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Momenteel wordt hard gewerkt aan het vervangen van de riolering en het herinrichten van de F.A. Wentstraat.
De overige straten in de ‘blauwe buurt’ gaan na deze ‘klus’ ook groots onder handen genomen worden.

Tel. 0297-59 11 22

Op
zoek naar
werkgeluk?
Wijopvinden
het voor site!
jou!
De laatste
vacatures
staan weer
onze vernieuwde

Het beste personeel op de juiste plek

Vanavond huldiging handballers en raadsvergadering!

jaar wordt de Triade in gebruik
genomen. Tussen het park en de
school gaan wandelverbindingsroutes aangelegd worden.

Daarna, vanaf 20.00 uur, mogen
belangstellenden plaatsnemen
op de tribune in de raadzaal voor
de maandelijkse, openbare raadsvergadering. Burgemeester, wethouders en fracties gaan onder
andere praten over de grondexploitaties 2018, de jaarstukken 2018 en het meerjarenprojectplan Buitenruimte 2019-2022
staat ter vaststelling op de agenda. In het plan is te lezen dat de
bestuurders flink willen doorpakken, want er staan diverse grote
projecten voor de komende vier
jaar op het programma.

Beheermaatregelen
Naast de grote projecten staan de
komende drie jaar ook diverse beheermaatregelen gepland, waaronder het vervangen en snoeien
van bomen en beplanting, vervangen van openbare verlichting, vervangen van speelplaatsen en verplaatsen van de JOP in
Kudelstaart, aanpassen van allerhande verkeerssituaties, achterstallig en onderhoud aan nader te
bepalen asfaltwegen, beheer van
civieltechnische kunstwerken en
baggeren en groot onderhoud
aan beschoeiingen en kademuren. Voor de uitvoer van alle ‘wensen’ is een projectenlijst gemaakt
om tot een goed werkbare systematiek te komen.

Ook de ventweg van de Zwarteweg, de Zijdstraat, de Anjerhof en
de buurt rond de Meervalstraat
en de Roerdomplaan willen de
bestuurders een nieuwe look geven. Verder gaat een groot aantal hoofdfietsroutes opgeknapt
worden, krijgt de Machineweg
een metamorfose (herinrichting
kruispunten, onderhoud verharding en verlichting en aanleg ontbrekende fiets- en voetpaden) en
staat groot onderhoud gepland
aan een deel van de Oosteinderweg, de Ambachtsheerweg, het
begin van de Uiterweg en de Lijnbaan-Dorpsstraat. Ook herinrichHerinrichten en onderhoud
ten van de Pontweg, het gebied
Dat de Aardbeienbrug (in 2019) rond de Proosdijhal en het terrein
en de Barende Brug (in 2020) ver- rond sporthal De Bloemhof staan
vangen gaan worden, is bekend, in het programma. En, er is niet almaar ook de overige bruggen op leen aandacht voor het winkelgede Uiterweg worden onder han- bied in het Centrum, ook de herden genomen, evenals de brug inrichting van de Ophelialaan (bij
bij de entree van de Kerkweg.
de winkels) is op het doe-lijstje
Momenteel vindt de reconstruc- geplaatst.
tie van de F.A. Wentstraat plaats, Het nieuwe Hornmeerpark is
maar er is meer in de planning. klaar en in het nieuwe school-

De raadsvergadering wordt, als
de planning klopt, vanaf 22.00
uur afgesloten met het vragenkwartier. Thuis luisteren kan overigens ook via www.aalsmeer.nl
en zelfs kijken via het televisiekanaal van Radio Aalsmeer.

Zwarte rookpluim door brand bij tankstation
Oude Meer - Dinsdag 18 juni is
omstreeks half vijf in de middag
bij het tankstation aan de Fokkerweg brand ontstaan. Een omstander meldde meerdere explosies te
hebben gehoord. De brandweer
was met veel materieel ter plaatse. Onder andere is een crashtender van Schiphol ingezet. Het
vuur was vrij snel onder controle,
maar de brand heeft flinke schade aangericht. De brand is vermoedelijk ontstaan in een bestelbus, waarvan de eigenaar aan
het tanken was. Er is in ieder geval één persoon gewond geraakt.
Vanwege de hevige, zwarte rookwolken is de Aalsmeerbaan enige
tijd gesloten geweest. Het vliegverkeer werden omgeleid via de
Kaagbaan. Ook in Aalsmeer was
de dikke zwarte rookpluim duidelijk zichtbaar.
Foto: VTF / Laurens Niezen

www.antennagroep.nl
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Aalsmeer - Eerst worden vanavond, donderdag 20 juni, Heren 1,
Heren A1 en Dames C1 van Greenpark Aalsmeer handbal in het
gemeentehuis in het zonnetje gezet. De kampioenen worden om
19.30 uur gehuldigd en natuurlijk is publiek hierbij welkom.
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Diverse grote projecten op
‘doe-lijstje’ van college
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Aalsmeer - Rond kwart
voor zes in de vroege ochtend van donderdag 13 juni kreeg de politie een melding van de centrale dat er
een auto was gestolen en
deze vanuit Amstelveen
richting Aalsmeer reed. De
dief reed over de Schipholweg en de N201 om vervolgens de Bosrandweg op te
draaien. De achtervolging
was inmiddels ingezet door
de politie en bij het zien van
de zwaailichten besloot de
dief te vluchten via de Mr.
Jac. Takkade. De auto reed
het terrein van een manege
op, stopte en gelijk renden
er drie personen uit de auto richting het Amsterdamse
Bos. Agenten zijn achter het
drietal aangerend. Ondertussen waren voor de zoektocht ook hondengeleiders
gearriveerd en werd de heli ingezet om vanuit de lucht
naar de dieven te speuren.
Er is anderhalf uur gezocht,
maar het drietal is niet gevonden. De auto, een Volkswagen Up, bleek op 9 juni te
zijn gestolen in Amsterdam
en is vermoedelijk ingezet
bij een inbraak. Er gaat een
uitgebreid sporenonderzoek
plaatsvinden.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Aalsmeer: omg. Aalsmeerderweg
Aalsmeer-Zuid

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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Familiemiddag Doopsgezinde Gemeente

INFORMATIEF
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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren 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
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.

Voor voedseluitdeling aan vluchtelingen

Che ue OS voor bakfiets
‘Because we Carry’
Aalsmeer - De Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA) heeft op 11 juni een cheque
overhandigd aan Marjanne Roodenburg, die samen met drie
Aalsmeerse dames voor ‘Because
we Carry’ op Lesbos in Griekenland vrijwilligerswerk hebben gedaan. Penningmeester Stef Holling van OSA mocht een cheque
van 1.755 euro uitreiken en dit
geld gaat besteed worden aan de
aanschaf van een elektrisch aangedreven bakfiets voor voedseltransport voor de vluchtelingen
in de kampen op Lesbos. Voor

de dagelijkse voedseluitdeling in
de kampen op Lesbos is dit een
uitkomst. Er is door de kledingbeurscommissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een
bedrag ingezameld, zodat dit verdubbeld kon worden door de
OSA. Meer informatie is te vinden op de websitte www.becausewecarry.org Er is overigens nog
steeds veel geld nodig voor hulp
aan de vluchtelingen. Meer weten over OSA, een bijdrage vragen voor een ontwikkelingsproject of andere info gewild? Kijk
dan op www.osa-aalsmeer.nl

www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 23 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met André Huiting.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag om 9.45u. feestelijke jubileumdienst met ds. A. Jansen
(HA). Om 18.30u. dienst met
ds. J.A.C. Weij in NGK Lichtbaken. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met zr. Mieke Wierda.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: MCC
Syrië.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. P. Verschoor uit Helmond.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. Fredrikze uit Harderwijk.
Organist: H. van Voorst. Ook
dienst in zorgcentrum met
dhr. E.R.H. Kramer, Aalsmeer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

Klieder Zin: ‘Zon en Water’

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

brug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Christiaan Tan. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. JA.C.
Weij en 18.30u. Leesdienst,
gez. met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering,
voorganger M. van Zoelen.
Zondag om 9.30u. Viering en
om 14u. Poolse dienst met Andrzej in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. A.J.O. v/d Wal uit
Hoofddorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met dhr.
W. Nijsse uit Amsterdam.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Sint Jan Feest
m.m.v. dames-, heren- en kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Oktober t/m mei

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

Aalsmeer - De Klieder Zin van de
Doopsgezinde Gemeente wil inwoners graag uitnodigen voor
‘Zon en Water’ op zondag 23 juni. Dat is een dag over alle mooie
dingen van de zomer. Dankbaar
voor lekker weer, sproeten en tenen in het water! Vier keer per jaar
is er een familieviering, per seizoen een keer.
Dit is een middag voor jong én
oud, voor het hele gezin, voor samen met de buren of in je eentje. De zomer wordt gevierd. En
de zomer in Aalsmeer kan maar
één ding betekenen: Zon en water! De Poel op, aan het water liggen, zwemmen en varen, echte Aalsmeerders zijn op en rond
het water. Ondanks dat de bijeenkomst toch echt in de Zijdstraat
gaat plaatsvinden, wordt het

water wel naar de kerk gehaald.
Spellen met water, kliederen met
waterverf en wie weet misschien
wel zand tussen je tenen. Tijdens
de Klieder Zin is er ruimte voor
spelletjes en knutselen. Tussen
13.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden welkom. De Klieder
Zin is een inloop en dit betekent
dat iedereen de hele middag welkom is, maar bijvoorbeeld ook later in de middag kan/mag binnen
stappen voor een momentje.
Wel handig om te onthouden:
Om 14.30 uur wordt een verhaal voorgelezen, klinkt een lied
en wordt een ijsje gegeten. De
Klieder Zin is in de Zijdstraat 55,
bij de Doopsgezinde Gemeente. Voor meer informatie kan gemaild worden naar Franka Riesmeijer via: franka@dgaalsmeer.nl.

Training ‘Ouder
met dementie’

COLOFON

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
start een tweedelige training
‘Omgaan met Dementie’ voor kinderen van iemand met dementie.
Hoe ga je om met je veranderende vader of moeder, hoe behoud
je het contact, wat betekent het
voor jou? De training geeft antwoord op deze en andere vragen
en er is ruimte voor het delen van
ervaringen. De trainingen zijn op
13 en 20 augustus van 19.30 tot
21.30 uur in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat 12. Aanmelden kan
tot 7 augustus via 020-3335353
of per e-mail via info@mantelzorgenmeer.nl. De cursus is bedoeld
voor mantelzorgers uit Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel
en
Uithoorn.
Kijk voor meer informatie op
www.mantelzorgenmeer.nl.

Laatste Oost-Inn
dit seizoen

Amstelveen - Op woensdag 26
juni wordt van 9.30 tot 11.30 uur
de laatste inloop en ontmoeting
van dit seizoen gehouden bij de
Oost-Inn. Koffie en thee staan
tal sterfgevallen van darmkanker klaar en bezoekers kunnen meeterug te dringen. Tijdens de in- doen met quilten of een ander
formatieavond geven een MDL- handwerk ter hand nemen. Saverpleegkundige, een MDL-arts, men gezellig met naald en draad
een chirurg, een internist onco- iets moois maken. Van 9.30 tot
loog, een ergotherapeut en een 10.30 uur is er verder ook de Taalrevalidatiearts van Reade lezin- Inn. Komt u uit het buitenland en
gen. Daarbij komen de screening, wilt u Nederlands leren begrijpen
eventuele symptomen, behan- en spreken? Kom dan meedoen.
deltraject en revalidatie uitge- Er zijn geen kosten aan verbonbreid aan bod. U bent van harte den. Iedereen is hartelijk welkom
welkom in de ontmoetingsruimte bij deze activiteiten in de Oostvan Ziekenhuis Amstelland. Toe- Inn in de Mikado aan de Catharigang, koffie en thee zijn gratis. na-Amalialaan 66. Vanaf woensAanmelden kan via www.zieken- dag 4 september is er weer elhuisamstelland.nl. De zaal is open ke week Oost-Inn. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297vanaf 19.00 uur.
321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bid mee voor vervolgde christenen

Nacht van Gebed Aalsmeer
Aalsmeer - Bid mee van vrijdag 21 op zaterdag 22 juni in de
Dorpskerk voor vervolgde christenen. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus.
Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks
een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel
vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee voor
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in Ontmoetingsruimte Ons
Tweede Thuis, Jasmijnstraat
33. Van september t/m april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba
uit Iran en kom naar de Nacht van
Gebed voor de vervolgde kerk
van 21 op 22 juni in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. De Nacht
begint op vrijdagavond 21 juni om 22.00 uur en duurt tot zaterdagochtend 22 juni 06.00 uur.
Er kan ook gekozen worden om
een (klein) deel van de nacht mee
te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien de
aanwezigen verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria. Kijk voor meer informatie op:
Voor méér lokaal
www.opendoors.nl/nacht.

nieuws uit de regio!
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Extra verkoop
St. Urbanus
chocolade
Bovenkerk - De eerste 5000 St.
Urbanus chocoladerepen voor de
wederopbouw zijn verkocht. De
initiatiefnemers zijn blij verrast
dat deze mijlpaal nu al bereikt
is. Dit heeft het vertrouwen gegeven om nog een tweede serie
van 5000 repen te bestellen. Door
alle acties is er al ruim 200.000
euro bijeen gebracht. Binnenkort hoopt de sponsorcommissie te kunnen laten zien dat aangevangen wordt met het nieuwe
dak van de kerk. Zaterdag 22 juni zijn er twee extra verkooppunten voor de St. Urbanus chocoladerepen. Bij de open torendag
bij de Urbanus kerk kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur repen gekocht worden. En bij voetbal vereniging RODA 23 tijdens het horeca voetbaltoernooi van 11.00
tot 17.00 uur.
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Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 17.450
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
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Vrijdag 21 juni voor 12 tot 23-jarigen

Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding en DOCK bundelen hun krachten tijdens Heatwave Festival op vrijdag 21 juni in muziekcentrum N201 aan de
Zwarteweg. Samen met de Fresh
Crew (een grote groep Aalsmeerse jongeren) is keihard gewerkt
aan de organisatie van een eigen
festival voor jongeren. Niemand
minder dan Snelle, één van de
snelst groeiende rappers van het
moment, is gestrikt voor een vette liveshow. Naast deze show zijn
er ook workshops zoals beauty,
fashion en DJ te volgen en treden
er lokale Aalsmeerse talenten op.
Heatwave is hét festival voor en
door jongeren uit Aalsmeer. “Met
dit project willen we jongeren
uitdagen om na te denken over
hun culturele voorkeuren. Daarnaast willen we de drempel tot
cultuur zo laag mogelijk maken.
We willen ze laten inzien dat cul-

tuur meer is dan een schilderij of
een opera, maar dat ook het bezoeken van een concert of DJ-optreden cultuur is. Dus, als jij zin
hebt in een toffe avond vol muziek, workshops en verrassingen,
dan moet je hier bij zijn”, aldus
Lennard Gols van Cultuurpunt
Aalsmeer.
De deuren voor het festival in
N201 openen vrijdag 21 juni om
19.30 uur. Iedereen tussen de 12
en 23 jaar is welkom, ook als je
niet uit Aalsmeer komt! De kaartjes kosten 5 euro per stuk en zijn
verkrijgbaar via de website van
De Binding: www.debinding.nl.
Je kunt ook een privéberichtje
op de Instagrampagina van één
van de organisatoren achterlaten. Aan de deur, op de avond
zelf, kost een kaartje 7 euro. Let
op: er is geen garantie dat er dan
nog kaartjes over zijn. Wees er
dus snel bij!

▲

Heatwave Festival met
rapper Snelle in N201

Blues van Barrelhouse
in The Shack zondag

Oude Meer - Al 45 jaar ‘on the
road’ en op zondag 23 juni zijn
ze terug op het podium in Oude
Meer: Barrelhouse, één van Nederlands allerbeste bluesbands.
Het publiek wordt getrakteerd op
een wervelende bluesshow met
zangeres Tineke Schoemaker,
Guus Laporte (gitaar en zang),
Johnny Laporte (gitaar), Jan Willem Sligting (bas en accordeon), Han van Dam (piano) en Bob
Dros (drums). Begin 2019 heeft
Barrelhouse een CD box uitgegeven met liefst twaalf albums.
De band heeft daar een tour aan
vast geplakt waarin voornamelijk
oud materiaal gespeeld wordt.

De tour noemen ze ‘The Barrelhouse Vinyl Tour’ en natuurlijk
mag The Shack niet ontbreken op
hun tourlijst. De blues is altijd de
leidraad geweest, ook bij de uitstapjes naar country, rock, folk en
jazz. Barrelhouse: Al veertig jaar
dezelfde bezetting en nog altijd
sterk tijdens een live-optreden.
Kom het zien en horen!
Zondag 23 juni is The Shack open
vanaf 15.00 uur. Barrelhouse begint om 16.00 uur en de entree is
10 euro. Kijk voor het programma
en openingsdagen en tijden op
www.the-shack.info. Adres: The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer.

‘Bloemen in bloemrijke romans’

Lezing in Flower Art Museum
Optreden The Coincidences:
Chaotisch, maar gezellig
Aalsmeer - Ierse muziek van de
band The Coincidences klonk afgelopen zaterdag 15 juni in Joppe. Met banjo en viool werd
een feestje gebouwd en het publiek kon de vrolijke deuntjes wel
waarderen.
In tegenstelling tot de aankondiging bestond de band niet
uit acht muzikanten, maar waren vier heren en een dame naar
Aalsmeer gekomen. De twee zangeressen en waarschijnlijk de
doedelzak- of mandolinespeler
blonken uit in afwezigheid.
Het was een ietwat chaotisch optreden, maar de grote inzet en
muzikaliteit van de violist/zanger

en de bassist maakte dat er een
opperbeste sfeer hing. “Gezellig
hoor”, aldus een bezoeker die op
verzoek van de band een lied probeerde mee te zingen.

Universiteit van Amsterdam, over
hun onderzoek naar bloemen in
de best verkochte en meest uitgeleende boeken die voor het
eerst in het Nederlands zijn verschenen in de periode 2007 tot
2012. Hun verhaal is interessant
voor zowel liefhebbers van bloemen als van literatuur. De lezing
begint vrijdag 28 juni om 20.00
uur. Entree: 6,50 euro, inclusief
museumbezoek en koffie of thee
bij ontvangst. Museumvrienden
betalen 2,50 euro. Aanmelden
via: info@flowerartmuseum.nl.

het Michael Varekamp kwintet.
En zondagmiddag 30 juni verzorgt het Greenfield/Van Beest
kwartet vanaf 16.00 uur de muzikale afsluiting van het weekend.
Het Jazzweekend op de Nieuwe
Meer wordt georganiseerd in samenwerking met KCA en cultureel café Bacchus. Adres: Stommeerweg 2 (met de pont naar de
overkant). Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel.
0297-327698 en Pierre Tuning,
tel. 0297-360355.
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Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie Henny Bax in gang
Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm. T/m eind juli.
Huldiging handbalkampioenen in gemeentehuis vanaf
19.30u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis vanaf 20u.
Kienen om kampioenschap
Kudelstaart in Dorpshuis, 20u.

