke adviesraad van 4 septem-
ber. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering (ALV) van FloraHolland 
van donderdag 5 juni haalde het 
voorstel van de bijschrijving van de 
helft van de liquiditeitsbijdrage 2013 
geen meerderheid van stemmen. 
Hiermee konden verdere besluiten 
over de jaarcijfers niet in die verga-
dering genomen worden. Daarom 
wordt op 10 juli een nieuwe Alge-
mene Ledenvergadering gehouden. 
De gezamenlijke vergadering van 
de adviesraden van 19 juni heeft in 
overleg met de voorzitters van de 
adviesraden geheel in het teken ge-
staan van nieuwe voorstellen over 
de dekking van het verlies 2013. 

Stichting Green China: Kansen 
voor tuinbouwsector in China? 
Rijsenhout - De agrarische sector 
richt zich steeds meer op internati-
onale markten. China is één van de 
grootste internationale groeimark-
ten, echter is het nog moeilijk om 
toegang te krijgen tot de Chinese 
markt en is er beperkt betrouwbare 
marktinformatie beschikbaar. Der-
dejaars studenten Greenport Busi-
ness & Retail van de Hogere Agra-
rische School Inholland te Delft, 
waaronder de Rijsenhouter Tim 
Grosscurt, hebben daarom Stichting 
Green China opgericht. Het doel 
van deze stichting is het boven wa-
ter krijgen van betrouwbare markt-
informatie en het onderzoeken van 
kansen voor de gehele Nederland-
se tuinbouwsector in China. De stu-
denten richten zich specifiek op een 
aantal onderzoeksgebieden, na-
melijk de voedingstuinbouw, voed-
selveiligheid, logistiek en sierteelt. 
Eerst wordt door middel van ver-
kennend onderzoek meer informatie 
verworven over deze onderwerpen. 
Vervolgens wil de groep in China 
met eigen ogen zien hoe het er aan 
toe gaat in de tuinbouw. Dit zal ge-
beuren door het maken van een stu-
diereis in oktober, de studenten zit-
ten op dat moment in het vierde en 
laatste studiejaar. De studiereis zal 
onder andere actuele marktinfor-

matie en zo veel mogelijk inzicht in 
de gehele Chinese tuinbouwketen 
opleveren. Daarnaast wil de groep 
in discussie gaan met ondernemers 
en stakeholders in China om zo een 
volledig en duidelijk beeld te krij-
gen van de vier onderzoeksgebie-
den. De bestaande banden van In-
holland Delft met een tweetal agra-
rische universiteiten in China zullen 
ook gebruikt worden om informatie 
te verkrijgen. 
De verworven informatie zal uitein-
delijk verwerkt worden en hieruit zal 
de groep haar conclusies trekken. 
Informatie en conclusies die ook 
voor het bedrijfsleven zeer interes-
sant kunnen zijn. De studenten wil-
len hun bevindingen dan ook graag 
delen met het bedrijfsleven door het 
organiseren van onder andere een 
symposium en het maken van een 
eenmalig magazine. Wilt u als be-
drijf deelnemen aan dit project, de 
verworven kennis ontvangen én de 
groene studenten steunen in de 
zoektocht naar kansen voor de Ne-
derlandse tuinbouw in China? Het 
is mogelijk sponsor te worden van 
Stichting Green China! Voor meer 
informatie over sponsoring en kan-
sen kunnen bedrijven mailen naar 
greenchina@outlook.com of bellen 
naar 06-23753428.

zo ontroerend mooi vast hecht aan 
het verleden alsof het gaat om een 
onverbrekelijke symbiose. Judith 
ontvangt een prijs die beschikbaar 
is gesteld door Het Huiskamermu-
seum. Mooi ook de foto van Josine 
van Erp, zij koos onder andere voor 
de sering een typisch Aalsmeers 
gewas. De verdere geselecteerden 
waren Kick Spaargaren, Klaas de 
Groot, Margo Schouten, Catharinn, 
Ineke van Mourik, Sjon Bax en Jo-
landa Kooij. Het publiek koos voor 
de foto van Laura Steinberga. Zij 
ontvangt een fraai fotoboek geko-
zen door het Boekhuis. Alle foto’s 
konden afgelopen weekend bewon-
derd worden op het dakterras van 
de nieuwbouw van Van Berkel in het 
Centrum. 

Janna van Zon
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Uitslag Junior 
pramenrace

1. OK 1  
2. Aprameja  
3. Junior Stoppies  
4. Tuute Blikkies  
5. Aaltje Bagger Junior  
6. De Club  
7. Minispietjes  
8. Kampioensparty  
9. Ketelbinkies  

10. Yo Yo Jozefgang  
11. Junior Stenhuismaatjes  
12. SCW Leeuwen  
13. De Vlijtbuiters  
14. De Ideale Kids  
15. Bel Je Me  
16. De Wijze Keesjes  
17. Muppiesworld  
18. The Powerboot  
19. The Kids go Party Animals  
20. The Scoutinggirls  
21. Smurfenparty  
22. Let’s Party In Holland  
23. De mini Bierbaron  
24. Schuimparty  
25. Last Minute 2  
26. Junior Prutpraam  
27. De Beachbikkeltjes  
28. Kids Blick Black & Bjoetifoel  
29. OK 2  
30. Kleine Keuregies  
31. Waar is dat Feestje 

Junior pramenrace 
uitbundig feest met veel zon!

