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KORT NIEUWS:

Uit huis gehaald 
voor uitlevering
Aalsmeer - Op donderdag 30 
mei om vijf uur in de ochtend 
heeft een arrestatieteam van 
de politie een 40 jarige man 
gearresteerd in zijn woning in 
Aalsmeer. De overmeestering 
vond plaats op verzoek van de 
Belgische justitie. De 40 jarige 
gaat uitgeleverd worden.
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Droom voor nieuwe burgemeester verwezenlijkt!

Jobke Vonk-Vedder: “Politiek 
is een leuk en boeiend vak”
Aalsmeer - Ze was er even he-
lemaal stil van toen ze hoorde dat 
ze de functie van burgemeester 
van Aalsmeer had gekregen. Job-
ke Vonk-Vedder is Aalsmeers eerste 
fi rst lady en hiermee komt voor de 
geboren Braambrugse een droom 
uit. Als kind riep ze namelijk eerst 
dat ze juf wilde worden, maar op 
haar eenentwintigste werd de wens 
veranderd in burgemeester. Politiek 
is haar met de paplepel ingegoten. 
“Mijn opa en moeder waren actief in 
het CDA. Mijn moeder is raadslid en 
wethouder geweest in Abcoude en 
was penningmeester bij het CDA.” 
Vonk-Vedder werd op jeugdige leef-
tijd lid van het CJDA, de jongeren-
afdeling van deze Christelijke Partij. 
“Je kon gratis lid worden, dus mijn 
moeder wist het niet.” Toen haar 
moeder aankondigde te gaan stop-
pen met de politiek, stond zij best te 
kijken van het antwoord van haar 
mede-bestuursleden: “Dan neemt 
je dochter toch jouw plaats in.” 

Economie en bedrijfskunde
Vonk-Vedder heeft algemene eco-
nomie en bestuurskunde gestu-
deerd aan de Universiteit van Am-
sterdam. Haar man Hans trouwens 
ook, in dezelfde periode. Hun in-
schrijfnummers verschilden slechts 
drie cijfers, maar de Universiteit is 
niet de plek waar de twee elkaar 
ontmoet hebben. De nu 49-jarige 
politica vertelt lang over haar studie 
gedaan te hebben. Ze moest deze 
zelf betalen en had allerlei baantjes 
om de studie te kunnen bekostigen. 
Onder andere in de bejaardenzorg 
en, toch ook de kinderdroom ver-
vult, ze gaf 4,5 jaar les in economie 
op haar oude middelbare school in 
Amsterdam. Haar politieke carriè-
re startte ze in haar huidige woon-
plaats Abcoude. Ze is hier in twee 
periodes totaal zeven jaar wethou-
der geweest en na de herindeling 
door de provincie is zij sinds janua-
ri 2011 raadslid voor het CDA in De 
Ronde Venen. Naast deze functie is 
zij facilitair manager bij het ICT-be-
drijf van haar man. Nu weer volle-
dig aan de slag in de politiek, vindt 

zij in één woord ‘geweldig’. Het po-
litieke spel spreekt haar vooral aan. 
“Het is een leuk en boeiend vak.” 
Zelf zegt ze een betrokken burge-
meester te zullen zijn. “Ik ben een 
echt mensen-mens.” Vrijwilligers-
werk is haar niet vreemd en de eer-
ste nevenfunctie in Aalsmeer heeft 
Vonk-Vedder zelfs al aanvaard. Ze is 
beschermvrouwe geworden van de 
dit jaar 150 jaar bestaande koren-
molen De Leeuw. 
Zelfredzaamheid heeft de nieuwe 
fi rst lady hoog in het vaandel staan. 
Ze hoopt hier in een sturende rol te 
mogen vervullen. “Inwoners de weg 
wijzen om gezamenlijk een draag-
vlak voor iets te creëren om uit te 
gaan voeren.” Het beleid, ingezet 
onder burgemeesterschap van Pie-
ter Litjens,‘niet zorgen voor, maar 
zorgen dat’, blijft dus de invalshoek 
van het uit te voeren programma. 
De nieuwe burgemeester is voorne-
mens haar zes jaar zeker vol te gaan 
maken. “Of misschien wel twaalf 
jaar. Als ik ergens voor ga, ga ik er 
het liefst voor een langere periode 
voor. Ik heb een warm welkom ge-
kregen in Aalsmeer. Dus, ik denk 
dat het wel goed gaat. Ik hou wel 
van een kleine gemeenschap, Het 
voelt fi jn, heb ik wel wat mee.” Ze-
ker is dat ze de vertrouwde porte-
feuille toegewezen krijgt, die iede-
re burgemeester vervult: Openbare 
Orde en Veiligheid. In het ingezet-
te beleid ten opzichte van jongeren-
overlast door waarnemer Theo van 
Eijk kan Jobke Vonk-Vedder zich 
honderd procent vinden. “We heb-
ben dezelfde gedachte en visie in 
deze.” Over haar voorganger is zij 
overigens meer dan te spreken. “Hij 
heeft me de afgelopen weken vol-
ledige de kans gegeven om mij in 
mijn nieuwe functie in te werken.” 
Zo goed als zeker gaat de kersverse 
eerste burger van Aalsmeer ook de 
portefeuille fi nanciën voor rekening 
nemen. “Ik hoop dat mij deze kans 
gegeven wordt.” 