21 JUNI

Exposities in Flower Art Museum (tegenover watertoren).
Vrijdag 10-17u. Zaterdag en
zondag 11-17u. T/m 7 juli.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Optreden vrienden van het levenslied in wijkcentrum Voor
Elkaer, Kudelstaart v/a 14.30u.
Inloop voor ouderen in Odense Huis in Irene, Kanaalstraat.
Thema: Volendam.
Haringparty bij Centennial en
Chariot, Oosteinderweg 247
vanaf 15u. Met optreden Amsterdamse zanger.
Zwemmen tot donker wordt
op langste dag in Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade.
Kudelstaart Kulinair op de Kudelstaartseweg, 17 tot 23u.
Heatwave festival met rapper
Snelle voor jeugd 12-23jr in
N201, Zwarteweg v/a 19.30u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u

22 JUNI

Pupquiz
Aanstaande dinsdag 25 juni is de
volgende activiteit in het café in
de Weteringstraat. De tweewekelijkse pupquiz staat op het programma. De quizavond begint
om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Wie mee wil spelen kan zich als team, bestaande
uit vier tot vijf personen, aanmelden bij de bar in Joppe. De kosten
zijn 7,50 euro per team.

Jazzvirtuozen beleven de
Blues op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Het zesde jazzweekend op jachthaven de Nieuwe
Meer, van 28 tot en met 30 juni,
heeft dit jaar het thema: Jazzvirtuozen beleven de Blues. Jazzmusici van diverse pluimage gaan,
elk op eigen wijze, terug naar de
bronnen van de jazzmuziek: de
blues in al zijn verschijningsvormen. Op vrijdagavond 28 juni begint om 21.00 uur een optreden
van het Christian Pabst kwartet.
Op zaterdagavond 29 juni gaan
om 21.00 uur de spots aan voor

Aalsmeer - Vrijdag 28 juni wordt
in het Flower Art Museum een
lezing gehouden onder de titel
‘Bloemen in bloemrijke romans’.
De avond vindt plaats in het kader van de lopende tentoonstelling De Taal van Bloemen, die is
gebaseerd op de gelijknamige
roman waarin de symboliek van
bloemen een grote rol speelt.
Tijdens de lezing vertellen dr.
Jonneke Bekkenkamp en prof. dr.
Karina van Dalen-Oskam, beiden
verbonden aan de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de
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Negende editie op zaterdag 29 juni

Plaspop: Love Handles
en Ten Beers After
Aalsmeer- Alweer de negende
editie van Plaspop vindt plaats
op zaterdag 29 juni. Op zes verschillende locaties in de Westeinderplassen kan genoten worden
van acts en livemuziek. De komende weken volgt een kennismaking met de deelnemers. Bij
Schuilhaven de grote Brug trakteert de band ‘Love Handles’ op
nummers van onder andere The
Stones en de Beatles. De bandleden van ‘Love Handles’ spelen
puur voor hun plezier en de interactie met het publiek. Het leukste vinden ze de optredens voor
mensen die houden van live muziek en gezelligheid. Hoe fantastisch is het dan te spelen op Plaspop, met een continu wisselend
en rondvarend publiek?
Van illegaal naar legaal
Ook de Aalsmeerse formatie Ten
Beers After gaat van zich laten
horen tijdens Plaspop 2019. Editie 2017 van dit evenement op
het water werd opgeschrikt door

Down Town Ophelia in Ophelialaan met braderie, kinderactiviteiten, modeshow en
optredens van 10.30 tot 17u.
Feestavond van 19 tot 23u.
Crash Museum In fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug open
11 tot 16u, Lezing om 13u.
Ook woensdag 11 tot 16u.
Helden van Paw Patrol in Centrum van 12 tot 16u.
Opening expositie ‘Het Circus’
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 om 16u. Open t/m 28
juli van do. t/m vr. 14-17u.
Feestavond
met
Wesley
Bronkhorst en Peter Beense in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u
Single 501 dartstoernooi in
café de Gouwetéén, Dreef in
Hornmeer vanaf 20.30u.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

een optreden van Ten Beers geheel buiten mededinging van de
organisatie van Plaspop. Noem
het wildplassen, illegaal, maar
dit is juist binnen het gedachtengoed van de Dippers. De actie
van Ten Beers After werd opgepikt door het vijftal van Plaspop
en, zo vinden de heren en dames
van Ten Beers, terecht beloond
met een plaatsing op het festival
van dit jaar. En wat voor plaats!
Ten Beers treedt op bij de locatie
Vissersvreugd, zonder twijfel één
van de meest sfeervolle plekjes
van de Westeinder

23 JUNI

Drie keer optreden
Plaspop start zaterdag 29 juni om
20.30 uur. Om 21.30 uur is het
tweede en om 22.30 uur het derde optreden. De avond wordt gezamenlijk afgesloten vanaf 23.15
uur op de Koddespoel. Slotact is
de band CariBueno. Volgens de
Dippers een spektakelstuk, met
zang en dans. Meer informatie op
www.plaspopaalsmeer.nl.

24 JUNI

Wandelen langs etalages met
amateurkunst in Centrum.
Start 12u. bij Oude Raadhuis,
Dorpsstraat.
Prutrace in Kudelstaart. Start
bij RKDES, Wim Kandreef, 13u.
Kliederkerk bij Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat 55. Thema: Zon en water, 13 tot 16u.
Blues van Barrelhouse in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.

Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Finales schoolvoetbaltoernooi
bij FCA vanaf 18.30u.
Fietsschouw Dorpsraad Kudelstaart door wijk. Verzamelen 19.30u. bij Oevers, Kudelstaartseweg. Vertrek 20u.

25 JUNI

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Fietstocht Pedaalridders van
OVAK. Start 10u. bij zwembad
aan de Dreef.
Historische Tuin open dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u. Ingang Praamplein
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg
van 10.30 tot 11.30u.
Uurtje met je buurtje, koffie
en spelletjes in Place2Bieb in
Kudelstaart vanaf 19.30u.
Open repetitie Popkoor Sonority in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.15u.
Pupquiz in café Joppe, Weteringstraat van 20.30 tot 23u.

26 JUNI

Inloop bij Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan van
9.30 tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Pop Up Atelier voor jeugd bij
Cultuurpunt in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
Workshop 3D printen.
Start Westeinder Water Week
t/m 30 juni. Met woensdag
Poeloversteek, aankomst rond
20u. bij Surfeiland. Donderdag
scholendag en op zondag zeilen, surfen en waterskiën.
Zomercompetitie Bridgeclub
Onder Ons in buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Inschrijven vanaf 19.15u. Aanvang: 19.45u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

27 JUNI

Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Optimist on Tour bij Zeilschool
Aalsmeer. Elke dag tot en met
30 juni.
Kadernota in openbare raadsvergadering vanaf 20u. in gemeentehuis.

28 JUNI

Lezing ‘Bloemen in bloemrijke
romans’ in Flower Art Museum
vanaf 20u.
Afsluiting seizoen met optreden Mae Brown in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
Jazz meet Blues festival bij
Nieuwe Meer, Stommeerweg.
Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.
Zondag 30 juni vanaf 16u.

29 JUNI

Slotdag ‘Ik Toon’ maand met
workshops, muziek en maakplaats on tour voor kinderen
in De Oude Veiling, Marktstraat van 12 tot 17u.
Plaspop in eilandgebied Westeinderplassen met livemuziek
op zes locaties vanaf 20.30u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 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.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd 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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
-

Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een 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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. 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 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Van Holland

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

D.T.M.

01-05-1993

11-06-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie
- Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA, (Z19-030189), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) Het slopen van een bestaande schuur en het realiseren van een nieuwe schuur
ten behoeve van een Bed & Breakfast. Toelichting: tijdens
het proces is gebleken dat de omschrijving onjuist was
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 sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Ophelialaan 201, 1431 HG, (Z19-035596), het plaatsen van
een dakopbouw aan zowel de voor- en achterkant van de
woning
- Oosteinderweg 472, 1432 BP, (Z19-035575), het kappen
van een boom
- Oosteinderweg 184, 1432 AR, (Z19-035181), het tijdelijk
verhuren van een leegstaande woning
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z19-035274), het wijzigen van
2 entreegevels ten opzichte van de verleende vergunning
(Z18-008713)
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM, (Z19-035250), het legaliseren van een entresolvloer in het pand
- Sportlaan 43, 1431 HW, (Z19-035100), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van kleedruimtes met
douche en bergruimte
- Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG, (Z19-034911), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing om
een eiland/verhard terrein te gebruiken om festivalbezoekers tegen betaling te laten parkeren
- Helling 24, 1431 BS, (Z19-034647), het verbouwen en moderniseren van een woonhuis, het vernieuwen van een
schutting en het plaatsen van een toegangshek
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 263, 1432 CN, (Z19-013054), het plaatsen
van een schuur naast de woning. Verzonden: 28 mei 2019
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Achter Bilderdammerweg119, Sectie D nr. 4566, (Z19021373), het plaatsen van een container voor het veilig
bewaren van materialen van de schooltuin. Verzonden: 14
juni 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Kudelstaartseweg 81, 1433 GB, (Z19-028571), het wijzigen
van de linker- en rechterzijgevel. Verzonden: 17 juni 2019
- Zijdstraat 61, 61b en 61c, Gedempte Sloot 72 en 74, (Z18004114), het verkleinen van de bestaande winkelruimte
en het realiseren van twee appartementen op de eerste
verdieping en twee appartementen aan de achterzijde van
het gebouw (Gedempte Sloot). Verzonden: 07 juni 2019
- Kudelstaartseweg 221 , 1433 GG, (Z19-027199), het kappen van een berk in de voortuin. Verzonden: 13 juni 2019
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). 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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Zwarteweg 90(Z19-035692) N201 Outdoor Festival op 28
en 29 september 2019, ontvangen 3 juni 2019
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 28 (Z19-027271) Proef Aalsmeer op 5 juli 2019,
verzonden 14 juni 2019
- Westeinderplassen (Z18-019627) Vuur en licht op her water 2019, verzonden 18 juni 2019

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 105, 1431 HC(Z19-034878) Biedronka Aalsmeer, ontvangen 12 juni 2019
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Nobelhof 1, 1433JZ(Z18-008719) Zorgcentrum Aalsmeer,
verzonden 17 juni 2019
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Gemeente Aalsmeer (Z19-032864) Circusvoorstelling , buiten behandeling gesteld op 14 juni 2019
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Mr. Jac. Takkade 1 (Z19-034846) Midzomernacht zwemmen op 21 juni 2019, melding akkoord 13 juni 2019
- Jac. P. Thijsselaan 10 (Z19-034484) zomerfeest voor de medewerkers van Solidoe op 4 juli 2019, melding akkoord 14
juni 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Vervolg op volgende blz.

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 bekendmakingen 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 Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, 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 vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE
t/m 20-06-19

De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en

t/m 20-06-19
t/m 05-07-19

OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Legmeerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudelstaart, Z19-018428
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. pand Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317)

t/m 18-07-19
t/m 19-07-19

t/m 25-07-19

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart
2019’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten,
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerderweg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)
Ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken Polderzoom fase 2 en ontwerp-

t/m 25-07-19
t/m 26-07-19

besluit Hogere grenswaarde
(IDN: NL.IMRO.0358.07N-OW01)
Ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”.
(IDN: NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
Besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken m.b.t. bekendmaking wet geluidhinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van
woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, te Aalsmeer mogen ondervinden
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gerealiseerd. “Men zal daar heel
blij mee zijn. Ik heb gezien hoe
nodig dit is. Er moeten dagelijks
spullen vervoerd worden tussen
Kara Tepe en het andere kamp
Moria. In dat kamp, waar de leefomstandigheiden veel minder
goed zijn, is Because We Carry is
ook steeds meer activiteiten aan
het organiseren.”

Stichting Because We Carry helpt in vluchtelingenkamp op Lesbos

Marjanne terug uit Kara Tepe:
“Onze steun is nodig”
Aalsmeer - De Stichting Because We Carry werkt sinds 4 jaar op
Lesbos in het vluchtelingenkamp
Kara Tepe. Naast het uitdelen van
het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de
teams van BWC ook een glimlach,
respect en wat hoop te brengen.
Eind april vertrok kindercoach
Marjanne Roodenburg, onder andere werkzaam op de Oosteinderschool, naar Lesbos om daar een
week te helpen.
Zij maakte deze zelf betaalde reis
met twee andere Aalsmeerse inwoonsters: Mieke de Beer en Ellen van den Akker. De hoofdtaak
van hun, in totaal 7-tallig, team
bestond uit het rondbrengen van
het ontbijt aan de ruim 1300 bewoners, volwassenen en kinderen, van het kamp. De kosten
hiervan had het team door middel van sponsoracties bij elkaar
verzameld. Iedere week komt er
een nieuw team, veelal vanuit Nederland, die met een groep bewoners van Kare Tepe zelf, zorgt
voor het verstrekken van het ontbijt. “In onze week waren er vooral veel jongens tussen de 16 en 25
jaar in het ontbijtteam. Je merkte
aan hun routine, dat zij gewend
waren om het ontbijt te regelen
en hard te willen werken. Ze pakken veel werkzaamheden aan om
actief te blijven. Soms werden er
door hen vragen gesteld hoe het
was in Duitsland. Nederland komt
minder ter sprake. Hun verblijf is
tijdelijk is en ze willen uiteraard allemaal op een goede plek terecht
komen.”
Mensen zoals jij en ik
Marjanne kwam terug met veel
indrukken en impressies. “Ja, ik
denk wel dat ik veranderd ben. De
hele voorbereiding naar de reis
toe en het verblijf daar; het heeft
me een ruimere blik gegeven. De
mensen die ik heb ontmoet zijn
mensen zoals jij en ik. Zo deelde ik
op een dag, samen met een 16-jarige Afghaanse jongen, het ontbijt uit. Hij maakte grappen, zoals
mijn eigen zoon dat zou doen en
vertelde me met een brede grijns,

dat zijn Engelse toets van de vorige dag zo goed was gegaan. Deze veerkracht en dit optimisme
vond ik bijzonder. Het zijn tegelijkertijd ook mensen die moesten
vluchten voor het oorlogsgeweld
in hun land. Alles moesten zij achter laten. Zij komen na een vreselijke – gevaarlijke – bootreis aan
in een voor hen onbekend gebied
met slechts de kleren die zij dragen, Verder hebben zij helemaal
niets! De tocht duurt zo’n twee en
een half uur, maar is erg gevaarlijk. De gammele overvolle bootjes, waarvan regelmatig motoren
uitvallen, de angst om door de
grensbewaking te worden teruggestuurd. Wij kunnen dat niet bevatten. Mensen die vluchten om
veilig te kunnen leven, dat kan je
toch niemand kwalijk nemen? De
meeste van hen hebben voor de
reis heel lang moeten sparen. Ik
zag soms de leegte – het trauma –
in de ogen van de mensen. Vooral van moeders met jonge kinderen, dat vond ik triest. Dat zij met
onze komst aandacht krijgen van
de buitenwereld, dat zij worden
gezien is heel belangrijk. Die solidariteit geeft hen hoop. Hoop, dat
hen eens een betere toekomst
wacht.”

Because we Carry
Hoe schrijnend ook; Kamp Kara Tepe is een humaan onderkomen voor de vluchtelingen. “Het
viel mij niet tegen, ieder gezin
heeft een eigen container waar
het droog en warm is en, heel
belangrijk, het kan op slot! Dat
geeft de bewoners een veilig gevoel. Er is door de Stichting Because We Carry veel geïnvesteerd om rust en harmonie te creeren. In het kamp heb je te maken
met getraumatiseerde mensen.
De stichting probeert, zo veel als
mogelijk is, de menswaardigheid
van alle vluchtelingen te vergroten. Onze taak, was mede, het ondersteunen van de rust binnen de
verschillende groepen en hun religies. Hun trauma’s zorgen voor
een machteloosheid waardoor
velen licht ontvlambaar zijn. Er

worden yogalessen gegeven aan
vrouwen, er zijn sportactiviteiten
voor mannen. Ook voor de kinderen worden er activiteiten georganiseerd. Zo ontstaat er meer
dagstructuur. Er is een theehuis –
een sociale ontmoetingsplaats –
waar bewoners de hele dag warme thee kunnen halen. In de containerwoningen is geen gelegenheid om zelf te koken. Men is op
dit moment bezig met een nieuw
project. Het bouwen van stenen
oventjes waardoor de vrouwen
zelf kunnen gaan koken.”
Monument
Een standaard activiteit van alle vrijwilligers is een bezoek aan
het Life jacquet grave yard. Hoog
in de bergen is als monument
het kerkhof van alle aangespoelde zwemvesten. Die enorme hoeveelheid vesten is onbeschrijfelijk
en maakte op iedereen een onuitwisbare indruk. Ook de verhalen –
vertelt door een aantal bewoners
– zijn heel indrukwekkend. “Wij
hoorden een verhaal van één van
hen. Hij sprak in zijn eigen taal die
wij niet verstonden, maar hij sprak
zo beeldend dat de latere vertaling eigenlijk niet nodig was.”
Verbondenheid
“Ik zou er zeker nog wel vaker
naar toe willen, omdat de mensen onze steun nodig hebben. Ik
heb meer leren begrijpen van de
andere culturen en ik hoop dat dit
ook andersom geldt. Dat wij door
ons verbonden te voelen een wederzijds respect creëren en het
wantrouwen minder wordt. Ik geloof sterk in het één op één contact. En de continuïteit van de wekelijkse nieuwe teams levert vertrouwen op waaruit kracht geput
wordt.”
Geslaagde inzamelingsactie
De vooraf aan de reis georganiseerde inzamelingsactie in de
Doopsgezinde Kerk kreeg een
mooi vervolg. De Stichting OSA
verdubbelde de opbrengst waardoor het aanschaffen van een
elektrische bakfiets kan worden

Vragen van leerlingen
Weer terug in Aalsmeer loste
Marjanne haar belofte in aan de
leerlingen van De Oosteinderschool, die 560 euro aan sponsorgeld hadden gespaard met statiegeldbonnen, door te vertellen hoe haar tijd op Lesbos was
geweest. Zij had foto’s gemaakt
om haar verhaal meer zichtbaar
te maken. Alle groepen stelden
leuke vragen en waren oprecht
nieuwsgierig. “Hadden zij dan helemaal niets bij zich? Kunnen zij
naar school? Hebben zij ’s avonds
licht?”Het besef wat het moet zijn
om te vluchten is door de uitleg
groter geworden. Ook dat is een
mooie bijdrage aan een toekomst
waarin je mag hopen dat het respect voor elkaar zal groeien. Een
druppel op een gloeiende plaat...
Marjanne hoort deze uitdrukking
regelmatig maar zij heeft met eigen ogen gezien en ervaren dat
ook die éne druppel van grote betekenis kan zijn. Voor meer informatie: www.becausewecarry.org.
Janna van Zon

“Wat heb jij een lelijke boot”

Natte, maar gezellige Dag
van de Leven botendag
Aalsmeer - Het was afgelopen
zaterdag 15 juni nog even spannend of de Dag van je Leven botendag door zou kunnen gaan.
De regen kwam in de ochtend
met bakken uit de hemel en varen met regen, zeker op open
bootjes, is natuurlijk niet erg fijn.
Maar in de loop van de ochtend
klaarde het op en kwam zelfs de
zon nog te voorschijn. De zestiende Dag van je Leven botendag
kon doorgaan! Een kleine vierhonderd mensen met een verstandelijke beperking konden
op één van de vele boten genieten van een paar uurtjes varen op
de Westeinderplassen. Ondanks
het feit dat er helaas boot-eigenaren niet waren op komen dagen, kon iedereen een plekje aan
boord bemachtigen. De enthousiaste booteigenaren die de regen wel hadden getrotseerd waren relaxed en flexibel en met wat
improvisatie kon het genieten
beginnen.