Aalsmeer - In de jury zaten bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder en 
welzijnswerker Frans Huijbregts en 
beiden hadden net zoveel zin in de 
Junior pramenrace als alle kinde-
ren en begeleiding in de 31 pra-
men. 
Afgelopen zaterdag 21 juni vond 
onder prachtige, zonnige omstan-
digheden de tiende editie van dit 
waterevenement voor de jeugd 
plaats. Let’s Party was het thema 
van deze jubileumrace en er zijn 
heel wat feestjes gevierd deze dag! 
In prachtige creaties verschenen 
alle teams aan de start. Natuur-
lijk veel deelnemers in oranje, het 
WK is tot slot tot nu toe nog steeds 
feest, maar ook bijzondere pre-
sentaties zoals de geel met groe-
ne pruiken bestaande uit beker-
tjes, de pink ladies, flower power 
met opblaas gitaren, clowns, hek-
sen, de frietpraam met patatjes en 
rookworst en overal veel ballonnen. 
Om de pramenrace ook bij winde-
rig weer doorgang te kunnen laten 
vinden, is voor dit jaar een nieu-
we route uitgestippeld. De deelne-
mers werden op ontdekkingstocht 
gestuurd in het eilandengebied. Ze 

hebben genoten van dit prachtige 
natuurgebied en natuurlijk van al-
le spelletjes en doe-opdrachten. De 
wijze Keesjes hadden de sportmid-
dag bij de brandweer gewonnen 
en dus mocht dit team als eerste 
vertrekken. In hun kielzog de Mi-
nispietjes en Schuimparty, de num-
mers twee en drie van de sportmid-
dag. De snelle start hebben alle drie 
geen hoge eindnotering opgele-
verd. De Minispietjes zijn op plaats 
zeven geëindigd, de wijze Keesjes 
op plaats zestien en Schuimparty 
zakte terug naar plaats 24. 
De drie uiteindelijke winnaars kwa-
men van ver. Winnaar OK 1 mocht 
de Penta zelfs als een van de laat-
ste aanslingeren, startplaats 28. OK 
1 is verblijd met de grootste be-
ker en mag uit eten in The Beach. 
De beker voor de tweede plaats is 
uitgereikt aan Aprameja, het team 
met startnummer 21. En op drie is 
Junior Stoppies geëindigd, start-
nummer 24. De captains van de-
ze twee teams zijn overigens al ve-
le malen de strijd met elkaar aan-
gegaan tijdens de ‘grote’ pramen-
race! De meeste pech had het team 
Ketelbinkies en om deze teleurstel-

ling om te zetten in toch een goed 
gevoel werd het team het podium 
opgeroepen en kreeg Het gebro-
ken trekkoordje voor meer succes 
uitgereikt, inclusief tassen met leu-
ke gadgets. De button van The Kids 
Go Party Animals kreeg van de ju-
ry de stempel ‘mooiste’ en dit le-
vert een etentje met elkaar in The 
Beach op. De juryprijs (de vet cool-
ste praam) is toegekend aan de 
meiden en jongens van Let’s Par-
ty in Holland en deze prijs was een 
mooie mok voor allemaal. Het be-
stuur heeft ook dit jaar weer diver-
se smeergeld cadeaus gekregen. 

De heren en dames hebben zich 
hierdoor natuurlijk niet laten be-
invloeden, maar laten weten blij 
te zijn met de taarten, snoepjes en 
bloemen. Allen hebben een goede 
bestemming gekregen. Het leukste 
cadeau vond het bestuur de trak-
tatie van Blick Black and Bjoetifoel. 
De smeergeld trofee voor dit team, 
een middag gratis zeilen. Ook de 
Smurfen Party mag gaan eten in 
The Beach, dit team mocht naar 
huis met de Rode lantaarn. De tien-
de Junior pramenrace was weer 
een uitbundig feest. Aan het the-
ma Let’s Party is groots gehoor ge-
geven. Het was een geweldige en 
zonnige jubileum editie!

Foto’s: www.kicksfotos.nl en 
Jacqueline Kristelijn

kinder- en jeugdkrant

Funny Horse clubkampioen Lisa Die-
leman

Lisa voor tweede maal 
clubkampioen Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 22 juni wer-
den voor de 26e keer de clubkampi-
oenschappen gehouden op manege 
Funny Horse. 
De hele dag reden bijna 100 deel-
nemers verdeeld over 11 klassen 
een dressuurproef voor deskundi-
ge juryleden. Aan het einde van de 
dag reden uit iedere klasse de bes-
te over om het clubkampioenschap. 
Daarna was er een demonstratie 
kur op muziek van A-kader en Fun-
ny Horse lid Zoe Kuintjes met haar 
prachtige pont Elin’s Nonsisdador. 
Voor de prijsuitreiking begon werd 
er nog een grote parade gereden 
met alle paarden en pony’s. Het was 
een geweldige dag en Funny Horse 
wil dan ook alle vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun hulp en inzet! 
Tijdens de eerste week van de zo-
mervakantie is er nog een pony en 
instructiekamp, daarna wordt er va-
kantie gehouden voor wat betreft de 
groepslessen tot 18 augustus. Kijk 
voor alle info op de website www.
funnyhorse.nl.

Beginners: 1e Jemaya Jacobsen – 
Simone 50, 2e Nina Dzioba – Snuitje 
49+. Vaardigheid: 1e Nienke Ram-
selaar – Simone 141, 2e Emma van 
Diemen – Duco 129+, 3e Sanne van 
Westrenen – Marloes 129, 4e Melis-
sa Groeneweg – Marloes 128. FH-B: 
1e Amy Moen – Isabel 197, 2e Me-
lina Antoniades – Marloes 194, 3e 
Sydney van den Bout – Okki 193+, 
4e Mette Schuit – Snuitje 193. Klas-
se B manege: 1e Eva Vorster – Okki 
187, 2e Bodil Gerritsen – Sunny 184. 

Klasse L1 manege: 1e Thijmen Al-
derden – Unieko 205, 2e Kim Schin-
deler – Tyrone 204, 3e Tess Kleij-
berg – Okki 200. Klasse L2 manege: 
1e Nina Reurekas – Macho 200, 2e 
Ruth Kuijper – Macho 185. Klasse 
M1 manege: 1e Natasja Dieleman – 
Goldy 190. Klasse B KNHS: 1e Hil-
de Brands – Sedan 201, 2e Sha-
dee Schouten – Sueno 190. Klasse 
L KNHS: 1e Susan Baltus – Yoeka 
186, 2e Tess v/d Bilt – Warinda 184. 
Klasse M KNHS: 1e Lisa Dieleman – 
Lucky 203 en tevens clubkampioen 
2014. Klasse Z KNHS: 1e Thanysha 
du Prie –Sir Piccolo 226.