Tennis en hockey
Uiteraard gaat de familie Vonk op 
zoek naar een woning in Aalsmeer. 

Al diverse wijken zijn bezocht, maar 
een defi nitieve keuze is nog niet ge-
maakt. Jobke Vonk is overigens ver-
noemd naar haar oma en is trots op 
haar naam. “Komt uit het Fries of 
Gronings. Ik ben nog nooit een Job-
ke tegen gekomen. Sinds internet 
weet ik natuurlijk wel dat er meer 
Jobke’s in Nederland rondlopen.” De 
nieuwe burgemeester zelf doet qua 
sport aan tennis (niet onverdienste-
lijk, volgens kenners) en haar hob-
by’s zijn tuinieren en koken. Haar 
twee zoons Bart (15) en Coen (12) 
zijn fanatieke hockeyers die voorals-
nog blij zijn dat Aalsmeer geen ei-
gen hockeyvereniging kent. Kunnen 
ze mooi bij hun eigen club in Ab-
coude blijven spelen. Of ze het leuk 
vinden dat ze naar Aalsmeer gaan 
verhuizen en dat hun moeder bur-
gemeester wordt? “Ze vinden het 
vooral heel leuk voor mama.” Gezien 
de afstand kunnen haar zoons op 
hun eigen, vertrouwde school blij-
ven en ook voor man Hans is de af-
stand naar zijn bedrijf in Breukelen 
goed te doen. 

Aan de slag
Natuurlijk waren haar drie mannen 
aanwezig bij de installatie tot nieu-
we burgemeester afgelopen dins-
dag 4 juni, maar verder zitten voor-
al haar zoons niet op veel publiciteit 
te wachten. Bij de installatie zaten 
ook haar vader, haar schoonmoe-
der, ooms, tantes, zwager en zus en 
op de tribune. “Ze zijn trots op hun 
nichtje”, weet Vonk-Vedder, die zit 
te springen om achter haar bureau 
plaats te nemen en offi cieel aan het 
werk te gaan. 
Haar laatste woorden na de offi cië-
le overdracht van de ambtsketen en 
de voorzittershamer in bijzijn van de 
Commissaris van de Koning, Johan 
Remkes: “Het is tijd om de handen 
uit de mouwen te gaan steken. La-
ten we aan de slag gaan. Ik ben er 
klaar voor!“ Vanavond, donderdag 6 
juni, is haar eerste openbare optre-
den tijdens de bijeenkomst van het 
Beraad vanaf 20.00 uur in het ge-
meentehuis.
Door Jacqueline Kristelijn