lopen. Het bestuur van Dag van
je Leven kan terugkijken op een
gezellige en veilige botendag. En
veiligheid staat hoog in het vaandel, want iedereen moest een
zwemvest aan. De stichting had
zelf vesten aangeschaft, maar ook
kunnen lenen van Kempers Watersport, Jachthaven Stenhuis en
Zeilschool Aalsmeer, wat zeer gewaardeerd werd. De reacties waren overweldigend. Booteigenaren die voor het eerst mee deden
waren onder de indruk van alles
en vonden het mooi om iedereen
zo te zien genieten. En ook de
deelnemers, begeleiders en familieleden waren weer enthousiast.
Sommigen mochten zelfs even
achter het roer, wat als geweldig
werd ervaren. Een aantal vond
het een beetje spannend om aan
Aalsmeer - Als de banden zijn
boord te stappen, maar er werd
opgepompt en de accu van de evooral veel gelachen en genoten.
bike en uzelf zijn opgeladen kan
Dat de deelnemers echt vanuit
dinsdag 25 juni deelgenomen
hun hart kunnen reageren werd
worden aan de dagtocht van de
weer duidelijk door de opmerPedaalridders van de OVAK. De
king van iemand die heel puur
start is om 10.00 uur bij de par- Van sloepen tot Partyschip
reageerde “Wat heb jij een lelijke
keerplaats naast het zwembad In de jachthaven van Kempers boot.” Eenmaal aan boord was hij
aan de Dreef. De fietstocht gaat Watersport was het een gezellige tevreden…
richting Nieuwveen en via de Bra- drukte en alle deelnemers konsem en Rijsenhout komt de groep den ‘gematched’ worden met hun Dankbaar
weer in Aalsmeer uit. De tocht is booteigenaar. Allerlei soorten bo- Het bestuur van Stichting Dag
ongeveer 40 kilometer lang en de ten deden mee. Van grote jach- van je Leven is dankbaar dat dit
kosten van deze dag zijn 2 euro ten en zeilboten tot aan sloepen jaar, ondanks de regen, veel bootper persoon. Contant te voldoen en speedboten. De meeste boten eigenaren bereid zijn geweest
bij de start. De rest van de dag waren vrolijk versierd met vlag- om deze mensen met een ver(koffie- en lunchstop) komt voor getjes, slingers en ballonnen. En standelijke beperking de dag van
eigen rekening. Opgeven kan tot ook het Partyschip was weer van hun leven te bezorgen. Ook de
24 juni via fietsen@ovakaalsmeer. de partij met aan boord vele rol- brandweer en Erik, Saskia en Marnl. Lidmaatschap van de OVAK is stoelers. Na een rondje varen over jorie van de EHBO mogen niet onverplicht.
de Kleine Poel, de Grote Poel of vermeld blijven, net als de Stichdoor de kleine slootjes was ieder- ting Veteraan Autobussen en de
een rond 13.00 uur weer terug in grote groep vaste meewerkende
de haven. Daar bleef het nog een bedrijven en vrijwilligers. De Dag
tijdje feest met de zingende DJ van je Leven botendag wordt ieDennis, die iedereen vermaakte.
der jaar op de zaterdag voor vaderdag georganiseerd, dus wie
Overweldigend
volgend jaar, mee wil doen, kan
Kudelstaart - Zin in een gezelli- Er werd gedanst en uiteraard wer- de datum alvast in de agenda zetge avond klaverjassen? Iedereen den er de nodige polonaises ge- ten.
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele
jaar door wordt er op de woensdagavond in het Dorpshuis van
Kudelstaart vanaf 20.00 uur gekaart. Op 12 juni heeft Bert van
der Jagt de klaverjasavond gewonnen met 5163 punten. Ben
Bon werd tweede met 5103 punten en Marga da Silva derde met
4899 punten. De poedelprijs was
deze week voor Gerard Presser
met 4315 punten.

Dagtocht met
Pedaalridders

Bert eerste bij
Geluksvogels
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Werken van Atelier Floriande

Zaterdag 29 juni in De Oude Veiling

Aalsmeer - Achter de muren van
Atelier Floriande bruist het van de
creativiteit. Het ligt in een rustige
woonwijk met groen in Hoofddorp. Het atelier is speciaal bestemd voor volwassenen met
een lichte tot matige verstandelijke beperking. Zij worden hier
begeleid om zich te ontwikkelen tot kunstenaar. Twee seizoenen terug leverde dit in het Oude Raadhuis al de vrolijke expositie ‘Vreemde vogels en rare snuiters’ op. Dit jaar worden de muren van het Oude Raadhuis ingericht met werk dat geïnspireerd is
het op thema ‘Circus’. De opening
is aanstaande zaterdag 22 juni en
wordt door de kunstenaars zelf
verricht.
Het is een expositie geworden
met authentieke kunstwerken,
gemaakt door bijzondere artistieke talenten, die luisteren naar
de stem in zichzelf. Ze ontplooien hun creativiteit buiten de kaders en het zicht van het reguliere kunstcircuit. Marianne Kluiters,
sociaal pedagogisch hulpverlener, is al jaren één van de stuwende krachten achter het Atelier. Zij
vertelt hoe ze aan de slag zijn gegaan met het thema circus. “Er
kwam in het begin heel veel naar
boven, maar je wilt dat cliënten
toch wat verder kijken. Een kabouter met baard uit een project
van De Kunstploeg bleek uiteindelijk de sleutel. We maakten er
grappen over dat het een transseksuele kabouter was en eigenlijk een soort freak. En zo kregen
we het over de vrouw met baard,
de vrouw als baard en de vrouw
met een staart. In vroeger dagen
was het namelijk zo dat mensen
met een beperking alleen terecht
konden in het circus om nog wat
geld te verdienen. Dat idee is eigenlijk de basis geworden.”

Aalsmeer - Op zaterdag 29 juni wordt de maand van de amateurkunst feestelijk afgesloten
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Een dag vol optredens en
workshops voor jong en oud met
onder andere ‘De Maakplaats on
tour’ waar kinderen kennis maken met workshops omtrent robotica, programmeren en digitale verhalen.

Expositie ‘Het Circus’ in
het Oude Raadhuis

De man met drie benen
Jannie Huiberts sluit hier op aan:
“Als mensen vroeger ‘anders’ waren werden ze meestal niet geaccepteerd en opzijgezet. Gek genoeg was er één plek waar ze wel
zichtbaar mochten zijn: het circus.
De dikke dame, de man met 3 benen, de vrouw met baard. Het circus op die manier bestaat gelukkig niet meer, maar daar moest ik
eigenlijk wel meteen aan denken.
We hebben hier allemaal een ver-

Slotfeest ‘Ik Toon’ met
‘Maakplaats on tour’

standelijke beperking. We lijken
‘anders’, maar door zo’n expositie
kunnen we laten zien wie we zijn
en wat we kunnen. Ik heb het verbeeld in stoffen poppen.”
Anders dan anderen
Nicole Smidt heeft haar geheel
eigen mening. “Het anders dan
anderen zijn, een ‘freak’, dat was
mijn inspiratie. Mijn persoonlijke ervaring heeft ook een rol gespeeld. Door heftige astma-aanvallen in mijn jeugd vonden mensen mij plotseling ook een freak.
Mijn freakshow bestaat daarom
uit beelden van mensen die er eigenlijk niet kunnen zijn: de zeemeermin en de centaur. Ik heb ze
extra mooi gemaakt zodat mensen zien dat ‘anders zijn’ de moeite waard is.”
Leven in vakjes
Emily Melgers zegt er tot slot het
volgende over: ”Ik zie het leven
letterlijk anders. Ik ben blind aan
één oog en met het andere oog
zie ik jouw realiteit in vakjes. Vaak
ontbreken er ook nog vakjes of
zie ik ze later. Ik wilde dat laten
zien, dus heb ik een bril geschilderd waardoor je met mijn ogen
naar het circus kijkt. Aan de éne
kant is het zwart. Voor de grap
heb ik daar een inktvis bij geschilderd die met zijn inkt… Nou, je
begrijpt het wel. Het andere oog
bestaat uit een olifant opgedeeld
in vakjes. Misschien kan je zo een
beetje in mijn wereld komen en
zien dat we eigenlijk niet zo veel
van elkaar verschillen.”
Ook werk te koop
Het heeft alles bij elkaar genomen een heel bijzondere expositie opgeleverd met 75 kunstwerken door 13 kunstenaars en ook
nog heel betaalbare (een groot
deel van het werk is ook te koop).
Er is veel te zien, dus kom naar
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum. De feestelijke opening is op 22 juni om
16.00 uur. Daarna vrij toegankelijk van donderdag tot en met
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De expositie ‘Het Circus’ duurt tot
28 juli en is vanaf vandaag, donderdag 20 juni, al te bezoeken.
De toegang tot deze laatste KCAexpositie van het seizoen 20182019 is gratis.

Amazing Amateurs in het Centrum

Tweede rondgang langs
kunst in de etalages
Aalsmeer - De reacties voor de
kunst in de etalages zijn blij makend voor de Amazing Amateurs
die deel uit maken van de ‘Ik Toon’
junimaand. Bakkerij Bertram
toont drie schilderijen die totaal
van elkaar van sfeer verschillen.
Maar dat is nu juist het leuke van
kunst al die variaties en technieken. De trotse meeuw in de branding van Erika Hiemstra naast
het portret gemaakt door Yvonne Pool. De bijgevoegde foto laat
zien dat het ook echt lijkt. Het
bloemenschilderij van Johan Bol
geeft een sfeer weer uit de jaren
vijftig. Hij maakte het werk voor
zijn zoon die er terecht blij mee is.
Makelaar Karin Eveleens zal zeer
verheugd zijn met haar etalage.
Zij heeft zich jaren ingezet voor
Aalsmeer Photo en werd daarvoor nu als het ware beloond met
een zestal technisch zeer knappe
foto’s. De fotogroep is vertegenwoordigd door zes prijswinnaars
in de categorie kleur en zwart/
wit. Een terechte eerste prijs voor
Adrie Kraan. Zijn straat nachtfoto
doet sterk denken aan een schilderij van de Amerikaans kunstenaar Edward Hopper. Leuk is
het hedendaags detail: de I phone. Prachtig is ook de eerste prijs
in de categorie zwart/wit voor
Marlien Smit. De eenheid tussen
paard en mens kan je alleen maar
zo fotograferen als je een liefhebber van paarden bent. Een oversteek naar Martinez waar ook - alweer op verzoek van de ondernemer - de door Riëtta van de Kolk
eieren staan. De oh’s en ah’s en
‘Dit is niet te geloven’, bleven niet
uit. “Hoe krijgt ze het voor elkaar,
dit is zo bijzonder knap gemaakt.”
De stoet van bewonderaars ging
verder naar Foto de Boer. “Nee,
is dit van Jan? Wat is hij dan anders gaan werken!” Geweldig hoe
Jan Dreschler zich ontwikkelt,
durft te experimenteren en dat
ook nog eens zeer verdienstelijk
doet. De lijntrekker van Gert-Jan
van der Ham is een fraaie tegenhanger. Bij Phone-House de foto; de zoemende bij van Erik de
Rijke. In het vroege voorjaar ge-

Muzikale high team in
openluchttheater Elsrijk
Amstelland - Het Amstelveens
Symfonieorkest en leerlingen
van de Amstelveense Muzieken dansschool houden een high
tea op zondagmiddag 23 juni in
Openluchttheater Elsrijk. Al eerder was het Amstelveens Symfonieorkest onder leiding van Rutger van Leyden te gast in het
Openluchttheater. Ditmaal heeft
het programma een Engels tintje. Een Oxford Symfonie, Sullivan
en natuurlijk The White Cliffs of
Dover mogen niet ontbreken. De
grote finale is samen met leerlin-

gen van de basisschool De Cirkel
onder leiding van Andre Vulperhorst met natuurlijk onder andere Land of Hope and Glory. In het
tweede deel is tijdens het klarinetconcert van Mozart Raul Wolters de solist. Theater open 14.30
uur, aanvang 15.00. Kaarten à 5
euro aan de zaal. Houders van
een Amstelveen- en Aalsmeerpas
krijgen korting. Het uitgebreide
programma met aanvangstijden
en meer nieuws is te vinden op
de website www.openluchttheaterelsrijk.nl.

nomen. “Ik vond hem mooi genoeg om af te drukken.” Iedereen
zal het met hem eens zijn. Alie
Tromp moet van koeien houden.
Haar schilderij is te zien bij Nico
Dames, naast de keramische zonaanbidsters van Anneke Kempkes. Deze dames hebben zicht op
een door Leo van Gelder gemodelleerde boom van lindenhout.
Nel Spaargaren kreeg een van iemand een lijst. Beslist geen doorsnee formaat. “In eerste instantie dacht ik: Wat moet ik er mee?
Mijn man zei: Mooi voor een liggend naakt. En dat heb ik toen
maar gemaakt.” Het is een fraai
pastel creatie geworden. Bloemen in de knop van Margreet van
Brakel is te bewonderen bij Shoebie. Bloemen blijven een gewild
onderwerp om te schilderen. Ook
voor Nonny Koppers, haar werk is
te zien bij Kees Boomhouwer. De
sieraden van Hansje Havinga maken de outfit van Die Mode helemaal compleet. De Grande Dame van Leny Millenaar pronkt in
de etalage van het Boekhuis. Wil
Straathof heeft altijd mooie foto’s
en ook dit jaar weer, nu gemaakt
in Noorwegen en Finland. Maud
Lendfers heeft als tegenhanger
van de in haar ogen harde wereld
een sculptuur gemaakt van stukken hout die zij vond in het bos.
Jolanda Tiepel maakte een kleurpotlood tekening van een giraf
met jong. Iedereen dacht dat het
een foto was. In de etalage van de
wereldwinkel werk van Jan Stokkel en Hans Kanters. Mooi passend bij de stenen dierfiguren
uit ontwikkelingslanden. En ook
de watertoren ontbrak niet, geschilderd door Nels de Vries en
te zien bij Waning fietsen. Zij exposeert samen met Herman Albers. Geen eigen werk van Erik
de Rijke in zijn etalage van Henrita Footwear; wel Frans Stokkel
en Kitty Nieuwendijk. Bij Total Copy - de laatste etalage - een sfeervol schilderij van Martin Smit. Een
klein werkje van een koe, maar
mooi! De merklappen van Marijtje Ceelen zijn en blijven altijd
een interessant kijkwerk, mede
door haar precisie en originaliteit.
Ook aan haar de vraag: “Hoe lang
doe je hier nu over?” Ook zij telt
de uren niet meer. Laat haar maar
lekker borduren aan de volgende
tekst: “In een wereld vol ambitie
rijd ik fluitend op mijn fietsie.”
Wandeling langs etalages
Zondag 23 juni om 12.00 uur nog
een wandeling langs de etalages
met uitleg van Heleen van Haaften. Verzamelen bij het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9. Vergeet ook niet te stemmen op uw
favoriete kunstwerk: www.skca.nl
(doorklikken naar Amazing Amateurs)
Janna van Zon

Kunstkast
Berkenlaan is af
Aalsmeer - Het eindresultaat van
de kunstkast in de Berkenlaan. De
achterkant is wellicht nog mooier
dan de voorkant. Vanaf de straatkant is deze door iedereen te bewonderen. Het ‘kunstwerk’ is vervaardigd door Cathy van der
Meulen. Even door de Berkenlaan
rijden, is een aanrader!

Winst voor Ria
bij OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 26 juni
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
kaarten op 12 juni is gewonnen
door Ria Pieterse met 5582 punten, gevolgd door Anthonia van
der Voort met 5239 punten, Adriaan van der Laarse met 5223 punten en Wim Spring in’t Veld met
5188 punten.

Creativiteit en gezelligheid
Vanuit de Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein is De Maakplaats aanwezig. Speciaal voor deze gelegenheid reist de Maakplaats naar
Aalsmeer zodat iedereen ook
daar kennis kan maken met de
uiteenlopende workshops voor
kinderen omtrent de ontwikkeling van belangrijke 21e-eeuwse
vaardigheden als computational
thinking en probleemoplossend
Onder de noemer ‘Ik Toon’ staat en creatief denken. Zo kan men
dit jaar de maand juni in het te- aan de slag met het bouwen en
ken van de amateurkunst. Door programmeren van robots, met
het hele land worden er culture- verhalen tot leven brengen met
le activiteiten georganiseerd en behulp van het ‘green screen’ of
worden jong en oud uitgedaagd reuze fantasiedieren van karton
hun kunsten te vertonen. In het maken met behulp van de specialaatste weekend van juni vindt le kartonzaag en schroeven. Kortde grote slotmanifestatie plaats. om, een dag vol creativiteit en geIedereen is uitgenodigd om de zelligheid voor jong en oud die je
amateurkunst te komen vieren en absoluut niet wilt missen. Meer
van de vele workshops en optre- over de ‘Ik Toon’ maand en over
dens te genieten. Het feest duurt ‘De Maakplaats on tour’ op www.
van 12.00 tot 17.00 uur en de toe- debibliotheekamstelland.nl.
gang is gratis.
Optredens en workshops
Geniet van optredens van onder
andere Popkoor Sonority, Vrouwen Ensemble Davanti en Dansschool Robert Bogaart. Verder
krijgen lokale DJ’s de kans om de
kunstzinnige voetjes van het publiek van de vloer te krijgen. Voor
wat betreft de workshops staan
er onder andere muziek workshops, 3D printen en stop-motion
op het programma.