Jorn Sangers uit Aalsmeer 
NK knikkerkampioen!
Aalsmeer - De dertiende editie van 
het NK Knikkeren 2014 in Dierenpark 
Amersfoort afgelopen zaterdag 21 ju-
ni is een groot succes geworden. Om 
11.00 uur werd, na de officiële opening, 
gestart met de poulewedstrijden. Rond 
circa 15.00 uur begonnen de specialis-
ten in het oeroude Hollandse spel zich 
te manifesteren. Dit jaar werd er weer 
geknikkerd op de speciaal voor het NK 
Knikkeren gemaakte ‘knikkerkonings-
tegels’ met revolutionaire 3D knikkers 
van Winners. Via een knock-out sy-
steem wisten uiteindelijk Jorn San-
gers (8) uit Aalsmeer, Melissa Verma-
nen (9) uit Bovenkarspel, Maartje van 
Gorsel (9) uit Oud-Vossemeer en Jas-
per Vogelzang (11) uit Dronten bij als 
beste vier knikkeraars te plaatsen. Na 
een spannende halve finale wist Jorn 
zich in de finale te spelen ten koste van 
de sportieve Maartje. De overwinning 

van de tweede halve finale ging ten 
koste van Melissa naar Jasper. Na acht 
rondes geknikkerd te hebben, moch-
ten uiteindelijk Jorn Sangers en Jas-
per Vogelzang op de finalebaan in een 
ware knikkerarena de kampioensstrijd 
beslissen. Omringd door volle tribu-
nes ontspon zich een spannende strijd 
waarbij Jorn uiteindelijk zich met de 
tiende knikker ‘knikkerbaas’ wist over 
Jasper en zich zo tot de felbegeerde ti-
tel Nederlands Knikkerkampioen 2014 
mocht laten huldigen. De dolgelukki-
ge Jorn: “Ik ben echt heel blij dat ik 
gewonnen heb. Ik had echt niet ver-
wacht dat ik zal winnen vandaag. De 
grote beker is echt mijn allermooiste 
prijs!” Jorn ontving door zijn winst niet 
alleen een prachtige beker, ook mag 
hij binnenkort de dieren van dichtbij 
gaan bekijken als VIP van Dierenpark 
Amersfoort. 

Winnaars NK Knikkeren 2014 v.l.n.r. Jasper Vogelzang 11 jaar uit Dronten, Jorn 
Sangers 8 jaar uit Aalsmeer (kampioen!), Maartje van Gorsel 9 jaar uit Oud 
Vossemeer, Melissa Vermanen 9 uit Bovenkarspel.

Wat Zwemt Daar...
Veel vrolijke spelletjes 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Interessante weetjes en 
vrolijke spelletjes op het Wat Zwemt 
Daar?-evenement afgelopen zon-
dag op Boerenvreugd. De activitei-
tencommissie van de kinderboer-
derij had weer een afwisselend pro-
gramma uitgedacht en georgani-
seerd. 

Dit jaar staat qua evenementen in 
het teken van de Natuur in Bewe-
ging, en deze keer ging het dus over 
zwemmende dieren. Kinderen kon-
den kiezen uit vijf spelletjes, waar-
onder het nieuwe Twee-Emmertjes-
Water-Halen. Palingvisser Theo Re-
kelhof was met een aantal leven-
de vissen gekomen en gaf veel in-

formatieve uitleg over hun eigen-
schappen en leefwijze. 
Ook konden kinderen kleine wa-
terbeestjes bekijken met hulp van 
een determinatie-poster en kijk-
potjes. In de boerderijstolp was 
een minitentoonstelling over Sloot-
leven. Deze leerzame tentoonstel-
ling blijft de komende tijd te bezoe-
ken. In de knutseltent maakten kin-
deren en hun ouders samen kwal-
len met ogen en tentakels. Ondanks 
de veelheid van andere evenemen-
ten kan de organisatie terugkijken 
op een goedbezochte dag met cir-
ca 500 blije bezoekers.

Foto www.kicksfotos.nl.
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Zomeravondhockey 
Qui Vive voor iedereen!
De Kwakel - Het einde van het sei-
zoen nadert, maar voor de liefheb-
bers is er een mogelijkheid om in 
de zomer te blijven hockeyen. Van-
af maandag 16 juni wordt er bij Qui 
Vive op veld 1 van 20.45 tot 22.00 
uur gehockeyd. De recreantengroep 
die tijdens het seizoen op deze tijd 
speelt, heet iedereen dan van har-
te welkom. Afhankelijk van het aan-
tal hockeyers, worden twee of meer 
(mixed) teams gevormd en worden 
enkele partijtjes gespeeld. Ben je 
ouder van een hockeyend kind bij 
Qui Vive kom dan eens kijken of je 

het leuk vindt om op deze wijze ook 
met de hockeysport bezig te zijn. 

Heb je vroeger gehockeyd en wil je 
weer eens beginnen, kom dan zeker 
langs! En ben je seniorlid van Qui Vi-
ve en wil je in de vakantie je con-
ditie en hockeyvaardigheid op peil 
houden: kom dan meedoen. Kort-
om, iedereen en elk niveau is wel-
kom. Niet-leden kunnen vrijblijvend 
twee keer meespelen. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met Angelique Liem: recre-
antenhockey@quivive.nl.

Met talent Daniël Vos uit Aalsmeer
Elite honkbal bij Thamen
De Kwakel - Op zaterdag 28 ju-
ni zullen de spelers van de Amster-
dam Diamonds Baseball Academy 
eenmalig hun honkbalkunsten ver-
tonen op de velden van Honk- en 
Softbal Vereniging Thamen aan de 
Vuurlijn. Dit zullen zij doen tegen de 
spelers van de Bixie Baseball Aca-
demy uit Eindhoven. Zowel de aspi-

ranten als de junioren spelen twee 
wedstrijden. De aspiranten spelen 
twee keer honderd minuten en de 
junioren twee keer twee uur. Voor 
het aspiranten elite team van de 
Diamonds Baseball Academy treedt 
de Aalsmeerder Daniël Vos als één 
van de werpers aan. De boomlange 
talentvolle 14-jarige Aalsmeerder 

Daniël Vos uit Aalsmeer in actie op de heuvel.