Schilderijen en tekeningen

Expositie Henny Bax in
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Een nieuwe expositie einde van de maand juli. Henny
is te bewonderen in de gang van Bax nodigt u allen uit om zijn exZorgcentrum Aelsmeer naar Ro- positie te komen bezichtigen.
zenholm. De schilderijen en tekeningen zijn gemaakt door Henny Bax, geboren en getogen in
Aalsmeer. Bijna 38 jaar van zijn
werkzame leven heeft Henny gewerkt als inkoper op de veiling.
Inmiddels is hij gepensioneerd en
in zijn vrije tijd schildert en tekent
hij graag. Henny Bax is lid van
schildersvereniging De Zondagsschilders in Amsterdam. Sinds begin juni kleuren zijn tekeningen
en schilderijen de muren in het
ouderentehuis aan het Molenpad
in het Centrum op en de expositie gaan bekijken kan nog tot het

Kijken, luisteren en/of meezingen

Open repetitie Sonority
Aalsmeer - Dinsdagavond 25 juni houdt popkoor Sonority, in het
kader van de Ik Toon maand, een
open repetitie. Tijdens de Ik Toon
maand tonen amateurkunstenaars en verenigingen wat zij in
huis hebben.
Heel Nederland is deze maand
het podium van alle vrije tijdskunstenaars. Of je nu wilt komen kijken, meezingen of alleen
wilt komen luisteren, iedereen is
van harte welkom om deze open
repetitie bij te wonen. Diverse
stempartijen kunnen versterking
gebruiken. De open repetitie is

tevens een mooie gelegenheid
om vrijblijvend kennis te komen
maken en wellicht lid te worden
van Sonority. Het popkoor staat
onder leiding van dirigent Kamila Sezer-Starkowska.
De locatie waar het koor repeteert is de kleine zaal in de Oude Veiling aan de Marktstraat 9.
Deur open om 20.00 uur. Aanvang 20.15 uur. De toegang is
gratis, consumpties na afloop van
de repetitie zijn voor eigen rekening. Kijk voor meer info rmatie
of contact op de website: www.
sonority.nl
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Feest voor iedereen op 22 en 23 juni

Mooi eeuwfeest
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Jacob Heeren en André Buijs maken beiden deel uit
van de Lijnbaankerk, zij zijn er gedoopt. André is nu netwerkdiaken en Jacob netwerkouderling
binnen de kerkgemeenschap.
Hun maatschappelijke verbondenheid met de buitenwereld
komt telkens terug tijdens het
gesprek evenals hun vertrouwen
in God en hun liefde voor Hem en
Zijn zoon Jezus.
Met hen praten over het honderd
jarig bestaan van de Lijnbaankerk
zorgt voor verrassing. De Lijnbaankerk - nog altijd door velen
gezien als de ‘zwarte kousen kerk’
- is dat allang niet meer. “Die omslag is al tientallen jaren geleden
gemaakt. In plaats van ons naar
binnen te keren - zoals dat vroeger gewoon was - keren wij ons
juist nu naar buiten toe. Maar op
de één of andere manier blijft de
hardnekkige benaming bestaan
en raken wij die niet kwijt. Wij hopen door onze houding nu een
ander stempel te krijgen. Wij zijn
er niet alleen om ‘zieltjes te winnen’, zoals vaak wordt gedacht.
Wij zijn er voor iedereen! Vanuit
de kerk stimuleren wij onze kerkleden om meer naar buiten te
treden in een hulpverlenende
zin. Wij voelen ons nauw betrokken bij mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven. Wij
willen hen geven van onze overvloed en hen recht verschaffen.
Ons geloof is daarbij een fantastische inspiratiebron. Wat wij tijdens ons leven hebben, is slechts
‘bruikleen’. Dat rentmeesterschap
hebben wij gekregen van Boven
en dat moeten wij delen. Er is veel
onrecht in de wereld maar vanuit
de kerkgemeenschap kunnen wij
onze krachten bundelen en voor
enige verlichting zorgen, door er
voor deze mensen te zijn! Hen
een naam en een gezicht te geven.”
Buddy project
De Lijnbaankerk maakt deel uit
van Aalsmeer over Hoop en sinds
enkele jaren worden er voor statushouders en ander minder bedeelden mooie en bijzondere
evenementen georganiseerd. Zoals het Kerstdiner, de barbecue,
de High tea, de tentoonstelling
Passie voor Kunst. En het is niet
bij deze evenementen gebleven.
Het zijn de kerstwensboom-vragen die de organisatie aan het
denken hebben gezet. “Daar
kwam duidelijk de behoefte aan
contact met Aalsmeerse bewoners naar voren. Een keer samen
wandelen, of een kopje thee drinken.” Na samenspraak met beleidsmedewerkers van de gemeente en Vluchtelingenwerk
Amstelland zijn ze gaan participeren in het buddy project.. “Veel
statushouders lukt het niet om
hun draai te vinden. Zij zijn gelukkig veilig hier, hebben een
huis maar het blijkt moeilijk mede door het niet spreken van
het Nederlands - contact te krijgen met hun omgeving. Wij hebben aan onze leden gevraagd:
Wie zou buddy willen worden?”
In eerste instantie hebben zich
vier buddy’s aangemeld, maar inmiddels ligt het aantal fors hoger
hoewel het team Diakonaal 10
nog steeds buddy’s kan gebruiken. “Wij zoeken mensen met een
sociale en communicatieve vaardigheid.” Meedoen aan het buddy project - zo is inmiddels wel
gebleken - geeft veel rijkdom.

Er ontstaan vriendschappen en
hechte banden. Het is voor beide
kanten een succes aan het worden. ‘Je hoort om te zien naar de
vreemdeling in de poort’, is een
door Jacob en André geciteerde
uitspraak uit de bijbel. Met het
buddy project worden de woorden op een mooie wijze zeer letterlijk genomen.
Ingetrouwd en kerkzoekers
Ook de Lijnbaankerk heeft te maken met het teruglopen van kerkbezoekers hoewel over het landelijk geheel gezien de cijfers
nog wel mee vallen. De helft van
de 370 kerkleden is ingetrouwd’,
geboren en getogen in Aalsmeer,
en hebben het geloof van huis
uit meegekregen, de andere helft
zijn ‘kerkzoekenden’. Zij kwamen
later in Aalsmeer wonen, hebben soms meerdere diensten in
verschillende kerken bezocht en
vervolgens hun keuze gemaakt.
“Mensen hebben met het instituut kerk minder affiniteit gekregen. De Lijnbaankerk kent echter een hechte geïnspireerde gemeenschap waar veel aandacht is
voor zowel jong als oud. Wij zien
de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hebben ons verdiept
in de vraag hoe kun je je authenticiteit bewaren; En dat is de weg
van Jezus volgen. Kern van het
geloof is voor ons naar buiten treden, onze relatie met God en elkaar dat ook wezenlijk beleven
voelen. Geloof is zo veelomvattend.”
Weekend feest
Honderd jaar Lijnbaankerk. Een
commissie heeft zich sinds januari sterk gemaakt om het weekend
van 22 en 23 juni tot een mooi
eeuwfeest te maken. Zaterdag
22 juni een gezellig ontspannen
dag, die bij mooi weer buiten op
de parkeerplaats wordt gehouden. Na de koffie en thee is er vervolgens een buffet. Voor kinderen
komt er een bijzondere verrassing. Zondag 23 juni start om 9.45
uur met een feestelijke dienst
waarin het honderd jarig bestaan
van de Lijnbaankerk als kerkelijke
gemeente wordt gevierd. Dominee André Jansen (van 2000 tot
2010 voorganger) leidt de dienst
die mede is voorbereid door generaties van nul tot honderd. Gezamenlijk wordt het avondmaal
gevierd. Na de dienst kunnen de
culinaire kwaliteiten van de gemeenteleden die hebben meegedaan aan de wedstrijd ‘Heel Lijnbaan Bakt’ worden gekeurd en
geproefd. Een deskundige jury
beoordeelt de originaliteit en de
winnaar krijgt een High Tea voor
Twee aangeboden. Passanten zijn
- zoals de Lijnbaankerk voorstaat
-welkom. Kijk voor meer informatie op wwwlijnbaankerk.nl.
Janna van Zon

den. Inlichtingen bij mevrouw R.
Pothuizen via 0297-340776. Op
donderdag 13 juni is het jokeren
gewonnen door Trudy Knol met
174 punten en de tweede plaats
Kudelstaart - Iedere donderdag- was voor Bets Teunen met 240
middag is er voor 55+ers een ge- punten. Bij het klaverjassen was
zellige kaart middag in het Dorps- deze week Marga da Silva met
hui. Van 13.30 tot 16.30 uur zijn 5446 punten veruit de beste.
liefhebbers van jokeren en kla- Huub Bouwmeester werd met
verjassen welkom. De club heet 5064 punten tweede en op drie
nieuwe kaarters van harte wel- is Jaap Spaargaren geëindigd
kom. De trouwe jokeraars en kla- met 4973 punten. De poedelprijs
verjassers hopen op versterking. is deze week uitgereikt aan Coby
Er wordt geen zomerstop gehou- Bouwmeester met 3872 punten.

Trudy op één bij
ouderensoos

om liment voor initiatiefnemer bij officiële o ening

Veel bezoekers voor 6e
Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer - De officiële opening
van het zesde Aalsmeer Flower
Festival op vrijdag 14 juni in het
Flower Art Museum verdient even
een terugblik. Het is zes jaar geleden dat Constantijn Hoffscholte,
toen nog eigenaar van Het Boekhuis, met een plan kwam: Het opzetten van een Aalsmeer Flower
Festival. Slechts twee maanden
had hij de tijd en het lukte hem
om samen met een groep gedreven vrijwilligers een begin te maken van een toen nog kleinschalig
evenement. Er kwamen zo’n vierhonderd mensen op af en men
was niet geheel ontevreden. Hoewel, bij een Flower Festival denk
je toch aan bloemen, heel veel
bloemen. Henk de Gooijer kreeg
het voor elkaar om een aantal jaren daarna voor duizenden bloemen te zorgen en bloemenarrangeur Bob van den Heuvel zorgde
bij Fort Kudelstaart voor een geweldige presentatie waar mensen
het nu nog steeds over hebben.
Het aantal bezoekers verveelvoudigde en het Aalsmeer Flower
Festival kreeg steeds meer allure
en bekendheid. Trekpleister en locatie Het Fort Kudelstaart werd ingeruild voor de watertoren en de
rol van de Historische Tuin steeds
belangrijker. De organisatie - nog
steeds onder de bezielende leiding van Constantijn Hoffscholte - werd uitgebreid en zocht naar
nieuwe wegen. Marloes Jooren
werd aangetrokken als hoofdarrangeur en aan haar de bijna ondankbare taak om The Beach aan
te kleden. Voor de Historische tuin

was het Elize Eveleens die verleden jaar voor het eerst een wonderschone presentatie liet zien.
En dan dit jaar. Naast de Historische Tuin - opnieuw met oogstrelende arrangementen van Elize Eveleens en haar partner Frits
Nisters - was het Flower Art Museum een veel grotere inspiratiebron voor Marloes Jooren. Kunst
en bloemen dat gaat altijd goed
samen. Met haar team van bloemen arrangeurs kreeg het Flower
Art Museum een aanzien waarvan
je zou hopen dat dit het hele jaar
zo kon blijven. Werkelijk schitterend was het: Bekeken door glas,
te zien in het Tropism Lab. Grote
imposante glazen vazen waar in
gekleurd water prachtige bloemen zich op hun mooist toonden. Het met bloemen omkleedde hemelbed trok eveneens veel
belangstelling. En dan was er ook
nog een blauwe bloemenhoek in
Delfts Blauwe vazen. De verstilling die hier van uitging was imposant. De schilderijen van Bert
van Santen - op zich al zeer de
moeite waard - leken opgetild
te worden door de omringende
bloemen die qua kleur en vorm
een geheel vormden. Verder tal
van verrassende intieme hoekjes
waar je als bezoeker even kon genieten van zoveel verschillende
soorten bloemen.

Cress en van het concept Rob en
Bob het gezondste en duurzaamste bedrijfsrestaurant van Nederland) en Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland
en voorzitter stuurgroep Greenport Aalsmeer) aangekondigd.
Zij kwamen niet eerder aan het
woord na de nodige bedankjes
en zeer terecht werd daarbij Constantijn Hoffscholte even extra
in de schijnwerpers gezet. Want
hoe hij als initiatiefnemer van Het
Aalsmeer Flower Festival en nu
ook weer als coördinator van het
Flower Art Museum beiden een
boost heeft gegeven verdient absoluut een compliment. “Een hele harder werker en één van de
meest prettige mensen om mee
om te gaan.” Vervolgens was het
Rob Baan die - zeer van de tongriem gesneden - de aanwezigen
behoorlijk wakker wist te schudden. Zijn woordkeuze loog er
niet om, het was een onvervalste recht voor zijn raap toespraak:
Er kwam geen bloem aan te pas,
maar zijn verhaal klonk wel als
een klok. Hij pleitte onder andere voor meer schooltuintjes zodat
kinderen weer leren hoe het is
om een zelf gekweekte wortel te
eten. “Wij zijn onze beleving wat
eten is kwijt geraakt. De natuur
biedt tienduizend planten die gegeten kunnen worden. De natuur
is zo rijk en wij doen daar zo weinig mee.” Jaap Bond maakte zich
zorgen over de impopulariteit bij
jongeren voor de bloemensector. ”Wij hebben pioniers nodig
en de sector moet meer sexy worden. Laten wij het verhaal goed
vertellen.” Dat Rob Baan volkomen gelijk heeft met zijn betoog
over de vele onbekende heerlijkheden die de natuur te bieden
heeft, konden de bezoekers zelf
ervaren. Na afloop van de officiële opening was er bij de proeverij een en al verbazing. Piepkleine,
prachtig uitziende hapjes waren
een lust voor het oog en streelden de tong.

Opening
Door voorzitter Mariska Foppen van de Waterdrinker werden de sprekers van deze middag: Rob Baan (eigenaar Koppert

Drie versierde boten
Om het bezoek aan beide locaties mogelijk te maken waren er
drie, door Jacqueline Boerma,
fraai versierde boten beschikbaar.

Niet alleen voor toeristen een
leuk uitje om van de Historische
tuin naar het Flower Art Museum
en vice versa te varen. Jacqueline
had gekozen voor drie verschillende stijlen. De eerste boot was
opgemaakt met seringen takken,
lelies en hortensia’s en groen/wit
van kleur. Bij de tweede boot: roze en paars van kleur waren violieren, gipskruid en chrysanten
verwerkt. De derde boot toonde
zoveel mogelijk verschillende gele, oranje en rode bloemen.
Janna van Zon
Internationale bezoekers
De balans is de organisatie van
het Aalsmeer Flower Festival nog
aan het opmaken van beide locaties, maar gedacht wordt aan
ongeveer hetzelfde aantal bezoekers als vorig jaar, totaal zo’n
2.000 à 2.500. Zaterdag speelde
het slechte weer in de ochtend
enigszins parten, zondag was het
prima weer en lekker druk bij de
twee locaties én in Aalsmeer. Net
als vorig jaar veel internationale
bezoekers uit Australië, Italië, VS,
Rusland en onder andere Azië.
Ook uit heel Nederland. De organisatie heeft vele enthousiaste reacties van alle bezoekers mogen
ontvangen. Eén kleine tegenvaller: Zondag is het sloepje (de derde watertaxi) even uit de vaart
genomen vanwege de vrij harde
wind, maar dat is maar kort geweest. Al met al is de organisatie ‘dik’ tevreden. Bloemendorp
Aalsmeer is wereldwijd (weer)
fors op de kaart gezet!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Vermissing was in Opsporing Verzocht

Waar is Frederik Pallesen?
Aalsmeer - Sinds 15 januari dit
jaar wordt Frederik Pallesen uit
Aalsmeer vermist. De oorspronkelijk in Denemarken geboren
Frederik is het laatst gezien in
de Hornmeer, bij zijn ouderlijk
huis in het Rameaulaantje. Frederik is op 3-jarige leeftijd met zijn
ouders naar Nederland geëmigreerd en de inmiddels 25-jarige spreekt de taal vloeiend. In de
regionale kranten hebben in januari enkele oproepen gestaan,
evenals op facebook gevraagd
werd naar Frederik uit te kijken.
Tot nu toe zonder resultaat.

Emotionele oproep
Dinsdag 18 juni is tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht
op Nederland 1 aandacht aan de
vermissing van Frederik besteed.
Zijn ouders deden een emotionele oproep. De vermiste komt
uit een hecht gezin en is echt een
familiemens. Voor het laatst hebben zij hem gesproken op maandag 14 januari rond tien uur in de
avond. Hij meldde zich bij thuiskomst en gaf aan naar boven te
gaan, omdat hij niet zo lekker
was. Zijn ouders besloten hem
de volgende dag te laten liggen.
Later in de ochtend is geprobeerd
telefonisch contact met hem op
te nemen, maar Frederik nam zijn
mobiel niet op.

Gestolen auto
aangetroffen

Signaal in Almere
De mobiel van Frederik is dinsdag 15 januari om 11.50 uur getraceerd nabij Schiphol en rond
12.50 uur in Almere, aan de rand
van het centrum. Om 13.29 uur
was het laatste signaal. De politie
weet niet zeker of Frederik zelf in
deze wijk was of dat iemand anders zijn mobiel in handen had.
Wel is Frederik eerder in dezelfde
wijk in Almere geweest voor zijn
koerierswerk. Enkele weken daarvoor had hij hier nog een bekeuring gekregen.
Mogelijk problemen
De uitzending is terug te kijken
via de site van het Avro Tros programma. Mocht u/jij meer informatie hebben, neem dan contact
op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie liever
anoniem wenst te blijven, maar
een mogelijke aanwijzing heeft,
kan bellen met Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000. De politie deed vooral een oproep aan
vrienden en kennissen van Frederik. Mogelijk heeft hij met iemand
van hen gesproken over mogelijke problemen.
Frederik Pallesen is 25 jaar, heeft
een tenger postuur, blond/rossig
kort haar, blauwe ogen en is rond
de 1.80 meter lang. Hij heeft enkele opvallende tatoeages op zijn
armen.

Beloning van 15.000 euro
De familie leeft in onwetend- Frederik Pallesen.
heid en gaat er van uit dat Fre- Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn.
derik nog leeft. De hoofdofficier
van justitie heeft nu besloten een
beloning uit te geven van 15.000
euro mocht er sprake zijn van een
misdaad. Frederik werkte als koerier en reed rond in een wit bestelbusje van het merk Peugeot.
Mogelijk is hij, buiten weten van
zijn familie, betrokken geraakt bij
schimmige zaakjes. Wellicht zijn
hand- en spandiensten verricht
voor criminelen

Koffiebus in winkelcentrum

Koffie drinken met
zaterdag in Kudelstaart
winkelcentrum van Kudelstaart.
Zin in een gesprek en een kop
koffie?
Zaterdag tussen 11.00 en 13.00
uur drinkt het college graag een
‘bakkie’ met inwoners. Wat vindt
u belangrijk in de gemeente, wat
speelt er in uw omgeving, waarom woont u graag in Kudelstaart
en hoe ziet u de toekomst? Burgemeester Gido Oude Kotte en
de wethouders Wilma Alink, Robert van Rijn en Robbert-Jan van
Duijn horen het graag.

Vergaderen over ambities en financiële mogelijkheden

Kadernota over scholen,
supermarkt en meer
Aalsmeer - Op donderdag 27 juni
vindt een extra raadsvergadering
plaats in het gemeentehuis. Het
enige agendapunt deze avond is
de kadernota 2020. In deze nota worden aan de ambities en
wensen voor de toekomst financiële kaders gekoppeld. De nota
moet bijgesteld worden, want de
‘schatkist’ van Aalsmeer is aan het
krimpen. “Dit vergt creativiteit en
een nieuwe koers waarbij we onze bestaande kaders ook tegen
het licht moeten durven houden”,
aldus de bestuurders in een voorwoord. De fracties krijgen elk de
beurt om hun visie over de voorstellen in de kadernota en de
daarmee samenhangende financiële consequenties te geven.

Tweede supermarkt
In brede school De Rietpluim kan
de Antoniusschool verder uitbreiden en krijgt als mede-gebruikers
kinderopvang, buitenschoolse
opvang en aanvullende voorzieningen. Op de vrijgekomen locatie van de Graankorrel kan de gePopulair en terugval
wenste tweede supermarkt gereEén daarvan gaat over de basis- aliseerd worden.
scholen in Kudelstaart. De Anto- Hup, geen twee maar wel vier
niusschool heeft zo’n 750 leerlin- vliegen in één klap. Meer kindergen en de populariteit van deze opvang, scholen blijven bestaan,
RK-school heeft invloed op het de verkeersveiligheid rond de
aantal kinderen op de andere scholencomplexen wordt beter
twee basisscholen. Op zowel de én eindelijk komt de zo gewilde
OBS Kudelstaart als de christelijke tweede supermarkt er! Voordat in
Graankorrel lopen de leerlingen- Kudelstaart de champagne ontaantallen terug. Het is zelfs zo dat kurkt gaan worden: Wacht nog
de Graankorrel onder de norm zit even, de ontwikkelingen gaan
en eigenlijk opgeheven zou moe- nader uitgewerkt worden incluten worden. Natuurlijk zou geen sief een onderzoek naar de finan-

Zaterdag voor 3e maal
DownTown Ophelia
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
22 juni vindt DownTown Ophelia voor de derde maal plaats, een
groot evenement met een boodschap. In alle winkels, bij de horeca , de kappers en op de braderie
werken die dag mensen met een
beperking. De organisatie wil opnieuw laten zien dat ook zij talenten hebben.
Omdat er op straat allerlei activiteiten zijn, zoals optredens, workshops en een braderie wordt zaterdag de Ophelialaan afgesloten
tussen 07.00 en circa 00.00 uur.

Het beste is om op de fiets naar
de Ophelialaan te komen. Parkeren kan in de omliggende straten,
maar handiger is om de auto weg
te zetten op het parkeerdak van
de bloemenveiling van Royal FloraHolland. Vanaf deze plaats rijdt
een gratis pendelbusje de hele
dag heen en weer naar en van de
Ophelialaan.
Veel te doen
Tot 17.00 uur is er een gezellige
braderie in de straat waar van alles te koop is. Er zijn workshops,

ciële haalbaarheid. Het is dus een
meerjaren-perspectief.
Integraal Kindcentrum
En, de kadernota vermeldt nog
meer nieuws over scholen. In het
onlangs vastgestelde Ruimtelijk
Raamwerk Aalsmeer-Oost, deelgebied Oosteindedriehoek, is een
scholencomplex voorzien waar in
ieder geval De Brug en kinderopvang Solidoe (nu nog gehuisvest
in een deelgebied van Greenpark) een nieuw onderkomen
krijgen. PC-basisschool De Brug
dus weg uit brede school De Mikado en hierdoor krijgen OBS de
Zuidooster, RK Oosteinder en de
andere gebruikers (onder andere gymzaal van ESA) meer ruimte.
Op termijn is het overigens wel
de bedoeling dat de - van minder
kwaliteit zijnde - daklokalen verwijderd worden. Gedacht wordt
aan de realisatie van een Integraal
Kindcentrum in de Oosteindedriehoek met naast basisonderwijs en kinderopvang ook ruimte voor een sportzaal en huisvesting voor tiener- en jeugdwerk.
De bouwkosten zijn geraamd op
7,6 miljoen euro en dit bedrag is
exclusief verwervingskosten van
de grond.
Ook voor deze ontwikkeling gaat
voorlopig de eerste paal nog niet
de grond in. Het is aan de fracties
of en wanneer het college groen
licht krijgt om verder aan de slag
te gaan.
Openbaar
Geïnteresseerd in de kadernota en de behandeling er van? De
raadsvergadering volgende week
donderdag 27 juni is openbaar en
belangstellenden mogen plaatsnemen op de publieke tribune.
Reken op een lange zit van 20.00
tot zo’n 23.00 uur. Eerder weg
mag natuurlijk als publiek altijd,
de deuren van de raadzaal gaan
niet op slot! De raadsvergadering
is ook thuis te volgen via de link
op de website van de gemeente:
www.aalsmeer.nl.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn
in gesprek tijdens het koffiebezoek Koekje erbij?
van B&W in het Centrum vorig jaar. Een ‘nummertje trekken’ voor het
gesprek is niet nodig en niet moAalsmeer - Aanstaande zaterdag gelijk. Het koffie-bezoek zal in on22 juni gaat het college van bur- gedwongen sfeer zijn. Wellicht
gemeester en wethouders weer ontstaan al pratende met B&W en
op ‘tournee’. De vier bestuurders met andere bewoners leuke ideegaan verder met hun bezoeken en en initiatieven. De koffie is uiaan de verschillende wijken in de teraard gratis. Of hier een koekje
gemeente en dit weekend wordt bij wordt geserveerd, is niet bede koffiebus geparkeerd in het kend.

Braderie, livemuziek en modeshow

christelijk en geen openbaar onderwijs een groot gemis zijn en
om dit te voorkomen is een oplossing bedacht. De beide scholen gaan gehuisvest worden in
één gebouw in de zuidoosthoek
van Kudelstaart (Hoofdweg Zuid)
en in het complex wordt ook
ruimte gecreëerd voor andere
kindgerelateerde voorzieningen
(onder andere kinderopvang en
buitenschoolse opvang).

want je muziek kunt maken, armbandjes en sleutelhangers knutselen, een tekenworkshop volgen
en bloempotje en eierkoeken versieren. Sportservice Haarlemmermeer heeft in samenwerking met
de Rabobank een leuke sportactiviteit waarbij je voetbal-, handbal-, tennis- of hockey-vaardigheden kunt testen. De politie is er
met een wagen en ook de brandweer is aanwezig. Je kunt je ook
op de gevoelige plaat laten vastleggen bij Foto Funstudio. Bij Radio Aalsmeer in het ‘glazen huis’
kunnen verzoekjes aangevraagd
worden en er worden drie loterijrondes gehouden waar mooie
prijzen mee te winnen zijn.
De loten kosten 1 euro voor de
trekkingen om 12.00 en om 14.00
uur en 2 euro voor de superronde, waarvan de trekking om 17.00

uur. Op het horecaplein kunnen
bezoekers terecht voor iets lekkers bij de Jij & Ik Winkel, de poffertjeskraam of bij de foodtrucks
en restaurant Oh! heeft een grote
Kudelstaart - Maandag 24 juni
bar met terras.
houdt de Dorpsraad Kudelstaart
haar traditionele fietsschouw.
Programma
Het evenement wordt om 10.30 De deelnemers verzamelen vanuur geopend door burgemees- af 19.30 uur bij Oevers aan de Kuter Gido Oude Kotte. Er zijn op- delstaartseweg. Na een kop koftredens van onder andere Show- fie of thee vertrekt de groep om
en Jachthoornkorps Kudelstaart, 20.00 uur voor de fietstocht. Wilt
La Familia, Danny Terp, zingen- u het bestuur een locatie laten
de DJ Dennis Wijnhout, Amstel- zien omdat u er blij van wordt of
hof Let’s Dance Specials, DJ Wally, zich juist zorgen hierover maakt,
Sasja Brouwers, Het Meezingte- laat het weten. Rond 21.30 uur aram, Saskia Soulful en Johnny Ro- riveert de groep weer bij Oevers
mein. Eén van de hoogtepunten en kan onder het genot van een
is de modeshow van kinderen en drankje nog even worden nagejongeren met een verstandelijke praat. Vooraf aanmelden is niet
beperking. Het programma duurt nodig, de rondgang is voor alle
inwoners en belangstellenden.
tot 23.00 uur.

Fietsschouw in
Kudelstaart

Aalsmeer - Op maandag 17
juni rond zes uur in de avond
kreeg de politie een melding dat op het parkeerterreintje op de Hoge Dijk, hoek
van de Machineweg, een auto op een rare plaats was geparkeerd. Het was voor de
omwonenden een onbekende VW Golf. Agenten zijn ter
plaatse gegaan en troffen de
auto onafgesloten aan. In de
Volkswagen werden diverse Nederlandse en een stel
Duitse kentekenplaten aangetroffen. Nader onderzoek
leerde dat de Golf gesignaleerd stond voor diefstal. De
auto was in Duitsland gestolen en was voorzien van een
vals Nederlands kenteken.
De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek
en gaat hierna terug naar
de rechtmatige eigenaar in
Duitsland.

Porsche 911 is
gevonden!
Aalsmeer - De Porsche 911,
die begin deze maand vanuit
de Fuutlaan werd gestolen
nadat bij een woninginbraak
de sleutels waren meegenomen, is gevonden. De politie
kreeg op vrijdag 14 juni een
melding van een inwoner
van Amstelveen dat op Ringslang al geruime tijd een Porsche geparkeerd stond, waar
niet naar omgekeken werd.
Agenten zijn ter plaatse gegaan en het bleek te gaan
om de uit Aalsmeer gestolen Porsche. De sportwagen
is meegenomen voor sporenonderzoek en zal, als de
procedure afgerond is, terug
gaan naar de rechtmatige eigenaar.

Onwel door
teveel alcohol
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 12 op donderdag
13 juni werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een
onwel geworden persoon in
een woning aan de Legmeerdijk. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse
gegaan. Op de eerste verdieping troffen de agenten en
de medewerkers van de ambulance een 35-jarige man
aan, die niet tot nauwelijks
aanspreekbaar was. De man
bleek zwaar onder invloed
van alcohol te verkeren. Na
de man enkele adviezen gegeven te hebben, zijn de
hulpdiensten weer vertrokken. Een bezoek aan een ziekenhuis bleek niet nodig.

4e Plaats voor
Brandweer
Aalsmeer - Het is het ABWCwedstrijdteam van Brandweer
Aalsmeer niet gelukt om door
te dringen tot de finale van de
112-brandweerwedstrijden.
Het team eindigde op de vierde plaats in Monnickendam. “In
het zicht van de haven zijn we
gestrand. Alleen de eerste drie
plaatsten zich voor de landelijke finale”, laat het team weten.
Jammer, maar de ploeg heeft een
topprestatie geleverd vinden alle
collega’s van de vrijwillige brandweer.
Landelijke finale
De andere wedstrijdploeg van
Kazerne Aalsmeer is nog actief in
de hoofdklasse. Binnenkort mag
de ploeg tijdens de landelijke finale de vorig jaar behaalde landstitel verdedigen. Succes!
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Proefvaart glansrijk verlopen!

Aluminium praam van 13
meter voor team Prôôst
Aalsmeer - Een nieuwe (aluminium) praam heeft team Prôôst afgelopen zaterdag 15 juni te water gelaten. Anderhalf jaar lang
is hard gewerkt aan de bouw
van de praam door de vriendengroep van team Prôôst. Nu is de
13 meter lange praam dan (eindelijk) klaar. Op tijd voor de Junior Pramenrace en ruim voor de
Pramenrace. Na de officiële doop
is natuurlijk gelijk een proefvaart
gemaakt en deze is glansrijk verlopen. Na afloop is het glas geheven op het succesvolle eind-

resultaat. Tijdens de Junior Pramenrace zal deze 13 meter lange praam gebruikt gaan worden
door team De Pennetjes met start
nummer elf.
In september zal team Prôôst zelf
de praam inwijden tijdens de altijd gezellige Pramenrace. Over
hoe de praam aangekleed gaat
worden laat de groep nog niets
los. Dat blijft geheim tot de tweede zaterdag in september vanaf
ongeveer twaalf uur bij de Pontweg.
Foto: www.kicksfotos.nl

‘Making life colourful’

College B&W op bezoek
bij Dutch Flower Group
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) ontstond op 1 januari 1999
uit een fusie tussen de exportbedrijven OZ Group van de familie Van Zijverden in Aalsmeer en
de Van Duijn Groep van de familie van Duijn uit het Westland. Nu,
20 jaar later, heeft het bedrijf een
omzet van 1,5 miljard euro, werken er meer dan 3000 mensen
wereldwijd en telt dit bedrijf 33
gespecialiseerde handelsbedrijven in bloemen, boeketten, planten en decoratief groen. Een goede reden voor een werkbezoek
van het college.
Ook Hugo van Luling en Debbie Borst van Ondernemend
Aalsmeer waren erbij. Het college
bezoekt regelmatig bedrijven en
organisaties in Aalsmeer om deze
te leren kennen. DFG is een familiebedrijf dat gezamenlijk de hele
internationale bloemen- en plantenmarkt bestrijken. Elk van de
bedrijven heeft zijn eigen klant
of klantsegment, karakter en dynamiek maar functioneert onder
één paraplu: DFG. Onder de missie Making life colourful levert
het bloemen en planten over de
hele wereld.

het grootste deel van de hallen
in Aalsmeer. Daarnaast heeft DFG
sinds de oprichting een eigen
Dutch Flower Foundation. Deze
heeft tot doel leefklimaat en welzijn van hulpbehoevende medemensen te verbeteren in landen
waar zij actief zijn. Zo ondersteunen zij jaarlijks zo’n 50 projecten
die eigen medewerkers en zakelijke relaties aandragen. Maar ook
dichter bij huis zet de DFG zich in.
Zo geven zij basisschoolleerlingen in de regio Aalsmeer praktijklessen ‘Red de Bij!’ en zaaien zij samen met Honey Highway meerjarige bloemen langs de N213 en
N196.

Bereikbaar
“Wat een mooi gepassioneerd familiebedrijf”, aldus wethouder
economische zaken, Robert van
Rijn. “Sierteelt is belangrijk voor
Aalsmeer. DFG zet Aalsmeer nationaal en internationaal op de
kaart. Om bedrijven zoals DFG
een goed vestigingsklimaat te
bieden zetten wij in op nieuwe
bedrijventerreinen en goede bereikbaarheid in de regio. Hiervoor
hebben wij in maart een overeenkomst getekend met de proOog voor de omgeving
vincie Noord-Holland, Royal FloDFG heeft duurzaamheid hoog raHolland en Vervoerregio Amin het vaandel. Zo heeft het be- sterdam voor een nieuwe sneldrijf ruim 1.500 zonnepanelen op le verbinding tussen Royal Flohet dak waarmee zij maar liefst raHolland en de N201.” Kijk voor
400.000 kWh energie jaarlijks op- meer informatie over dit bedrijf
wekken. Hiermee verlichten zij op: www.dfg.nl
Van links naar rechts: Saskia van Rill (accountmanager bedrijven
Aalsmeer), Marcel Zandvliet (Director Marketing Dutch Flower Group),
Debbie Borst (Ondernemend Aalsmeer), wethouder Robert van Rijn, burgemeester Gido Oude Kotte, Harry Brockhoff (CFO Dutch Flower Group),
wethouder Wilma Alink en gemeentesecretaris Frans Romkema.

Activiteiten overzicht

Ambachtelijk Aalsmeers bedrijf

VVD bij Bakkerij Vooges
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14
juni bezocht de fractie van VVD
Aalsmeer Bakkerij Vooges. “Kom
maar in de avonduren, want dan
zijn we vol in bedrijf. Dan valt er
veel te zien”, aldus eigenaar Jasper Engel. En dus stond de fractie
van VVD Aalsmeer vrijdagavond
op de stoep bij de bakkerij in de
Visserstraat.
Bakkerij Vooges is een begrip in
Aalsmeer. Destijds begonnen
met een bakkerij in de Zijdstraat.
Inmiddels is de bakkerij gegroeid
naar vier winkels en is de bakkerij
zelf 3 jaar geleden naar de Visserstraat verhuisd.
Naast de verkoop van brood aan
particulieren, verkoopt de bakkerij ook brood aan andere winkels
die zelf geen brood meer bakken.
Ook verschillende bedrijven en

instellingen behoren tot de klantenkring.
De fractie kreeg een uitgebreide rondleiding door de bakkerij.
Het proces van het broodbakken
werd toegelicht. Opvallend veel
handwerk komt bij het broodbakken kijken.
Ook het gebak passeerde de revue. Het viel de fractie op dat het
brood en banket met veel liefde
wordt gemaakt, heel ambachtelijk. “Gelukkig proef je het verschil
met het brood in de supermarkt
want er komt veel bij kijken”, vertelde Jasper Engel.
De fractie van VVD Aalsmeer bedankte Jasper Engel na afloop
voor de rondleiding. “We zijn
onder de indruk van dit mooie
Aalsmeerse bedrijf”, sloot organisator Teun Treur af.

Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 21 juni bent u van
harte welkom in de inloop
Odense in het gebouw van
Ontmoetingscentrum Irene,
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Deze middag om 14.30 uur
is er een themagroep met
beeld en geluid. De week staat
het thema in het teken van
Volendam. Vrijdag 28 juni is
het thema Artis; een filmpje
van 20 jaar geleden die we
gaan vergelijken met beelden
van nu.
Optreden in wijkpunt Voor
Elkaer, Kudelstaart
We luiden de zomer in met
een optreden van Vrienden
van het Levenslied, op 21 juni
2019. Ze treden op van 14.30
-16.00 uur tijdens de ‘‘Musica’’
in wijkpunt Voor Elkaer. Entree
5 euro. U kunt zich opgeven
bij een van onze gastvrouwen/
gastheer. Tel. 0297-82 09 79.
Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 26 juni kunt u
genieten van o.a. een licht
gebonden pompoensoep,
stokbrood met kruidenboter,
schouderkarbonade, champignon roomsaus, oma’s groenten, pommes croquette,

komkommersalade en een
vanillepudding met bessen
saus en slagroom naar keuze
voor maar €14,-. U bent van
harte welkom vanaf 17.00
uur. Reserveren kan via tel.
0297820979.
Thema avond in Voor Elkaer
Elke laatste vrijdag van de
maand. De avonden bestaan
uit een driegangendiner
met bijpassende wijnen
of in sommige gevallen,
bieren. Deze avond staat in
het teken van België. U kunt
gaan genieten van typische
Belgische gerechten, een
Belgische proeverij, Vlaamse
stoverij, Brusselse Wafels en
meer. Wij raden aan om op tijd
te reserveren. De kosten voor
deze avond zijn €18,50. Heeft
u dieetwensen? Meld het
vooraf en wij houden er rekening mee. Voor reserveringen
Tel. 0297-820979. Volgende
maand kunt u genieten van
een ‘‘salade buffet’’. Blijf op
de hoogte van onze gezellige
avonden door onze agenda
in de gaten te houden op
Facebook en op onze website:
https://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/agenda/

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Iedere laatste donderdag van de maand

Walk & Talk helpt bij het
vinden van een baan
Steun voor G-voetbal
van Stieva en MMF

Aalsmeer - “Wat is mooier dan
het steunen van prachtige initiatieven, zoals G-voetbal”, vindt
Tom van Yperen, directeur van de
Stieva Metaal Groep, tijdens de
training van het elftal van KDO in
De Kwakel.
“De cheque die we ontvingen
toen we dit jaar in Aalsmeer Onderneming van het jaar werden,
hebben we aangevuld en aan de
Mike Multi Foundation (MMF) gegeven.”
MMF is een actieve stichting die
zich inzet voor het bevorderen
van sport voor mensen met een

lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Eén van die projecten is G-voetbal. G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege
een lichamelijk en/of geestelijke
beperking belemmerd zijn in hun
bewegingsmogelijkheden.
Zij kunnen daardoor moeizaam
hun plek vinden in het reguliere
voetbal. Bij G-voetbal is de kwaliteit van voetballen hetzelfde,
maar worden bepaalde aspecten
aangepast. Ook zijn de trainingen er op gericht om de mentale weerbaarheid en de motoriek
te verbeteren.

Amstelveen - Walk & Talk is dé
netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden in Amstelland. Op
donderdag 27 juni gaan de deelnemers in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein aan de slag met
het analyseren van communicatiepatronen om inzicht te krijgen
in hoe je het beste communiceert
tijdens een sollicitatiegesprek.
De zoektocht naar een baan kan
op meerdere punten ingewikkeld
zijn. Het begint bij het nadenken over welke baan er goed bij
je past en vervolgens is het zaak
de werkgever te overtuigen van
jouw kwaliteiten. Hierbij krijg je
te maken met sollicitatiecommissies en niet zelden met een hoop
concurrentie op de arbeidsmarkt.
Tijdens de ‘Walk & Talk’ netwerkbijeenkomsten in de Bibliotheek
op het Stadsplein worden er elke maand onderwerpen behandeld die werkzoekenden helpen
bij het vinden van een baan.
Communicatiepatronen
Op donderdag 27 juni staat het

analyseren van communicatiepatronen centraal. Dit wordt gedaan
met behulp van het ‘Grote beïnvloedingsspel’ van Bert van Dijk
gebaseerd op de Roos van Leary. Er wordt ingegaan op hoe gesprekspartners zich tegenover elkaar opstellen en hoe je je eigen
vorm van communiceren kunt
aanpassen om ervoor te zorgen
dat de ander je goed begrijpt.
Communicatie speelt een essentiële rol bij het veroveren van een
baan en als je dat goed onder de
knie hebt, ben je je concurrentie
een belangrijke stap voor.
Tijdens de koffiepauze is er ruim
de gelegenheid om met elkaar te
netwerken en tips, contacten en
ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden iedere laatste donderdag van de maand
plaats van 10.30 tot 12.30 uur
in Bibliotheek Amstelveen. Op
www.debibliotheekamstelland.
nl is hier meer informatie te vinden De deelname is gratis en aanmelden kan via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl.