Zaterdag publieksdag
Wandelen door Coentunnel
Amstelland - Rijkswaterstaat orga-
niseert op zaterdag 28 juni tussen 
10.00 en 16.00 uur een publieks-
dag in de gerenoveerde Coentun-
nel in Amsterdam. Geïnteresseer-
den kunnen deze dag wandelend 
door de tunnel. Het bezoek be-
gint op de Campus van Coentunnel 
Company, Coentunnel Construc-
tion en Croon, Meteorenweg 280 
te Amsterdam. Hier staat een bus 
klaar die de bezoekers tot aan het 
begin van de tunnel brengt. Daarna 
volgt een wandeling op eigen gele-
genheid door de tunnel. De wandel-
route is ongeveer een kilometer en 
tegen het einde van de wandeling 
komt een kleine klim bij de tunnel 
uitgang. Bezoekers krijgen het ad-

vies goede wandelschoenen aan te 
trekken en rekening te houden met 
de kou in de tunnel. Aan het ein-
de van de route staat een bus klaar 
om de gasten weer terug te bren-
gen naar de Campus. Op de Cam-
pus is een doorlopende voorstel-
ling van filmmateriaal over het pro-
ject de renovatie, waarvan de beel-
den onder andere zijn gemaakt door 
studenten van het Mediacollege in 
Amsterdam. Geïnteresseerden die 
op de Publieksdag een kijkje willen 
nemen in de gerenoveerde Coen-
tunnel, kunnen zich aanmelden via 
www.rws.nl/publieksdag_coentun-
nel. Vol is Vol! De ontvangen beves-
tigingsmail geldt als toegangskaart-
je ter controle.

V.l.n.r.: Voorzitter Ronald Urles van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn, profes-
sor Charles Majoie en Mireille van der Meij, directeur van AMC Foundation.

Bosgolftoernooi groot succes!
Cheque 39.500,- van Rotary 
voor AMC Foundation
Aalsmeer - Blije gezichten: Dins-
dagavond 17 juni kon voorzitter 
Ronald Urlus van de Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn in het Amster-
damse Bos een cheque van 39.500 
euro overhandigen aan de AMC 
Foundation. Het geld wordt besteed 
aan onderzoek naar de beste be-
handelmethode van een hersenin-
farct. Verantwoordelijk voor het on-

derzoek is professor Charles Ma-
joie verbonden aan het AMC, daar 
wordt het onderzoek uitgevoerd 
door promovendus Olvert Berkhe-
mer. Het bedrag werd dinsdag bij-
eengebracht tijdens de vierde edi-
tie van het Amsterdamse Bos Golf-
toernooi. De leden van de Rota-
ry Club hebben in samenwerking 
met het Amsterdamse Bos het bos 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 2 
juli vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 18 juni is gewonnen door 
Lenie van Klink met 5294 punten, 
op twee is Rinus Buskermolen ge-
eindigd met 5268 punten en plaats 
drie is behaald door Joop Biesheu-
vel met 5131 punten.

Fietstocht met 
OVAK 

Aalsmeer - Donderdag 3 juli is 
weer de fietsmiddagtocht van de 
OVAK Pedaalridders. De tocht is cir-
ca 25 kilometer lang en gaat dit keer 
richting Amstelveen. De route kan 
zowel individueel als in een groep 
gefietst worden. De route kan op-
gehaald worden en bij de rust ont-
moet men elkaar weer. Vertrek van-
af de parkeerplaats van het zwem-
bad aan de Dreef om 13.30 uur. 

werd vorig jaar als werper gescout 
en maakte de overstap van Thamen 
naar de Diamonds. 

Daniël Vos in actie op de heuvel
In Nederland zijn zes Baseball Aca-
demies die volgens het KNBSB een 
meerjaren opleidingsplan zorgen 
voor het opleidingstraject van honk-
baltalenten in de regio. Dat bete-
kent dat de beste jonge honkballers 
in de regio onder verantwoordelijk-
heid van de KNBSB worden ge-
selecteerd en binnen de honkbal-
school worden opgeleid. De talen-
ten trainen professioneel en spe-
len wedstrijden op topniveau, waar-
door zij zich optimaal ontwikkelen. 
Na hun opleiding binnen de honk-
balschool stromen de talenten uit 
naar de deelnemende topsportver-
enigingen, of vervolgen zij hun op-
leiding in Amerika. Thamen is dan 
ook zeer verheugd deze twee jeugd 
topteams te mogen ontvangen. 
Voor een ieder die kennis wil ma-
ken met deze prachtige sport zijn 
de wedstrijden een uitgelezen kans! 
Vanaf 10.00 uur is iedereen zater-
dag van harte welkom bij Honkbal- 
en Softbal Vereniging Thamen aan 
de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Voor 
meer informatie : www.thamen.info 
of www.diamondsbaseball.nl.

voor één dag omgetoverd in een 
heuse 18 holes golfbaan. De ruim 
honderd golfers kwam tijdens de 
baan bij verschillende holes culi-
naire verrassingen en verrassende 
obstakels tegen. Onder de deelne-
mers bevonden zich Ajax-directeur 
Edwin van der Sar en Ajax-trainer 
Frank de Boer. Zij werden vlak voor 
de start van dit sympathieke evene-
ment nog even geïnterviewd. Daar-
bij zeiden ze dat ze veel in het he-
le bos getraind hadden, maar om 
daar een golftoernooi te spelen 
was voor hen een hele nieuwe er-
varing. Binnen de Rotary Club was 
Gert-Jan Stoop verantwoordelijk 
voor de organisatie. Hij kon terug-
kijken op een bijzonder geslaagd 
toernooi. “Wat een pracht dag was 
het en wat een schokkende hoe-
veelheid energie komt op zo’n dag 
vrij. Wat een geestdrift, wat een blije 
gezichten. Enorm veel dank aan al-
le vrijwilligers, deelnemers en spon-
soren. Met elkaar zijn wij weer in 
staat geweest om het Amsterdam-
se Bos Golf iets bijzonder bijzon-
ders te laten zijn. En we hebben een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan 
de zoektocht naar een medische 
oplossing. Da’s een mooi gevoel.” 
Professor Charles Majoie, die de 
cheque in ontvangst nam, was op-
getogen over het resultaat. Als dank 
zegde hij toe dat de vrijwilligers en 
golfers (wanneer de resultaten van 
het onderzoek bekend zijn) worden 
uitgenodigd bij een College tour in 
het AMC. Daar kunnen de aanwe-
zigen dan zelf zien waarvoor ze zich 
dinsdag en de maanden ervoor zo 
hebben ingespannen.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Jan wint Cahors en Comb. 
van Ackooy vlucht Vierzon 

De winnaars Comb. van Ackooy en Jan van Dijk.

bers uit Noord Holland twee vluch-
ten op het programma. Echt zomer 
is het nog niet, het was aangenaam, 
maar voor de duiven prachtig weer. 
Vrijdagmorgen om 07.00 uur wer-
den de duiven in het Franse Cahors, 
een plaatsje behorende bij Bor-
deaux, gelost. Het is de bedoeling 
dat de duiven ‘s avonds thuis zijn, 
maar doordat ze tegenwind had-
den, moesten ze (en deze duiven 
zijn dit gewend) overnachten. Za-
terdagmorgen om 07.24.00 uur land-
de de 524 van Jan van Dijk bij hem 
op het hok, en met een snelheid van 
857,275 meter per minuut had deze 
duif, die al meerdere keren op ma-
rathon vluchten heeft meegedaan, 
de 932,715 kilometer overbrugd. Dit 
was goed voor de eerste prijs bin-
nen de vereniging. Henk Spaarga-
ren werd tweede, en Jos van Ac-
kooy derde In de afdeling werd Jan 
38e van 200 duiven die in concours 
stonden, en Henk werd 21e. in de 
Afdeling Noord Holland werd Jan 
38e van 1175 duiven. Zaterdagmor-
gen om 07.00 uur werden de duiven 
in Vierzon gelost, en het was de 732 

van Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp die om 14.55.16 uur de thuis-
haven bereikte, deze duif overbrug-
de de 596,476 kilometer met een 
gemiddelde snelheid van 1255,034 
meter per minuut. Wim Wijfje uit 
De Kwakel werd nipt verslagen en 
werd tweede, Comb. v. Leeuwen & 
v. Grieken uit Aalsmeer werd derde. 
In rayon F werd Comb. van Ackooy 
23e, Wim 27e en Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken 47e. Aanstaande zater-
dag is er een Midfond vlucht vanuit 
het Franse Meaux, gemiddelde af-
stand is 392 kilometer.

Zwemcompetitie lange baan
Bart en Ruben en Naresh 
halen brons op de NJJK 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het NJJK lange baan in het 
Sloterparkbad. De NJJK is het Ne-
derlands Jeugd en Junioren Kam-
pioenschap. Op deze wedstrijd 
worden de landelijke finales ge-
zwommen voor zwemmers van-
af 12 jaar. Om mee te mogen doen 
moet je aan limieten voldoen die 
per afstand en leeftijd zijn vastge-
steld door de KNZB. Oceanus had 
deze ronde 11 zwemmers die zich 
hadden geplaatst voor deze bijzon-
dere wedstrijd die 4 dagen duur-
de. Donderdagmiddag beten Fa-
biënne Vork, Bart Sommeling en 
Ruben van Vierzen de spits af en 
zwommen alle drie de 400 meter 
vrije slag. Alle drie behaalden een 
persoonlijk record op deze afstand. 
Vrijdagochtend was het de beurt 
aan Dennis Weening, Fabien-
ne Vork en Naresh Murli (S8,SB8, 
SM8). Alle drie zwommen ze de 50 
meter vrije slag, ook in een per-
soonlijk record. Vrijdagmiddag 
stonden Bart Sommeling, Ruben 
van Vierzen en Naresh Murli klaar 
voor de start. Ruben zwom de 100 
vlinder en de 400 wisselslag. Op 
beide afstanden zwom Ruben een 
persoonlijk record. Op de 400 wis-
selslag wist hij zijn tijd met maar 
liefst 11 seconde te verbeteren. 
Naresh Murli zwom een persoon-
lijk record van maar liefst 4 se-
conde op de 100 vlinderslag. Rond 
19.00 uur was Bart aan de beurt 
voor de 400 wisselslag. De dag er-
voor had hij een vierde plaats be-
haald bij de 400 vrije slag, maar 
hij wist dat het op de 400 m wis-
selslag mogelijk was om derde te 
worden. Het werd een spannen-
de strijd waarbij Bart het deze keer 
niet weggaf en als derde aantikte. 
Zaterdagochtend stonden Lianne 
Bouwmeester, Anouk Hilgers, Em-
ma van Zanten, Ruben van Vier-
zen, Bart Sommeling en Fabiënne 
Vork weer vroeg in het zwembad 
voor het vervolg van het toernooi. 
Anouk Hilgers zwom haar eerste 
NJJK en wat deed ze het goed! 
Emma en Lianne zijn de afgelopen 
maanden door blessures getroffen 
en waren gelukkig wel weer aan-
wezig maar moesten genoegen ne-
men met een prestatie die net bo-

ven hun inschrijftijd lag. Bart en 
Ruben zwommen een persoonlijk 
record op de 200 vrij. Zaterdag-
middag was het de beurt aan Gi-
ulia Corsi en Fabiënne Vork. Giulia 
zwom de 200 vrij en had de limiet 
voor deze afstand pas eind mei op 
de kringfinales gehaald, maar het 
kon Giulia er niet van weerhouden 
om opnieuw een persoonlijk record 
neer te zetten van bijna 2 secon-
den. Fabiënne ging van start op de 
400 wisselslag. Ze zwom de race 
prima en kwam net boven haar in-
schrijftijd uit. Zondagochtend was 
de Oceanusploeg weer aanwe-
zig met Lianne Bouwmeester, Bart 
Sommeling, Anouk Hilgers, Fabiën-
ne Vork en Ruben van Vierzen. Bart 
zwom een mooi persoonlijk record 
op de 100 vrij, Anouk Hilgers ver-
raste iedereen met een persoon-
lijk record van maar liefst 4 se-
conde. Fabiënne zwom een mooie 
race op de 200 wisselslag en be-
haalde haar eigen tijd. Rond 12.30 
uur moest Ruben de 200 vlinder-
slag zwemmen. Hij stond als vier-
de op de startlijst en dat beteken-
de dat het brons wel heel dichtbij 
was. In de laatste baan van de race 
lag hij nek aan nek met een ande-
re zwemmer. 
Ruben tikte als derde aan en daar-
mee behaalde hij brons. Zondag-
middag stond er opnieuw een he-
le ploeg aan de start waarbij Jane 
Sommeling haar debuut maakte. 
Lianne, Anouk en Jane gingen de 
100 meter vrije slag zwemmen. Li-
anne zwom haar eigen tijd, de an-
dere twee meiden zwommen alle-
bei een persoonlijk record. Naresh 
Murli kwam aan de start om de 
200 m wisselslag te zwemmen. Hij 
zwom een mooie race en behaalde 
een bronzen medaille. Een gewel-
dige prestatie van Naresh en voor 
Oceanus de derde bronzen plak! 
De coaches, Maxime van de Heu-
vel en Paul Zirkzee, zijn deze vier 
dagen aanwezig geweest om dit 
allemaal mogelijk te maken voor 
de zwemmers. Namens de zwem-
mers en ouders heel erg bedankt! 
Oceanus kan terugkijken op een 
mooi NJJK. Volgende week zwem-
men de minioren de Jaargangfina-
les in Dordrecht. 