Denk hierbij aan schoolsporttoernooien, sportdagen op school en
kinderopvang en de avondvierdaagse.
De bij JOGG betrokken wethouders Robbert-Jan van Duijn
(jeugd) en Wilma Alink (zorg en
gezondheid) zijn erg blij met de
inzet van de beide lokale onder-

nemers. Mede namens hen ondertekende burgemeester Gido
Oude Kotte de verlenging van
de samenwerking. De gemeente is ook blij dat de JOGG-samenwerking zo succesvol is dat het nu
verlengd wordt. Samen er voor
zorgen dat een gezonde keus
normaal is in Aalsmeer.

Verlenging contract voor gezonde leefstijl

“Ik wil scoren, dus ik eet
fruit en drink water”

Aalsmeer - Op maandag 17 juni gaf Burgemeester Gido Oude
Kotte samen met kinderburgemeester Hannah Fokkema de aftrap van het schoolvoetbaltoernooi 2019. Dit gebeurde op het
hoofdveld van FC Aalsmeer. De
ondertekening van het JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht)
contract, voor het verlengen van
de succesvolle samenwerking,
ging hieraan vooraf.

ken. En gezonde leefstijl wordt
in Aalsmeer ondersteund vanuit de JOGG aanpak: drink water,
eet groente en fruit, beweeg veel
en voel je beter! Ook kinderburgmeester Hannah Fokkema kiest
voor gezond. Zij zegt: ”ik wil scoren dus ik eet fruit en drink water!”
Albert Heijn en Levarht ondersteunen de JOGG aanpak. Deze
lokale ondernemers werken vanuit de JOGG aanpak samen met
Gezonde leefstijl
de gemeente en Team SportserBasisschoolleerlingen en hun ou- vice om kinderen in Aalsmeer een
ders uit Aalsmeer en Kudelstaart gezonde keuze te bieden. Bij evewaren in grote getalen aanwezig. nementen voor kinderen en jonEen mooi moment om het be- geren in Aalsmeer die een gelang van bewegen, waterdrinken zonde leefstijl bevorderen onderen voldoende groente en fruit steunen zij deze activiteiten met
eten nog eens extra te benadruk- gezonde groente en fruit snacks.
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kinder- en jeugd

krant

“Volgend jaar hopelijk weer zon”

Bobbie’s Buitenspeeldag:
Regen, maar toch gezellig

Gezellige sport- en spelmiddag

Startnummer één voor
Kees btjes bij Juniorrace
Aalsmeer - Een geweldige sporten spelmiddag hebben de deelnemers aan de Junior Pramenrace afgelopen zaterdag 15 juni
beleefd in The Beach aan de Oosteinderweg. In het zand werden
allerlei vaardigheden getest van
de jongens en meisjes en natuurlijk waren allen fanatiek. Er waren
punten te verdienen met de spelletjes en het team met het hoogste puntenaantal wordt niet alleen beloond met de Stenhuis
bokaal, maar mag ook als eerste
starten tijdens de Junior Pramenrace op zaterdag 29 juni.
Voor in de ‘stoet’ starten geeft natuurlijk meer kans om de Juniorrace te winnen, maar ook tijdens
de ‘tocht der tochten’ wordt uiterste concentratie verwacht: Onderweg zijn er weer allerlei opdrachten te vervullen waar punten mee te behalen zijn. Het gaat
dus bij de ‘race’ om snelheid en
behendigheid en de test in deze
was afgelopen zaterdag.
De sport- en spelmiddag voor de
deelnemers bestond uit ringgooien, verkleed zaklopen, onder een
vlot door kruipen en een slalom
snelheidsparcours met balletjes.
Verder werd geduld gevraagd bij

het stenen stapelen en werd met
‘kleedje hoppen’ de teamspirit
getest.
De sport- en spelmiddag is na
punten tellen en beraad van de
jury gewonnen door team Kees
btjes. Op twee is de Poelgilder
Praam geëindigd en plaats drie is
behaald door De Welpen van de
Scouting. Direct hierna mag De
Dolfijnen van de Scouting starten
en team Apramea mag als vijfde de penta aan slingeren. Verdere uitslag: 6. We gaan noooit
meer naar huis, 7. De Huftertjes,
8. De Junior Wijze uit het Oosten,
9. Bokkerijders, 10. Tot dat ‘t zinkt,
11. De Pennetjes, 12. Dirk’s Carnavalsteam, 13. OK-team 1, 14. Samen Een (schoolpraam), 15. De
kids van De Vlijt, 16. De Rock Stars
en 17. De Buurtmeisjes.
Junior Praambode
Over twee weken presenteert de
Nieuwe Meerbode in samenwerking met de stichting Pramenrace In Ere (SPIE) een mooie Junior-Praambode. Wil jij met je team
in deze krant? Stuur dan een verhaaltje met foto naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Woensdag 12 juni
was weer de landelijke buitenspeeldag, een initiatief van Jantje
Beton en Nickelodeon om kinderen te stimuleren om meer buiten
te spelen. Vijf jaar geleden nam
een aantal dames in Aalsmeer
Oost de organisatie hiervan op
zich en gaven deze dag de naam
Bobbie met hierbij een eigen logo. De dames hadden jonge gezinnen en drukke banen, dus na
enkele jaren geen tijd meer om
de buitenspeeldag het jaar daarop ook te organiseren. Zonde van
al dat werk dat zij daarvoor gedaan hadden, vond Marie-Louise
Boom en zij besloot de organisatie van hen over te nemen. Al jaren is het mooi weer op de buitenspeeldag en dus werd ook
woensdag 12 juni veel zon verwacht. Maar, mooi niet. Met bakken kwam de regen uit de lucht
naar beneden. Op veld één en
drie geen activiteiten. Op veld
twee stond de EHBO, zij hadden niets te doen! Het stemhokje

voor de verkiezing van de kinderburgemeester stond droog. Ruim
170 kinderen brachten hun stem
uit. Het gekregen fruit vond gretig aftrek. De ijscoman kwam om
half drie en deelde zo’n 250 ijsjes
uit. Hoogtepunt was het rondrijden door de wijk met de brandweerwagen met loeiende sirene en de politiebus. Heren en dame heel hartelijk bedankt voor
de vrijwillige inzet. Jeroen bedankt dat je er een vrije dag voor
nam. De kinderen en enkele ouders hebben genoten van de rit
over de hobbels, de zwaailichten en de sirene. Dank aan Henk,
Chantal, Irma en Corine voor jullie
hulp en gastvrijheid. De Meerlanden zorgde weer voor de hekken
en de containers, dat ging wel allemaal door, en Joke dank voor je
PR hulp. De vlaggen van de Westeinderadviesgroep fleurden de
grauwe dag nog een beetje op.
“Ik hoop dat volgend jaar de zon
weer schijnt”, besluit Marie-Louise Boom-Hoes.

Zonnige start van het
schoolvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Onder een heerlijk zonnetje is afgelopen maandag 17 juni het schoolvoetbaltoernooi gestart bij FC Aalsmeer
aan de Beethovenlaan. Het officiele startsein werd gegeven door
burgemeester Gido Oude Kotte,
daarna was het de beurt aan de
jongens en meiden van de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente om te
gaan schitteren op de voetbalvelden. Er worden tot en met vanavond, donderdag 20 juni, elke

avond vanaf 18.00 uur wedstrijden gespeeld.
De finales zijn op vrijdag 21 juni
en deze starten om 18.30 uur. Uiteraard is publiek alle dagen welkom om alle talenten aan te komen moedigen. Gevraagd wordt
om zoveel mogelijk op de fiets
te komen. Voor 1.500 voetballers én begeleiders, vrienden en
familie is het parkeerterrein van
FC Aalsmeer in de Hornmeer niet
groot genoeg!
Foto: www.kicksfotos.nl

Een weekend vol hockey
plezier bij Qui Vive

Patrol komen aanstaande zaterdag 22 juni naar het Centrum. Dé kans om deze vrienden te ontmoeten. Voor alle
fans zijn er meet & greet sesAalsmeer - De helden Chase sies om 12.00, 13.00, 14.00 en
en Skye van de kinderserie Paw 15.00 uur.

Paw Patrol in
het Centrum

De Kwakel - Zaterdag 15 juni,
half 8 in de ochtend. Met bakken kwam de regen in de Kwakel
naar beneden, 3 van de 4 velden
van hockeyclub Qui Vive stonden
blank en rond 9 uur zouden er 16
jongensteams in de leeftijd van 9
en 10 jaar aankomen bij Qui Vive
voor de jaarlijkse jongste jeugddag. Dit is de dag dat het hockeyseizoen voor de jongste jeugd
(vanuit de KNHB) wordt afgesloten. Maar kon dit jaarlijkse feestje wel doorgaan gezien het er
qua weer nog niet al te best uitzag? Na wat wikken en wegen
werd er besloten om de mannen
lekker te laten hockeyen met een
half uurtje vertraging in het programma. En wat pakte deze beslissing goed uit. Voordat de eerste wedstrijden zouden beginnen
stopte het met regenen en was
er ook nog genoeg tijd over om
het overtollige water op de velden te laten verdwijnen. De jongens die van allerlei verschillende
clubs kwamen hadden er veel zin
in en speelden deze dag per team
3 wedstrijden, een kruisfinale en
een finale. Tussendoor konden alle kinderen bij de snelheidsmeter

testen hoe hard ze konden slaan,
werden ze door de oudere Qui
Vive-keepers Just en Ji Li uitgedaagd in een shoot out competitie en stond er in het clubhuis een
heerlijke lunch. Het motto vanuit
de KNHB was uiteraard dat meedoen belangrijker is dan winnen
en uiteindelijk ging iedereen dan
ook met een mooie medaille naar
huis na een zeer geslaagde (en
droge) dag.
Kickoff dag
De volgende ochtend was er ook
alweer vroeg reuring op de club
gezien de jaarlijkse Kickoff dag
op het programma stond. Tijdens
deze dag spelen alle jeugdleden 2 wedstrijden met hun nieuwe team ter voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Op die manier leren zowel de kinderen als
de ouders elkaar alvast een beetje kennen. Het weer werkte lekker mee en er stonden de hele dag allemaal vrolijke kinderen
op het veld. Soms was het heel
even wennen omdat er bij de tegenpartij kinderen speelden die
afgelopen seizoen nog teamgenoot waren, maar ook daar waren

Burgemeester Gido Oude Kotte feliciteert zijn ‘kleine’ ambtsgenoot Berber
Veldkamp met een mooie bos bloemen. Maandag kwam hij op bezoek bij
de nieuwe kinderburgemeester op ‘haar’ Antoniusschool.

Nipt verschil met andere kandidaten

Berber Veldkamp nieuwe
kinderburgemeester!
Aalsmeer - De nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer is
Berber Veldkamp. Berber is gekozen uit zes kandidaten tijdens
de verkiezingsdag van afgelopen
woensdag. Bijna 350 kinderen
brachten hun stem uit op drie locaties in Aalsmeer en Kudelstaart.
De 10-jarige Berber komt uit Kudelstaart en zit daar op de Antoniusschool. Ze wil zich onder
meer inzetten voor een beter milieu met meer ruimte voor insecten. Thuis zet ze zich al in voor het
milieu door minder vlees te eten,
goed afval te scheiden en te zorgen voor veel groen in de tuin.
Haar hobby’s zijn voetballen en
dansen. Later wil ze graag kinderarts worden. Het waren spannende verkiezingen, want Berber versloeg de vijf andere prima kandidaten met een nipt verschil van
22 stemmen. Wethouder Robbert-Jan van Duijn heeft alle kandidaten donderdagmiddag persoonlijk de uitslag verteld. Maandag 17 juni is burgemeester Gido

Oude Kotte bij de school van Berber langs geweest om zijn ‘kleine’ ambtsgenoot te feliciteren.
Op donderdag 27 juni wordt Berber tijdens ‘Bouw een Bootje’ als
nieuwe kinderburgemeester geinstalleerd en neemt ze officieel het stokje over van de huidige kinderburgemeester Hannah
Fokkema.

Jeugdwielerronde

Ook dikke banden draaien
soepel rond in Rijsenhout
Rijsenhout - Onbekommerd fietsen en de tijd nemen om onderweg vrolijk te zwaaien naar mama, papa, oma en opa. En dat alles onder het motto ‘kijk mij eens’.
Het zijn elk jaar in Rijsenhout de
kenmerken van de dikkebandenronde voor leerlingen van de
twee plaatselijke basisscholen.
Voorafgaand aan de races voor
‘echte’ wielrenners kon een flinke
groep kinderen twee rondjes lang
hun talent tonen op de tweewielers, meest mountainbikes. Niemand ging over de kop, niemand
reed lek, niemand fietste de verJeugdronde van Rijsenhout. Foto:
Wielervrienden Rijsenhout.

de kinderen snel aan gewend.
Tussendoor werden zowel de
zaalkampioenen als de kampioenen van de lentecompetitie gehuldigd waarbij ze na een woordje van voorzitter Rob Das, werden
voorzien van een mooie, welverdiende medaille en luid applaus
kregen van het aanwezige publiek. Het was een heel geslaagd
hockeyweekend waar weer met
veel plezier op teruggekeken kan
worden.

keerde kant op en allemaal kwamen ze veilig aan de streep, al was
het soms met flinke vertraging. Zo
was het weer een mooi feest met
medailles en een ijsje bij cafetaria
Moes als beloningen. De uitslagen: meisjes 7 en 8 jaar: 1. Maddy
Ahrens, 2. Amber Hogervorst en
3. Elise Herfst. Jongens 7 en 8 jaar:
1. Eden Neut, 2. Jesse Dormaar en
3. Robin van Veen. Meisjes 9 en 10
jaar: 1. Danische Aukes, 2. Isabel
Biesheuvel en 3. Alysia Ghering.
Jongens 9 en 10 jaar: 1. Link Oldenburger, 2. Roan van der Knaap
en 3. Kjeld Daalman.

‘Optimist on Tour’
voor jeugd
Aalsmeer - Van donderdag 27
tot en met zondag 30 juni organiseert Zeilschool Aalsmeer de
‘Optimist en kielboot on Tour’. De
Zeilschool staat met de Optimisten vier dagen lang op het Surfeiland voor iedereen tot 12 jaar
(met zwemdiploma). In een veilig afgebakende omgeving kunnen kinderen kennis maken met
het Optimist zeilen; alleen of samen in een boot. De kielboten
vertrekken van de Zeilschool
aan de Kudelstaartseweg. Vanaf 8 jaar ben je welkom om te
komen zeilen! Ook voor de volwassenen is de kielboot een leuke boot om het zeilen te proberen. Donderdag en vrijdag beginnen de blokken na schooltijd (om
15.30 uur). in het weekend zijn
er meerdere tijden. Wil je meevaren? Kijk voor informatie, tijden en inschrijven op de website:
www.zeilschoolaalsmeer.nl.
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Woensdag 26 juni bij het Surfeiland

Poeloversteek op 1e dag
Westeinder Water Week

Thuiswedstrijd roeien op De Kaag

Vierde plaats WST-team
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
15 juni vond de vierde wedstrijd
plaats voor de Hoofdklasse Sloeproeien in Nederland. Ditmaal was
de wedstrijd zeer dichtbij, namelijk op de Kagerplassen. En dus
ging het team uit Aalsmeer op
de fiets naar deze wedstrijd toe,
weer eens wat anders dan 1,5 uur
in de auto rijden voor een wedstrijd.
De wedstrijd op De Kaag is 15 kilometer lang en heeft een zeer
groot deelnemersveld van ongeveer 140 boten waaronder sloepen en gigs. Voor beide types zijn
er aparte wedstrijden, omdat deze types totaal verschillend zijn.
Daarnaast is er een onderverdeling in vrouwen- en herenwedstrijden. De gehele top van het
Nederlands Kampioenschap was
aanwezig, dus het ging weer een
spannende strijd worden met
kleine verschillen in de uitslag.
De Polyester uit Aalsmeer mocht
met negen andere sloepen om
14.02 uur aan de wedstrijd beginnen en moest wederom gelijk
starten tegen één van haar concurrenten: het Sloepweesje uit
Hoogmade. Het doel was duidelijk, goed starten en direct weg
roeien bij deze sloep, om voldoende tijd op ze te pakken. En
wederom was dat makkelijker gezegd dan gedaan.
De snelheid zat er goed in na de
start, met een gemiddelde van
9.3 kilometer per uur werden de
eerste kilometers afgelegd. Er
werd zelfs een klein gaatje geslagen met het Sloepweesje, zij
moest een andere boot voor laten gaan en dus had de Polyes-

ter al een bootlengte voorsprong.
Vasthouden en uitbouwen werd
dus het motto en gestaag werd
er doorgeroeid met dit hoge tempo. Na ongeveer 4 kilometer zette het Sloepweesje aan en kwam
steeds dichterbij. Uiteindelijk zaten de roeiers uit Hoogmade direct achter het team uit Aalsmeer
en konden zij profiteren van de
luwte.
De rest van de 11 kilometers probeerden de mannen in de Polyester om verschillende malen los te
roeien. Het tempo ging omhoog,
even een sprint aanzetten, maar
uiteindelijk bleven de mannen
uit Hoogmade terugkomen. Een
prachtige strijd, soms met maar
30 centimeter ruimte tussen de
beide sloepen.
Het laatste stuk van de route gaat
via Warmond en dan terug naar
de finish. Nog eenmaal alles geven, nog eenmaal proberen om
zoveel mogelijk winst te pakken
op de concurrentie. En dus ook
nog eenmaal zo diep mogelijk
gaan en alles geven wat er in je
zit. Er kwam langzaam weer wat
ruimte tussen beide boten, maar
uiteindelijk heeft de Polyester
maar 7 seconden gewonnen op
het andere team.
Na 1 uur 39 minuten en 50 seconden finishte het team uit
Aalsmeer. Maar de strijd met het
team uit Hoogmade was zeer
prachtig en uiteindelijk goed
voor een prachtige vierde plaats
in het eindklassement, vlak achter het Sloepweesje. Een zeer
mooi resultaat. De volgende wedstrijd is op zaterdag 29 juni in Terherne.

Aalsmeer - De legendarische
zes kilometer lange zwemtocht
van Leimuiden naar Aalsmeer
(Poeloversteek) gaat dit jaar
plaatsvinden op woensdagavond
26 juni. De start is om 19.00 uur
bij jachthaven Kempers Watersport in Leimuiden en de groep
zwemt langs de uitgelegde boeien – langs de recreatie eilanden
tussen de Grote en Kleine Poel –
richting de watertoren en de finish op het surfstrand. Ook is er
weer een halve afstand, de 3 kilometer. Deze deelnemers worden
met een boot van de organisatie
vanaf de jachthaven in Leimuiden
naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar hun tocht te
starten en richting het surfstrand
te zwemmen. De deelnemers die
nog niet toe zijn aan de langere afstanden kunnen deelnemen
aan de 750 en de 1500 meter. De-

ze prestatietochten worden vanaf recreatie-eiland Vrouwentroost
georganiseerd voor jong en oudere zwemmers.
Vanaf 20.00 uur zullen er zwemmers finishen van de korte afstanden en afhankelijk van de wind
zullen vlak voor 20.30 de eerste
zwemmers van de lange afstanden hun voeten op het surfstrand
zetten. Kijk voor alle informatie
en op www.oceanusaalsmeer.nl.
Scholendag
De Poeloversteek vindt plaats op
de eerste dag van de Westeinder
Water Week van 26 tot en met 30
juni. Op donderdag 27 juni is de
inmiddels traditionele scholendag en gaan jongens en meiden
van alle groepen 7 van de basisscholen onder leiding van medewerkers van de Koninklijke De
Vries een eigen grundel bouwen
en versieren, mogen ze zeilen en
staan rondvaarten op het programma. De scholendag is op het
Surfeiland van 9.00 tot ongeveer
15.00 uur.
Zeilen, surfen en skiën
Tijdens de Westeinder Water
Week kan groot en klein kennismaken met zeilen, surfen, suppen, waterskiën, spectaculaire zeilwedstrijden en de Rib Rally bijwonen en relaxen tijdens de
aquapalooze. Kijk voor alle datums, locaties en tijden op www.
westeinderwaterweek.nl.