Laatste maal!
Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op de op een na laatste 
kaartavond was het weer heel ge-
zellig en druk. Komende vrijdag 27 
juni is de laatste kaartavond van dit 
seizoen. Het bestuur hoopt weer op 
een grote opkomst. Het is de laat-
ste gelegenheid om met elkaar op 
een mooie manier de vakantiepe-
riode tegemoet te gaan. Om 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Vanaf 19.30 uur gaat de 
deur open en staan koffie en thee 
klaar! Het koppelkaarten op vrijdag 
20 juni is gewonnen door Piet van 
Zuiverden en Martin van de Laar-
se met 5368 punten, op twee Essy 
van Es en Marja van Schip met 5336 
punten en op drie zijn Dirk Tromp en 
Rijk van Egdom geëindigd met 5309 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan het koppel Floor van Engelen 
en Theo Nagtegaal met 3534 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Corrie 
Zaal de hoogste eer met 245 punten.

Feestavond luidt verdere activiteiten Oosterbad in
Aalsmeer - Ondanks het matige 
weer waren er veel (oud)-Aalsmeer-
ders die de weg naar Het Ooster-

bad hadden weten te vinden tij-
dens de feestavond afgelopen 
week. Het was wederom een gezel-

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Het 
klaverjassen op donderdag 19 ju-
ni is gewonnen door Riet Pothui-
zen met 5402 punten, gevold door 
Geertje Koopstra met 5060 pun-
ten en op drie is Nico de Ron ge-
eindigd met 4998 punten. Bij het jo-
keren behaalde Kees van der Meer 
de hoogste eer met 112 punten. De 
tweede plaats was voor Bets Teu-
nen met 133 punten. Ook belang-
stelling voor deze gezellige middag? 
Kom langs of bel voor meer infor-
matie naar mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

lig samenzijn op vrijdagavond 20 ju-
ni waar, begeleid door een puik op-
treden van De Klught, velen onder 
het genot van een hapje en drank-
je de zomer officieel ingeluid heb-
ben. Een aantal stoere jongens 
dook om 23.30 het water in om in 
het pikkedonker te kunnen Midzo-
mernachtzwemmen en duiken van-
af de plank). 
Omdat het Nederlands elftal door-
gaat naar de achtste finales, kan 
er op 28 of 29 juni gekeken wor-
den naar de prestatie van Oranje in 
Het Oosterbad. Er zullen twee groot-
beeldschermen geplaatst worden, 
zodat ook vanaf het terras gekeken 
kan worden naar de wedstrijden. Op 
maandag 30 juni start de Zwemvier-
daagse die om 19.00 uur geopend 
gaat worden met een optreden van 
een geheel uit Aalsmeerse meiden 
bestaande Buentingdansgroep. Het 

Oosterbad is vijf avonden beschik-
baar voor de Zwemvierdaagse, zo-
dat in verband met school- of an-
dere activiteiten, er toch vier da-
gen gezwommen kan worden. Het 
is mogelijk om te kiezen op welke 
avonden er gezwommen wordt, zo-
lang het maar vier avonden in to-
taal zijn. De deelnemerscategorie-
en voor dit evenement zijn als volgt: 
Iedereen tot 12 jaar zwemt 4 maal 
250 meter, iedereen ouder dan 12 
jaar zwemt het dubbele, 4 keer 500 
meter. Op woensdag 2 juli is er een 
speciale kindermiddag met veel leu-
ke attracties, zoals een springkus-
sen, oud-Hollandse spelletjes en 
een verrassing. En op zaterdag 5 
juli vindt zal traditionele Zwemloop 
weer plaats in samenwerking met 
Oceanus. Adres van het Oosterbad 
is Mr. Jac. Takkade 1. Kijk voor alle 
informatie op www.hetoosterbad.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 20 en zaterdag 
21 juni, de langste dag van het jaar 

en het begin van de zomer, ston-
den voor de Postduiven liefheb-



Wedstrijdzeilen Combi Amsterdam
Mikki Spaander oppermachtig
Aalsmeer - De Combi Amster-
dam is een samenwerking van wa-
tersportverenigingen in de regio 
groot Amsterdam. Jaarlijks worden 
er zeilwedstrijden georganiseerd 
voor jeugdige zeilers in de Optimis-
ten, Splash en Laser-klasse. Afgelo-
pen weekend werden de wedstrij-
den in Aalsmeer verzeild; voor de 
geoefende zeilers op de Grote Poel 
en voor de beginners op de Klei-
ne Poel. Met 156 deelnemers in to-
taal was er sprake van een grote op-
komst. Vooral de beginners hadden 
er zin in met 51 starters. Wedstrijd-
leider Ernst van Werkhoven had een 
keurige baan uitgelegd en met eni-
ge begeleidingsboten erbij lieten 
zij zien al heel goed te kunnen zei-
len. Joep van Munster (Loosdrecht) 
zeilde zich steeds knap voorin en 
won met slechts 17 punten uit acht 
starts. Hij werd direct gevolgd door 
Hester Stokman en Tom Jongkind 
(beiden van de WV Nieuwe Meer) 
met 18 en 19 punten. Op de Grote 
Poel troffen zeilers en wedstrijdlei-
ders het. Bij een over beide dagen 
constante wind hoefde wedstrijdlei-
der Maarten Oelering geen enkele 
keer de baan te verleggen. Zo kon-
den er zes fraaie lange races over 
de hele breedte van de Poel wor-
den verzeild. In de B-klasse voor ge-
vorderden won Jacobine Leemhuis 

met slechts 7 punten voor Friso van 
Gruijthuijsen met 15 punten. In de 
A-klasse verschenen 40 jeugdige 
cracks aan de start. Vanaf de start-
boot had Hans van der Laarse eni-
ge keren de zwarte vlag nodig om 
massaal te vroege starts te voorko-
men, zo snel ging het hele veld van 
start. Mikki Spaander liet zien wat 
haar vele trainingsuren waard zijn. 
Zij won maar liefst 4 keer en liet 
daarmede Lars Hellenberg (Nieuw-
koop, 14 punten) overtuigend ach-
ter zich. Derde werd Ole Vriethof 
met 23 punten, nadat hij de laat-
ste race op zijn naam had geschre-
ven. In de Laser 4.7 won Daan Vis, 
in de Splash-A Diederik Schiet en 
in de Splash-B zeilde Hidde Grootes 
(Haarlem) uitsluitend eerste plaat-
sen bij elkaar; hij won met het mini-
mum aantal van 6 punten. Het eve-
nement was in handen van de West-
einder Zeilwedstrijden, in combina-
tie met de Aalsmeerse watersport-
verenigingen WV Nieuwe Meer en 
WV Aalsmeer en werd op de wal op-
geluisterd door een grote barbecue 
en een bingo met nautische prijzen 
in een vol en zeer geanimeerd club-
huis. Kijk voor veel foto’s en com-
plete uitslagen op www.westeinder-
zeilwedstrijden.nl en www.combi-
amsterdam.nl
Theo van Mierlo

Ritmische Gymnastiek
Eervolle vermelding meiden 
Omnia op NK in Ahoy!
Aalsmeer - In weekend van 21 en 
22 juni zijn weer verschillende lan-
delijke finales gehouden door de 
KNGU. Dit allemaal onder de noe-
mer Fantastic Gymnastics in Ahoy te 
Rotterdam. In deze bruisende om-
geving deden er zowel op zaterdag 
als op zondag meiden mee van de 
selectie ritmische gymnastiek van 
SV Omnia. Voor de finale duo’s pre-
junioren B hadden Anahit Ogani-
sjan en Jikke van der Meer zich ge-
plaatst met het materiaal touw. De 
duo-oefening is ooit geïntroduceerd 
als opstapje naar de groepsoefening 
en ook op dit onderdeel hadden de 
pre-junioren B zich geplaatst. De-
ze wedstrijd was op zondag. Ana-
hit Oganisjan mocht ook aantreden, 

samen met Sanne Cleveringa, Joan 
Gerritsen en Sanne Koopmans, voor 
de groepsoefening met het materi-
aal bal.

Zowel op zaterdag tijdens de duo-
wedstrijd als zondag tijdens de 
groepswedstrijd lieten de meiden 
een oefening zien waar ze trots op 
mochten zijn. De speciale sfeer van 
Ahoy inspireerden de meiden tot 
goede oefeningen. Anahit en Jikke 
gingen uiteindelijk met een eervol-
le vermelding naar huis en eindig-
den op de 9e plaats. De groepsoefe-
ning was zelfs een 7e plaats waard. 
Een fantastisch resultaat, ook voor 
de trainsters Mara van Eijk en Ilse 
Huiskens.

Eerste en derde prijs voor 
Aalsmeerse raceteams
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was de TT van Elst. Zaterdagavond 
streden zeven Aalsmeerse teams 
mee voor de 3 uurs race van Elst. 
Team Motoport 2 met Jaap Eikelen-
boom en Paul de Bruijn op een Har-
ris Kawasaki pakte de overwinning. 
Team Motoport 1 met Mario en Jai-
vy Eikelenboom met een Bakker Ka-
wasaki eindigde op de derde plaats. 
Na een 3 uur lange slijtageslag voor 
de klassieke race motoren, behaal-
den zes van de zeven Aalsmeer-
se teams uiteindelijk de eindstreep. 
Zondag waren de Demoraces in al-
le klassen, ook hier weer Aalsmeers 
succes. Henk van den Beukel be-
haalde de derde plaats op zijn Hon-
da in de 50 cc. Kees Boelsma op een 
Kawasaki eindigde in 750 cc klasse 
op de eerste plaats.
In het weekend van 13 en 14 sep-
tember strijkt het klassieke moto-
rengeweld voor de veertiende keer 

neer in Aalsmeer. De verwachting is 
dat er in Aalsmeer bij de Hibra 40 
teams uit binnen- en buitenland zul-
len deelnemen aan de 3 uur race op 
zaterdagavond. Zondag 14 septem-
ber wordt er weer groot spektakel 
verwacht in alle klassieke race klas-
sen. 

Vierdaagse onthaal met muziek
Kudelstaart - Van maandag 16 tot 
en met donderdag 19 juni is in Ku-
delstaart de avondvierdaagse ge-
houden. Er is deelgenomen door 
een groot aantal leerlingen van de 
drie basisscholen en natuurlijk hun 
ouders en enkele leerkrachten. 
Door de organisatie waren lande-
lijke routes uitgezet, evenals diver-
se wijken zijn bezocht. 

Op ontdekking in Kudelstaart! Op 
de woensdag was de kleding van de 
deelnemers veelal unaniem: Oranje. 