Westeinder Water Week

Surfen, waterskiën en
zeilen op Surfeiland
Aalsmeer - Op zondag 30 juni is er van alles te doen op het
Surfeiland bij de watertoren aan
de Kudelstaartseweg. De Windsurf Club Aalsmeer organiseert
voor de elfde keer de Oude Deuren Surf Cup. De wedstrijd begint
om 11.00 uur en er wordt gevaren in een driehoeks baan. Vorig
jaar waren er liefst zestig deelnemers met heel veel planken uit de
jaren tachtig.
Ook zijn er gratis windsurf- en
SUP lessen. Verder is er ook een
Windsurfsimulator op het strand
om de beginselen droog te oefenen.
Vanaf 18.30 uur treden Johnny

en de Surfers op tijdens de barbecue en de band speelt een mix
van jazz, Nederlandstalig en rock
‘n roll. Het volledige programma
is te vinden op: www.oudedeurensurfcup.nl.
Op het Surfeiland geeft Zeilschool Aalsmeer deze dag gratis zeillessen aan kinderen in kleine zeilbootjes (optimisten). Ook
houdt de Waterski Vereniging op
het Surfeiland open dag en mogen belangstellenden gratis waterskiën en wakeboarden achter
een snelle speedboot.
Alle activiteiten vinden plaats in
het kader van de Westeinder Water Week.

Brons Jordy Buskermolen op DK

Wielrenners aan de start
van kampioenschappen
Prachtige afsluiting van het seizoen

Korfballers VZOD D1
ongeslagen kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 15 juni moest de D1 van korfbal vereniging VZOD hun laatste
wedstrijd van het veld seizoen
spelen tegen Pernix uit Leiden.
VZOD moest deze winnen om ongeslagen kampioen te worden.
De eerste 12,5 minuten stonden
Gijs, Jurre, Noëlla en Sven in de
aanval. Veronique, Luna, Lars en
Juup stonden in de verdediging.
Na vijf minuten stond het 1-0
voor, Noëlla kreeg een strafworp
mee en scoorde. De kop was eraf
en dat deed het team goed. Er
volgde vlak daarna nog een punt.
Na de wissel van de vakken was
een doorloopbal van Juup naar
Veronique raak. Maar ook Pernix
was erop gebrand zich te laten
zien op de laatste wedstrijd van

deze competitie en scoorde ook.
De teams gingen de rust in met
4-3, dat beloofde dus een spannende tweede helft te worden.
Kim kwam erin voor Gijs en scoorde twee keer en er volgden nog
drie mooie afstandsschoten van
Juup waardoor de eindstand
kwam op 8-5. Na het fluitsignaal
van de scheidsrechter barstte het
gejuich los, het was een feit: De
D1 ongeslagen kampioen!
Dat moest natuurlijk gevierd worden. Een heerlijke taart stond in
de kantine op het team te wachten. Maar dat was nog niet alles, van de club kregen ze een
team uitje aangeboden. Het team
ging kanoën in het Amsterdamse bos. Het was een gezellig boel.
De kampioenen roeiden zich

Aalsmeer - De wielrenners
Tristan en Owen Geleijn, Jordy
Buskermolen en Nils Eekhoff maken zich op voor de kampioenschappen van Nederland die de
aankomende dagen op het programma staan. De broers Geleijn
uit Rijsenhout starten zaterdag
in het NK voor junioren in Dongen en een dag later neemt Kudelstaarter Jordy Buskermolen
in dezelfde plaats deel aan de titelstrijd voor eliterenners zonder contract. Nils Eekhoff (Rijsenhout) is vervolgens op woensdag 29 juni aan de beurt in het
NK tijdrijden voor beloften in Ede.
Drie dagen later, zaterdag 29 juni,
wacht hem het kampioenschap
op de weg, ook in Ede.
Jordy Buskermolen uit Kudelstaart verdiende zijn startplaats op het NK vorige week

zondag met een derde plek bij de
districtskampioenschappen van
Zuid-Holland. In Numansdorp
werd na tachtig kilometer door
een grote groep eliterenners gesprint om de medailles. Nick van
der Meer was van hen de snelste.
Op het DK van Noord-Holland
voor junioren in Den Helder
kwam Tristan Geleijn als twaalfde en Luke Kooij als negentiende
over de streep.
Owen Geleijn werd vorige week
algemeen clubkampioen van De
Amstel. Hij ontsnapte al vroeg
in de wedstrijd met zes anderen, onder wie zijn broer Tristan
en Aalsmeerder Edwin Commandeur, die de titel bij de Masters
veroverde. Eerder was Commandeur al negende geworden in het
DK voor 40-plussers in Amsterdam-Sloten.

druk door de uitgestippelde route heen en daar krijg je best trek
van. Maar ook dat kwam goed,
want bij thuiskomst op de club
stond de barbecue klaar voor het
team en de ouders. Het was een
prachtige wedstrijd en een mooie
afsluiting van het seizoen.

Coaches bedankt voor het super
seizoen en jullie tomeloze inzet
iedere week weer! En D1 VZOD:
Gefeliciteerd met jullie overwinning, jullie waren terechte kampioenen deze competitie. Jullie
hebben gevochten voor iedere
wedstrijd!

Renners klaar voor de start van de Ronde van Rijsenhout.
Foto Wielervrienden, Rijsenhout

Australiërs pakken de prijzen

Wielerexoten zijn baas
in Rijsenhoutse Ronde
Rijsenhout - De 28-jarige Michael Freiberg is vorige week
donderdag winnaar geworden
van de 55e Ronde van Rijsenhout.
Na een aantrekkelijke koers klopte de huidige Australische wegkampioen bij de beroepsrenners
drie medevluchters in de sprint.
Bij de vrouwen ging de zege naar
Ashlee Ankudinoff, óók uit Australië. Dat de fiets-exoten dominant rondtoerden in de Haarlemmermeer was geen verrassing. Freiberg, Leigh Howard, Kelland O’Brien, Alex Porter, Cameron Scott en Sam Welsford van
Team Sunshine Coast zijn keien
in het baanwielrennen en samen
goed voor elf wereldtitels en een
volle doos WK-medailles. Het gezelschap is bijna voortdurend op
trektocht over de wereldbol en
strijkt graag neer in Nederland
om er wedstrijdkilometers te malen en (zonder startgeld) hun reisen verblijfskosten te verdienen.
Vragende hand
Ook de Nederlandse specialisten in het rijden van dorpsrondes
hadden de weg naar Rijsenhout
gevonden, belust op eer en de inhoud van de premiepot. Dat die
pot altijd overvloedig is gevuld,
is te danken aan gulle sponsors.
Kees Breur is de man die als weinig anderen weet hoe je ze moet
benaderen. Hij struint al vijftien
jaar met een vragende hand door
de Aalsmeerse veiling en wordt
zelden teleurgesteld. Bij Langhout Beton hoeft hij overigens
niet langs te gaan, want daar doneren ze bij traditie al 55 jaar aan
een stuk. Logisch dat Dick Langhout in het elfde lustrumjaar het
startschot van de mannenrace
mocht komen lossen. Na zijn
schietwerk was het snel kermis
in het peloton. Kelland O’Brien,
wereldkampioen ploegenachtervolging, plaatste de eerste serieuze aanval en het opkomende
talent Arne Peters glipte attent
met hem mee. Het peloton zag
de twee koplopers pas voorbij de
eindstreep terug. Alleen Freiberg
en Remco Schouten, ook bekend
als marathonschaatser, konden
na een lange inhaalactie nog aansluiten. Het kwartet sprintte daarna om de podiumplekken.
Was de mannenkoers een mooi
schouwspel door op elkaar jagende groepen, de vrouwenrace was
eveneens van een grote schoonheid. En ook hier: Australië bo-

ven. De 28-jarige Ashlee Ankudinoff, ooit goed voor twee keer
WK-goud op de ploegenachtervolging, soleerde uit het volledig
versplinterde veld naar de overwinning. Georgia Baker en Melanie Hessling waren de eerste achtervolgers. Aalsmeerse Roza Blokker schaarde zich als zeventiende
ook bij de prijsrijders.
Verjonging
Het publiek moest het dit jaar in
Rijsenhout doen zonder plaatselijke deelnemers. Owen Geleijn
en Luke Kooij zijn nog junior en
voor Nils Eekhoff past het rijden
van dorpsrondes niet in het opleidingsprogramma van zijn Team
Sunweb. Volgend jaar wellicht
beter als Owen en Luke overstappen naar de grote jongens van
het wielrennen. Jan Anne Tolsma,
voorzitter van de organisatie ziet
het graag gebeuren. Tolsma is het
boegbeeld van de Stichting Wielervrienden Rijsenhout, met ingang van dit jaar de opvolger
van het Wielercomité Rijsenhout.
“Er is onder de medewerkers van
de organisatie een flinke verjonging doorgevoerd en we werken
niet meer samen met wielerclub
De Bataaf. We zijn nu een volledig
zelfstandig organisatie binnen
de KNWU”, aldus Tolsma, die met
zijn opgefriste werkgroep kan terugkijken op een geslaagde dag.
Wielrennen in Rijsenhout blijft
nog wel een tijdje op de wedstrijdenkalender staan.
Het podium van de mannenkoers
in Rijsenhout. Op de hoogste tree
winnaar Michael Freiberg, links
Kelland O’Brien, rechts Arne Peters.
Foto Wielervrienden, Rijsenhout

Volop strijd in de vrouwenronde van Rijsenhout.
Foto Wielervrienden Rijsenhout.
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Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Natte zaterdag, zonnige zondag

3e Plaats voor Noël Tan bij
districtskampioenschappen

RKDES beachhandbal
toernooi geslaagd
Kudelstaart - Al ruim 10 jaar
heeft RKDES Handbal op sportpark Calslagen een heus beachhandbalveld. Tot voor kort was
strand-handbal nog nauwelijks bekend en werd het gezien
als een leuk tussendoortje. Veel
mensen vroegen zich dan ook af
wat RKDES met zo’n zandbak aan
moest. Inmiddels is handballend
Nederland om en wordt er in de
zomermaanden actief gehandbald in het zand. Niet alleen de
eigen leden van RKDES Handbal maken actief gebruik van het
zand, ook Greenpark Aalsmeer,
Legmeervogels en zelf Nederlandse selecties komen graag
trainen in Kudelstaart.
Afgelopen weekend stond voor
de Meisjes E en de Jongens D
van RKDES een toernooi op het
programma in Kudelstaart. Helaas bleek de regen van vrijdag
op zaterdag zo erg dat het veld
zaterdagochtend onbespeelbaar
bleek. Er zat niets anders op dan
het toernooi af te lasten.
Zondag hadden de Jongens D
meer geluk. Een zonnige dag en
een lekker temperatuurtje waren
voorhanden. De RKDES jongens
speelden voor het eerst beach
wedstrijdjes. Het toernooi was
dan ook een mooie kennismaking met handballen in het zand;
andere regels, geen gestuiter en
compleet andere tactiek en techniek. Maar wat hebben ze genoten! De tegenstanders waren het
Blaricumse SDS, VOC Amsterdam

Bridgen: Winst
Gert en Lucas
Aalsmeer - Helaas een oneven
aantal paren bij de zomerbridge
van bridgeclub Onder Ons op 12
juni dat betekende dus een stilzitter. Desalniettemin werd er volop
gestreden om de plantjes en dat
resulteerde in de volgende uitslag in de A-lijn: 1e Gert Wentzel
en Lucas Rombouts met 61.98%,

Succes voor
renners UWTC
Uithoorn - Zondag 16 juni hebben de UWTC veteranen Leen
Blom en Guus Zantingh een
wielerwedstrijd verreden op
het wielerparcours Wheelerplanet in Spaarnwoude. Al vroeg
in de wedstrijd ontstond er een
kopgroep van drie renners onder aanvoering van John Mar-

en Westsite Amsterdam. Allemaal
tegenstanders met ervaring in
het zand. De eerste wedstrijd was
tegen het zeer fanatieke VOC. Een
meidenteam met grote en kleine
talenten. Een tegenstander ook
die heel goed was in het maken
van doelpunten na een pirouette. Dat betekent voor de score
twee punten. Iets waar de RKDES
jongens de komende weken vast
ook hard op gaan oefenen, want
wie wil er nu niet dubbele punten
scoren? De wedstrijdjes bestaan
uit twee helften waarbij wordt
gekeken welke ploeg per helft de
meeste punten heeft gescoord.
Tegen VOC was de score duidelijk;
2-0 verlies. De tweede wedstrijd
tegen de jongens van SDS begon
niet al te best, maar gedurende
de wedstrijd ging het steeds beter lopen. Er werden mooie doelpunten gescoord, waarbij opviel
dat het steeds makkelijker lukte
om de ‘specialist’ (een extra aanvaller) te laten scoren, wat ook 2
punten oplevert. In de derde en
laatste wedstrijd tegen het team
van Westsite kwam loon naar
werken. De eerste helft werd gewonnen! Omdat de tweede helft
nipt werd verloren, moesten
shoot-outs de beslissingen brengen. Helaas gingen die verloren.
Maar niemand van de RKDES-jongens die daar echt mee zat. De
kennismaking met wedstrijden in
het zand handballen was een ervaring om niet snel te vergeten!
Op naar het volgende toernooi!

De spelers van team ‘Vorig jaar nummer 10’ met de kampioensbeker.

Geweldig Beachvolleybaltoernooi

Team ‘Vorig jaar nummer
10’ kampioen van 2019!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 15 juni vond het jaarlijkse
beachvolleybal toernooi in Kudelstaart weer plaats. Inmiddels
is dit toernooi een begrip in Kudelstaart en met maar liefst 32
teams was het weer volledig uitverkocht. Voor dit toernooi worden er door Carnavalsvereniging de Pretpeurders in samenwerking met Arthur Bon vier velden aangelegd achter het dorpshuis in Kudelstaart, oftewel twaalf
vrachtwagens met zand. Na het
uitvlakken en opbouwen worden
er gedurende het toernooi 128
wedstrijden gespeeld.
Helaas begon de dag met zeer
veel regen. Zelfs in de ochtend
bij het opbouwen regende het
ook nog steeds. Gelukkig trok alles weer helemaal open, toen het
toernooi begon.
Zodra het eerste team op het veld
begon te spelen, kwam het zonnetje tevoorschijn en werd het
een prachtige dag. De regen had
echter wel veel invloed op het
zand en zorgde zelfs voor enige
wateroverlast op de velden. Echter de teams lieten zich hier niet
door tegen houden; menig speler
kwam dan ook onder het zand terug van een gespeelde wedstrijd.
De eerste ronde van het toernooi
is een kwalificatieronde, wat inhoudt dat na deze ronde nieuwe poules gemaakt worden. Alle

nummers één en twee uit komen
na deze kwalificatieronde dan
ook bij elkaar, en ook alle nummers drie en vier komen bij elkaar in nieuwe poules. Vanuit deze indeling wordt de uiteindelijke
eindstand bepaald en ieder team
speelt acht wedstrijden over de
gehele dag. Er was behoorlijk
veel strijd op het veld, iedereen
wilde graag winnen. Mooie rally’s werden er gespeeld en menig snoekduik gemaakt om toch
nog de bal te halen. Foto’s van
dit evenement zijn terug te vinden op de facebook pagina van
de Pretpeurders. De organisatie bedankt alle sponsoren en de
EHBO voor het mogelijk maken
van dit toernooi. Daarnaast uiteraard alle spelers voor deze fantastische dag. De strijd om de derde
plek werd uiteindelijk gewonnen
door het team ‘Kotsbakkie’, die
dit jaar voor het eerst meedeed.
De finale werd gespeeld tussen
de teams ‘Ideale Schoonzonen
1’ en ‘Vorig jaar nummer 10’. In
het begin ging de finale nog gelijk op en was er veel spanning.
Maar in het tweede gedeelte van
de wedstrijd nam het team ‘Vorig
jaar nummer 10’ een grote voorsprong en gaf deze niet meer uit
handen. Daarmee werd dit team
de winnaar van het beachvolleybal toernooi 2019.
Actiefoto: www.kicksfotos.nl

Koppelkaarten
BV Hornmeer

vanaf 19.30 uur voor koffie, thee
en inschrijving. Het koppelkaarten
op 14 juni is gewonnen door Wil
Jak en Tonny Favie met 5237 punten. Op twee Paul Schouten en
Kees Noordhoek met 5051 punten
en op drie Siem Burgers en Ben Johannessen met 4955 punten. De
poedelprijs was voor het koppel
Rijk van Egdom en Wim Spring int
Veld met 3364 punten.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
21 juni is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is natuurlijk van harte welkom in het buurthuis aan de Dreef
1. Aanvang 20.00 uur, zaal open

Onderlinge competitie
De wedstrijdturnsters van SV Omnia 2000 sluiten het seizoen af op
zaterdag 6 juli in Sportcentrum
De Waterlelie in de Hornmeer
met de finale van de onderlinge
competitie. Wie wordt de Verenigingskampioene van 2019? De
jongste turnsters turnen van 9.00
tot 11.00 uur en de jeugd, junioren en senioren turnen van 11.00
tot 13.00 uur. Publiek is van harte welkom.
Noël Tan (met medaille) en Zoë
Lodder bij districtskampioenschappen.

Veldkorfbalcompetitie

Ook VZOD B1 kampioen!
gaan. Dit resulteerde in de eerste
10 minuten met een achterstand
van 2-0 . Daarna kwam het besef
dat het toch wel leuk zou zijn om
het veldseizoen met een gewonnen wedstrijd af te sluiten en met
winst kampioen te worden. Het
was lastig om van Kios los te komen. Er kwam steeds meer motivatie om te winnen en er werd
weer met wat meer pit gespeeld
wat uiteindelijk toch zorgde voor
een mooie slotstand van 7-9.
Al met al is het veldseizoen met
maar één verloren wedstrijd afgesloten met een welverdiend kampioenschap. Gefeliciteerd spelers
en coaches!

ma zeilweer. Op de hele Westeinder was een baan uitgelegd, die 6
uur lang bevaren moest worden.
De boot met de meeste kilometers, na SW-correctie, was de winnaar. Dit jaar heeft Stefan van der
Zwaard de Kajuitklasse gewonnaast werd dit jaar voor het eerst nen in zijn ‘Swordfish’ Internatioook de 3-uurs gezeild voor aller- nal 806. Met 49,2 kilometer gejongsten in de Optimisten-klasse. zeild in 6 uur was hij de koploper
In totaal deden dertig boten mee van het totale veld. Hij ontving
met de wedstrijden.
hiervoor de Jaap Moll-wisselboOndanks de pittige weersvoor- kaal. Tweede werd Geert Nell met
spelling voor deze dag, was het zijn Samourai MK1. Bij de open
met een wisselende noordwes- boten was Robert van der Horst
ten wind en wat regenspet- in een Spanker de snelste, daar
ters in de ochtend toch nog pri- werd Alex Verkerk tweede. Bij de

jeugd kwam Yrsa Rademaker in
een Laser Vago het verst, voor Romanie Helmer. Bij de Optimisten
klasse heeft Isabelle de Ridder na
3 uur zeilen de gouden medaille
gewonnen, voor Emma Verheyen. Aan het einde van de wedstrijd kwam ook nog de zon door
en werd de dag gezellig afgesloten met de prijsuitreiking en een
heerlijke barbecue en de dank
aan deelnemers, vrijwilligers en
sponsors voor dit geslaagde zeilevenement. Surf naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl voor alle
uitslagen.
Theo van Mierlo.

Weststrijdzeilen, 6 uurs van Westeinder

Stefan v/d Zwaard wint
Jaap Moll-wisselprijs
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
15 juni werd voor het vierde jaar
op rij de 6-uurs van de Westeinder gezeild, georganiseerd door
Watersport Vereniging Schiphol,
samen met Westeinder Zeilwedstrijden. In drie klassen, te weten Jeugd, Kajuit en Open boten,
werd gezeild om de fel begeerde Jaap Moll-wisselprijs. Daar-

zien met alweer een score boven
de 14 punten. Met 14.250 punten
eindigde ze op de 5e plaats bij
de Vloer. Helaas werd de Sprong
wat minder goed beoordeeld en
dit leverde haar met 12.300 punten de 15e plaats op. Bij de Brug
maakte Noël het weer helemaal
goed. Hier bereikte ze met 13.033
punten de 7e plaats. Noël eindigde in het eindklassement op de
3e plaats van de 28 turnsters met
een totaalscore van 53.633 punten. Ze mocht hiervoor de bronzen medaille in ontvangst nemen. Zoë en Noël promoveren
volgend seizoen naar de D1.

Kudelstaart - Ook VZOD B1
speelde afgelopen zaterdag 15
juni voor het kampioenschap.
De wedstrijd werd gespeeld tegen Kios B2 waar de vorige wedstrijd met 7-6 van gewonnen
werd. Dus, het team was gewaarschuwd, het zou niet makkelijk
zijn. Echter een half uur voor de
wedstrijd begon werd bekend
dat de directe concurrent had
verloren en dit betekende dat de
B1 van VZOD dus al kampioen
was, ook al werd deze wedstrijd
verloren. Dat gaf aanleiding voor
de coaches om aan de spelers
te vertellen dat ze heel relaxed
met deze wedstrijd konden om-

2e Ariette Tromp en Rogier Kerner met 60.42% en 3e Rita Ritzen
en Christa Leuven met 54.69%.
In de B-lijn: 1e Linda Meeuwisse
en Atie Doeswijk met 63.00%, op
eerbiedige afstand gevolgd op de
2e plaats door Dirma en Toon Koningen en Gre Aartse en Piet van
Leeuwen met 56.67% en op de
3e plaats Joke Hendrikse en Henny van der Laarse met 55.83%.
Het zomerbridgen op woensdagavond begint om 19.45 uur, inschrijven vanaf 19.15 uur.
tin. Halverwege zetten drie renners, met daarbij Guus Zantingh,
de achtervolging in en met nog
1,5 ronden te gaan sloten de drie
bij de koplopers aan. In de eindspurt wist Guus Zantingh zijn
medevluchters duidelijk voor te
blijven en hiermee behaalde hij
zijn vierde overwinning van dit
seizoen. Tweede werd Piet Gruteke uit Rotterdam en derde
werd John Martin uit Hoek van
Holland. Leen Blom finishte als
13e.

Aalsmeer - Op zaterdag 15 juni vonden de districtskampioenschappen D1 en D2 plaats in de
turnhal in Amsterdam-Sloten.
D1 en D2 betekent voorgeschreven oefenstof voor de leeftijd van
8 tot en met 12 jaar. Je kunt nog
kiezen uit bepaalde onderdelen
waardoor de moeilijkheidsgraad
van elke oefening kan verschillen.
Via twee voorwedstrijden in het
rayon, een halve en een hele finale van de regio, hebben twee
meisjes van SV Omnia 2000 zich
voor deze districtskampioenschappen weten te plaatsen. Een
hele eer dus als je aan deze wedstrijden mee mag doen. In de categorie instap D2 turnde Zoë
Lodder een goede wedstrijd. Ze
begon bij de Brug, waar ze 13.167
punten scoorde en daarmee de
12e plaats. De Balkoefening lukte zonder een val, maar wel met
wat wiebels. Hiervoor kreeg Zoë
13.150 punten en werd ze 15e.
Op Vloer bereikte ze met 13.100
punten de 19e plaats. Sprong
is eigenlijk altijd het beste toestel van Zoë, maar dit kwam er
nu niet helemaal uit. In totaal behaalde ze 51.592 punten en daarmee de 18e plaats van de 28 deelneemsters. Een mooie prestatie
van Zoë. In de categorie pupil 1
D2 turnde Noël Tan, die evenals
Zoë op deze wedstrijd begeleid
werd door trainster Anneke Nap.
Noël begon de wedstrijd met de
Balkoefening en dit was een uitstekende start. Met een prachtige
oefening, waarin een hoge loopsprong werd gemaakt, een snelle koprol en een hoge handstand,
scoorde Noël 14.050 punten. Dit
is een hele hoge score voor een
balkoefening. Ze behaalde hiermee de 1e plaats. Daarna liet ze
een hele mooie Vloeroefening
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Floretschermen

Daniël verslaat 4-voudig
wereldkampioen op EK
Dance Improvement pakt
goud, zilver en brons
Aalsmeer - Zaterdag 15 juni is
Dean Gijsen de uitdaging aangegaan in de danswedstrijd Amsterdam Dance Battle in de categorie Solo (dit betreft een 1 tegen 1 dance battle) en behaalde
hiermee een welverdiende derde plaats. Uiteraard ontving hij
voor deze prestatie een prachtige beker! Zondag 16 juni was het
de beurt aan meerdere dansers
van Dance Improvement, die in
Alphen aan den Rijn meededen
aan een danswedstrijd die volledig in het teken stond van de Cliniclowns. Met deelname aan de
danswedstrijd A Dance for Life
steunden de dansers dit goede
doel. De landelijke stichting Cliniclowns zet zich in voor zieke kinderen, gehandicapten en dementerende ouderen. De Cliniclowns
proberen op elke mogelijke manier een lach op gezichten te toveren. Ze doen ziekenhuisbezoeken, maar komen ook bij mensen thuis. De stichting krijgt geen
subsidie en is dus geheel afhankelijk van giften. Daarom koos
de dansorganisatie er voor om de
Cliniclowns te steunen. In de categorie Duo’s 12+ behaalden de
zusjes Nathalie en Milou de 1e
plaats. In de categorie Duo’s 18+
wisten Kiki en Lotus (die voor het
eerst samen optraden) ook de 1e
plaats te behalen. In de categorie

Teams 13+ deed de groep Sabotage mee. Dit keer bestaande uit
Amber, Robin, Myrthe, Philine en
Millie. De dansgroep behaalden
de 2e plaats!
Afsluiting seizoen
Aanstaande zondag 23 juni is de
jaarlijkse afsluiting van het dansseizoen. Dit wordt traditiegetrouw gevierd met een heuse
dansshow in het KKC in Amstelveen vanaf 15.30 uur. De aula van
deze locatie wordt dan omgetoverd tot een feestelijke zaal waarin ruim 180 leerlingen hun skills
showen en aan familie, vrienden
en bekenden laten zien wat zij
dit seizoen hebben geleerd op
dansgebied en hoe zij zich hebben ontwikkeld. De show zal een
opbouw hebben van in eerste instantie alle reguliere groepen en
dan opklimmend naar de hogere
niveaus door diegenen die ervaring hebben bij danswedstrijden,
beginnend bij solo’s, naar duo’s
en afsluitend met teams. Aan deze eindshow is dit keer een echte loterij verbonden met leuke,
gesponsorde prijzen die ter beschikking zijn gesteld om het geheel nog net even iets ‘swingender’ aan te pakken dan men inmiddels al van Dance Improvement is gewend.
Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Floretschermer Daniël Giacon van SchermCentrum
Amsterdam (SCA) heeft maandag
17 juni zijn debuut gemaakt op
het EK schermen in Düsseldorf.
Bij Europese Kampioenschappen
wordt geen gebruik gemaakt van
vrijstellingen en moet iedereen
meedoen aan de pouleronde.
Daniël had een zware poule met
onder andere oud wereldkampioenen Cassara uit Italië en de
Rus Zherebchenko. De Aalsmeerder won drie partijen, waaronder van Zherebchenko, en verloor er twee. Daarmee stond hij
op de 28e plaats voor de eliminatieronde. De eerste eliminatie
op Tableau 64 werd ruimschoots
gewonnen van de Oostenrijker
Ettelt (15-7). Daarna volgde een
partij tegen viervoudig Wereldkampioen Peter Joppich. Daniël
ging vol gas de partij in en wist
een flinke voorsprong op te bouwen, maar Joppich met al zijn ervaring kwam toch nog flink terug.
Uiteindelijk wist Daniël de partij

met 15-10 te winnen. Om bij de
beste acht schermers van Europa
te komen, schermde Daniël tegen
de Tsjech Choupenitch die momenteel 19e van de wereld staat.
De Tsjech was met 15-8 te sterk.
Daniël behaalde uiteindelijk een
mooie 15e plaats (van 78 deelnemers). Daniël wil zich blijven ontwikkelen en zoekt sponsors om
hem daarbij te helpen. Op www.
danielgiacon.nl meer informatie
over de succesvolle floretschermer uit Aalsmeer.

Vrijdag langste dag van het jaar

Zwemmen tot het donker
wordt in Het Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 21 juni is het weer de langste dag van het jaar en dus kan
er gezwommen worden totdat
het donker wordt in het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. Het
wordt weer een gezellige avond
en voor alle kinderen met diploma ligt er in het diepe bad een
Flamingorun. Kom ook zwemmen en genieten van een leuke en sportieve avond met een
gezellig muziekje op de achtergrond. Iedereen is welkom.

langrijk om een rookvrije sportlocatie te zijn. Sportende kinderen in combinatie met roken en
alcohol gaan namelijk niet samen. Vanaf dit seizoen moet dus
de sigaret worden gedoofd voordat de Oosterbadbrug betreden
wordt naar de ingang. Kijk voor
meer informatie op de facebookpagina of op de website: www.
hetoosterbad.nl

Clubrecord Nienke van
Dok op 1500 meter

Aalsmeer - “Wat leuk om met elkaar te sporten voor een goed
doel”, aldus de gemotiveerde gemeenteraadsleden bij de start
van het jaarlijks evenement Netzomer. JCI Amstelland was ook dit
jaar weer de organisator van het
beachvolleybal evenement dat
op donderdag 13 juni plaatsvond
in The Beach. Dit toernooi verbindt deelnemers aan elkaar. Het
deelnemersgeld wordt bovendien ingezameld om goede doelen te ondersteunen.
Al diverse keren nam een team
van de Gemeenteraad Aalsmeer
deel. Dit jaar waren er zelfs twee
teams van de partij. Deze teams
van actieve leden van verschillende Aalsmeerse politiek fracties stonden dit jaar wederom
vol enthousiasme op de beachvolleybalvelden. De teams speel-

den drie poulewedstrijden waarbij met veel inzet werd gestreden
voor de winst. Eén van de teams
bereikte na de poulewedstrijden zelfs nog de halve finale. In
die halve finale werd helaas met
maar één punt verschil verloren.
De daaropvolgende troostfinale werd echter weer gewonnen,
waardoor het team een mooie
derde plek in de wacht sleepte!
De felicitaties gaan uit naar het
team van de Rabobank, dat het
toernooi won. De teams van de
raadsleden werden gekenmerkt
door een goede samenwerking,
inzet en sfeer.
“Dit evenement draagt ieder jaar
zeker bij aan meer verbinding
tussen de raadsleden onderling.
Leuk ook om te volleyballen voor
een goed doel. Als het vergaderschema het toelaat, zijn we er vol-

me aan dit evenement. Twee jaar
geleden liep ze nog in het voorprogramma, nu mocht de B-juniore starten in het hoofdprogramma op de 1500 meter. In
een goed opgebouwde race wist
Nienke wederom gebruik te maken van haar sterke eindsprint
over de laatste 300 meter. Haar
tijd van 4:47,02 minuten betekende een verbetering met 2 seconden van haar persoonlijk record
Nienke van Dok in actie in Nijme- en een aanscherping van haar
clubrecord.
gen. Foto: Erik Witpeerd
Aalsmeer - Zaterdag 15 juni: Een
avond met alle ingrediënten voor
topprestaties in Nijmegen, weinig wind, aangename temperatuur, volle tribunes en topatleten
uit binnen- en buitenland tijdens
de Next Generation Athletics: een
schitterende ambiance om in te
lopen. Voor Nienke van Dok van
Atletiekvereniging Aalsmeer betekende dit haar tweede deelna-

NK junioren
Over twee weken zal Nienke van
start gaan op de 3000 en 2000
meter steeple chase tijdens het
NK junioren in Alphen a/d Rijn.
Behalve Nienke zullen voor AV
Aalsmeer ook Lotte Zethof op de
2000 meter steeple chase en Milan Biesheuvel op de 800 meter
van start gaan.

gend jaar zeker weer bij”, aldus
raadsleden en contactpersonen
Chantal van Hilst (AA) en Nanda Hauet (VVD). De gemeenteraad dankt de organisatie van dit
mooie evenement, JCI Amstelland, voor de wederom gezellige
avond.

Kudelstaart - In het kader van
de Feestweek Kudelstaart is zondag 16 juni gefietst in de regio
rond Kudelstaart. Er kon een keuze worden gemaakt uit drie afstanden. Al ruim voor de officiele start om 9.00 uur verzamelden de fietsers met racefiets zich
bij het vertrekpunt bij Van der
Meer fietsen aan de Kudelstaartseweg. Door de plaatselijke fietsenmaker zelf werden de fietsers met confetti weggeschoten
voor een route van 95 kilometer.
Veel leden van de schaatsclub
en ook een groep van TeamTimmerman gingen richting Leimuiden om dan via de Ringvaart van
de Haarlemmermeer naar Noordwijk te rijden. Vervolgens ging de
route door de duinen in noordelijke richting naar de koffiestop
in Overveen. Via Haarlem werd
koers gezet naar Hoofddorp over
landelijk gelegen wegen om uiteindelijk weer in Kudelstaart de
tocht te voltooien.
Ook was er veel belangstelling
voor de route van 55 kilometer.
Mensen met een racefiets en ook
mensen met een E-bike gingen

van start voor een tocht richting
het Amsterdamse bos om dan via
Ouderkerk (waar de koffiestop
was gepland) en de Ronde Hoep
terug te keren naar Kudelstaart.
De familietocht over bijna 30 kilometer voerde via Bilderdam naar
het plassengebied bij Langeraar.
Via het golfterrein bij Nieuwveen
werd de koffiestop bij de Sfeerstal bereikt. De rest van de route voerde over smalle, autoloze
paadjes via Vrouwenakker naar
Kudelstaart. De fietsers hebben
kunnen genieten van de landelijke schoonheid in de omgeving
van Kudelstaart.
De fietscommissie van stg VZOD
Kudelstaart is blij met de belangstelling voor de fietstochten, maar hoopt volgend jaar op
een nog groter aantal fietsers.
Veel deelnemers hebben een vrijwillige bijdrage geleverd. Daardoor kon een bedrag van 200 euro worden overgemaakt aan de
stichting KikaRoW Rondje NL, de
door de Uithoornse Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter
georganiseerde roei-estafette ten
bate van de stichting KiKa.

RKDES mist promotie na
verlies van Concordia

AV Aalsmeer, Nex Generation Athletics

Gemeenteraad actief op
beachvolleybalvelden

Kudelstaart fietst in de
feestweek voor KiKa

Voetbal

Rookvrij
Voor gezinnen die een duik willen gaan nemen. De kinderen
kunnen zwemmen, terwijl de ouders gezellig kunnen kletsen op
het sfeervolle terras van het natuurzwembad. Hierbij mag overigens niet (meer) gerookt worden.
Net als veel sportverenigingen
vindt ook Het Oosterbad het be-

Derde plaats bij toernooi JCI Amstelland

Volgend jaar hopelijk meer deelnemers

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Kudelstaart - RKDES mist promotie naar de tweede klasse. Wie
had dat gedacht zo’n twee maanden geleden toen de Kudelstaartse voetballers nog fier boven aan
stonden in de winnaarspoule. RKDES is op de vierde plaats geëindigd. Het mocht niet baten, ondanks de vele kansen in de nacompetitie. Afgelopen zondag 16
juni werd er terecht verloren van
Concordia uit Delft met 5-3.
Van de vijf ploegen, die kans
maakten op promotie, is alleen
RKDES er niet in geslaagd. ASC
en IJsselmonde zijn rechtstreeks
over en DIOS en Donk wisten via
de nacompetitie de tweede klasse te bereiken. Het geeft natuurlijk wel te denken, maar RKDES
miste te vaak belangrijke spelers
door vakantie of blessures. Heeft
het constante geschuif met spelers er dan wel goed aan gedaan?
Mooie reddingen
In Voorschoten moest het zondag gebeuren, dé laatste kans
voor de Afas/Nieuwendijk brigade. Al in de eerste minuut had
RKDES al met 1-0 achter kunnen staan, maar gelukkig ging
het eerste schot voorlangs. Pas
na 20 minuten kreeg Kudelstaart
via Indy van Koert twee scorings mogelijkheden, maar beide keren leverde dit geen doelpunt op. Vlak daarna redde keeper Wilbert Klijmij twee keer uitstekend, maar bij een hoekschop
van links kon de spits van Concordia vrij inkoppen: 1-0. Even later
opnieuw een mooie redding van
Wilbert Klijmij. Een speler kwam
alleen op hem af, maar hij wist
fraai de schade te beperken. Na
ruim een half uur voetbal kwam
Jeroen Bakker goed weg met
een gele kaart, nadat hij een poging deed om zijn rappe tegenstander door midden te zagen,
rood had ook niet misstaan. Vlak

voor rust kwam toch de 2-0. Een
steekbal door het centrum en wederom stond de spits oog in oog
met Wilbert en met een vreemde carambole verdween de bal in
het doel. Moet gezegd, het riekte naar buitenspel, maar de vlag
bleef omlaag.
Hopeloze achterstand
Pal na rust de mogelijkheid om
de aansluitingstreffer te maken,
maar het schot van Gijs Lentjes
ging rakelings naast. Na 10 minuten in de tweede helft weer een
diepte bal van Concordia en het
was 3-0, een hopeloze achterstand. Een vrije trap van Lennart
Kok bracht enigszins de spanning
terug in de wedstrijd: 3-1. Nog
geen 5 minuten later weer een
dieptebal van Concordia en weer
was het raak: 4-1. Met nog een
half uur te voetballen mocht Roy
Endhoven zich eindelijk met de
aanval bemoeien en gelijk werd
het spel aanvallender en een stuk
gevaarlijker. Mano van Veen en
Lennart Kok gingen er af en Roald
Pothuizen en Koen Lentjes gingen in de spits spelen.
Weer derde klasse
Een kwartier voor tijd verkleinde
de Kudelstaarters toch nog weer
de achterstand. Een voorzet van
rechts en Koen Lentjes scoorde
beheerst 4-2, maar gelijk versnelde Concordia weer even en hoppa 5-2. Het slotakkoord was wederom voor Koen Lentjes die vlak
voor tijd nog de 5-3 binnen kopte, meer zat er niet in. Concordia
was de betere en heeft verdiend
gewonnen. Een grote deceptie
voor RKDES. Het hele seizoen bovenin meegedraaid, maar uiteindelijk met lege handen. Volgend
seizoen speelt Kudelstaart weer
derde klasse. Niet de bedoeling,
maar het is niet anders.
Eppo