De voetbalwedstrijd tegen Australië 
kon natuurlijk niet live gekeken wor-
den, maar alle lopers werden op de 
hoogte gehouden van de stand. Na 
afloop blije gezichten: Weer een dag 
gehaald en Oranje heeft gewonnen. 
Op de laatste dag werd de laatste 
kilometer vrolijk met muziek van het 
Show Jachthoornkorps afgelegd. En 
natuurlijk was er een hartelijk ont-
vangst door familie en vrienden bij 
de finish en bloemen voor alle spor-
tievelingen! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Onderzoek verplaatsing atletiekbaan 

Gezellig jubileumfeest AVA
Aalsmeer - Een gezellig en sportief 
jubileumfeest beleefde de vijftig ja-
rige Atletiekvereniging Aalsmeer af-
gelopen zaterdag 21 juni. Er werd 
een estafetteloop gehouden met le-
den en oud-AVA64’ers, er waren be-
hendigheidsspelletjes op het mid-
denveld en kinderen konden zich 
onder andere vermaken op het ge-
huurde springkussen. En natuur-
lijk was er muziek, van dj en zan-
ger Rick van der Kroon. Het offi-
ciële startsein voor het jubileum-
feest werd gegeven door wethouder 
Gertjan van der Hoeven van sport. 
Hij prees de bloeiende jeugdafde-
ling van AVA en sprak zijn bewon-
dering uit voor de groep trouwe zes-
tig plussers die elke woensdagoch-
tend gezamenlijk komt trainen. Mo-
menteel heeft de Atletiekvereniging 
276 leden. De wethouder ging in 
op de modernisering van de sport-
accommodaties in de gemeente de 
komende jaren. Met het bestuur van 
AVA is al geruime tijd gesprek over 
het opknappen van de baan in de 
Sportlaan, maar concrete plannen 
zijn er nog niet. Het probleem zijn 
de hoge kosten die met het opknap-
pen van de baan gepaard gaan. De 
financiële omstandigheden laten 

deze uitgave niet toe. Maar, de wet-
houder bracht ook positief nieuws. 
In het coalitieakkoord valt te lezen 
dat de gemeente grootschalige re-
novatie minder realistisch vindt. 
Het college is opgedragen om seri-
eus te onderzoeken of verplaatsing 
van de atletiekbaan naar de Horn-
meer en herontwikkeling van de lo-
catie in de Sportlaan haalbaar is. De 
portefeuillehouder beloofde zijn ui-
terste inspanning om te komen tot 
een goede oplossing. “Het zal van 
ons allemaal wel creativiteit en aan-
passingsvermogen gaan vragen.” 
Van der Hoeven besloot zijn verhaal 
met het vragen van een hartelijk ap-
plaus voor alle vrijwilligers. “Het ge-
heim in Aalsmeer is de toewijding 
en clubliefde van die duizenden in-
woners die vrijwillig een bijdrage le-
veren aan hun vereniging. Sommi-
gen opvallend, anderen onzichtbaar, 
maar voor allen geldt 1 ding: Ze zijn 
allemaal onmisbaar.” Ter gelegen-
heid van het vijftig jarig bestaan is 
een jubileumboek uitgebracht. “Een 
prachtig jubileumboek”, aldus de 
wethouder.
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website van de atletiek-
vereniging. 

Voor 59e maal Tour de Kwakel
De Kwakel - Het bestuur van het 
Kwakelse tourspel is al weer druk 
bezig met de voorbereidingen op de 
Tour de France die op 5 juli in Enge-
land start. 
Op 4 juli moet de stembus in het 
Tourhome klaar staan om de eerste 
voorspellingen in te doen. Het home 

moet ook weer gastvrij gemaakt 
worden voor de honderd deelne-
mers, die daar drie weken hun heil 
in de wielersport zoeken. Vele deel-
nemers zijn al benaderd, mocht dit 
nog niet gebeurd zijn, dan gelie-
ve contact op te nemen met Adrie 
Voorn via 0297 568472.

De prijswinnaars van verleden jaar: In het midden de winnaar van de gele trui 
Wim Verlaan, rechts de winnaar van de witte trui Joris Voorn en links Jim Voorn 
als winnaar van de ploegen- en tijdritprijs.

Tennistoernooi voor jeugd
Medailleregen bij All Out
Aalsmeer - Afgelopen zondag 22 
juni regende het gouden medail-
les bij tennisvereniging All Out tij-
dens het jeugd toernooi. Na veel 
spannende kleine wedstrijdjes en 
een nog spannendere medaille uit-
reiking kon iedereen weer even re-
laxen tijdens de barbecue. 
Trots laat Ruby van Bael haar ge-
wonnen medaille zien. “Iedereen 
heeft een ‘echte’ gouden medaille 
en het was helemaal niet eng, juist 
leuk!” Alle kinderen hadden zich 
deze zondag verzameld bij All Out 
en werden door tennistrainers Mar-
vin, Peter en Herman verdeeld over 
de vier banen waar zij op verschil-
lende niveaus aan de spannend-
ste wedstrijden begonnen. Sommi-
gen speelden op een kwart van het 
veld, sommigen op een half veld en 
enkele al op een driekwart veld! Al 
met al, voor ieder wat uitdagends. 
Al deze inspanning werd beloond 
tijdens de prijsuitreiking waar ieder, 
onder luid gejuich van alle mama’s, 
papa’s, opa’s en oma’s, zijn of haar 
eigen medaille ontving. Daarna kon 
iedereen weer tot rust komen tij-

dens de gezellige barbecue, waarna 
onder de Braziliaanse versiering van 
het 40+ toernooi genoten is van een 
lekker buffet en welverdiende ham-
burgers. 

Alle kinderen vol spanning tijdens de prijsuitreiking.

Ruby van Bael showt trots haar wel-
verdiende medaille.

Atletiek en dansen tijdens 
Sportdag Samen Een
Aalsmeer - Op woensdag 18 juni 
heeft obs Samen Een de jaarlijkse 
sportdag georganiseerd, in samen-
werking met Sportservice Haarlem-
mermeer. Alle kinderen uit de groe-
pen 3 tot en met 7 hebben de he-
le ochtend sportief doorgebracht. 
De sportdag was opgedeeld in drie 
verschillende onderdelen, name-
lijk: clinic atletiek verzorgd door AV 
Aalsmeer, clinic hip hop door de 
CanDance Studio’s en een onder-

deel met een vijftal spellen, zoals 
flessentrefbal, voetbal, hindernis-
baan en boogschieten voor de oud-
ste kinderen. Bij het onderdeel hip 
hop hebben de kinderen allemaal 
een dansje ingestudeerd en deze 
aan het einde van de ochtend laten 
zien aan de ouders die de kinderen 
kwamen ophalen. Door het prachti-
ge weer en de hulp van een aantal 
ouders is de dag een groot succes 
geworden. 
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Foto: www.kicksfotos.nl

Foto: Erik Witpeerd
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