Open huis voor (her)opening
Kijkje in het gemeentehuis 
en kijkje in de politiek
Aalsmeer - De verbouwing in het 
gemeentehuis is in volle gang. De 
kantoren worden omgetoverd tot 
ontvangstruimten en de centra-
le balie heeft al een plekje gekre-
gen voor wat voorheen de kan-
tine was, echter wel achter de 
zuilen. Achter, want de burger-
zaal blijft de gemeenschapsruim-
te waar concerten en activitei-
ten georganiseerd mogen blij-
ven worden. Hoofdingang wordt 
(weer) de ingang bij het Raad-
huisplein en buiten wordt het 
trottoir ‘ontvangst klaar’ gemaakt 
en wordt, heel discreet, achter de 
gedenksteen een lift gerealiseerd. 
Op maandag 24 juli is de feeste-
lijke, offi ciële ingebruikname en 
hiervoor wordt een open avond 
gehouden. Alle inwoners worden 
uitgenodigd een kijkje te komen 
nemen en dit kijkje kan gecom-
bineerd worden met kennisma-
king met de gemeenteraad. Frac-
tieleden vertellen graag waarom 
zij dit vrijwilligerswerk naast hun 
eigen baan vervullen en hopen 
meer inwoners warm te maken 

voor deze directe inbreng om het 
gemeentelijke beleid in Aalsmeer 
te bepalen. Volgende week in de-
ze krant de fractievoorzitters Jaap 
Overbeek (CDA), Dick Kuin (AB), 
Robbert van Rijn (VVD) en Willem 
Kikkert (PACT) uitgebreid aan het 
woord over hun tweede baan, de 
politiek, de nut en noodzaak van 
besturen, wat de gemeenteraad 
doet, hoe het werkt in de poli-
tiek, etc. 

Uiteraard hopen allen, met het 
oog op de verkiezingen volgend 
jaar maart, op veel aandacht en 
hopelijk ook inwoners die middels 
het raadlidmaatschap iets willen 
betekenen voor de Aalsmeerse 
gemeenschap. In deze maakt het 
overigens niet uit wat voor een 
soort baan in het dagelijkse wordt 
vervuld, volgens de vier kan ie-
dereen de gemeenteraad in. Blijf 
geen ‘roeptoeter’, maar kom mee-
besturen, is hun credo! Het open 
huis is vanaf 19.00 uur, om 20.30 
uur kunnen de eerste vragen op 
de fracties afgevuurd worden. 

Maandag overdracht aan burgemeester

Jubileumplantsoen KMTP
Aalsmeer - Dit jaar bestaat de af-
deling Aalsmeer van de Koninklij-
ke Maatschap Tuinbouw en Plant-
kunde 120 jaar. Ter gelegenheid van 
dit jubileum werd besloten om een 
groene mogelijkheid te zoeken om 
iets voor en in de gemeente te doen. 
Een ‘lege plek’ werd gevonden in de 
Marktstraat, bij de bibliotheek, waar 
vorig jaar de Kastanjeboom wegens 
ziekte gekapt moest worden. 
Sindsdien zijn door de gemeen-
te geen stappen ondernomen voor 
herbeplanting. Er zou een nieuwe 
boom geplant worden, maar hier-
voor was nog geen opdracht ge-
geven. Dit hoeft niet meer, want 
de KMTP zag in dit plantsoen een 
prachtige locatie om het dorp wat 
extra groen te geven. Aan de ge-
meente is toestemming gevraagd 

om hier een herinneringsboom aan 
het 120 jarig bestaan te mogen 
planten en hier is door de bestuur-
ders groen licht voor gegeven. Een 
kleine maand geleden is met behulp 
van medewerkers van De Meerlan-
den een grote boom geplant. De 
Paulownia wordt omringd door twee 
spiraal geknipte buxussen. 
Aanstaande maandag 10 juni om 
17.00 uur vindt de offi ciële over-
dracht door de KMTP aan de ge-
meente plaats. Er gaat een herin-
neringsplaatje aan het 120 jarige 
jubileum geplaatst worden door de 
kersverse burgemeester, drs. Jobke 
Vonk-Vedder. Belangstellenden zijn 
welkom. In ieder geval aanwezig 
zijn leden van de wijkraad, die aan-
gegeven hebben blij te zijn met dit 
groene initiatief, en uitbater Leo van 

Erp van De Oude Veiling, die toege-
zegd heeft zorg te gaan dragen voor 
het onderhoud. Hopelijk krijgt hij bij 
het in vorm houden van de buxus-
sen hulp van de gespecialiseerde 
tuinmannen van de Historische Tuin, 
waar de aankopen ook vandaan ko-
men.

Opnieuw poging 
inbraak tabakzaak
Aalsmeer - Voor de zoveelste 
keer is geprobeerd in te bre-
ken in de tabakzaak op het 
Poldermeesterplein. Om half 
drie donderdagnacht 30 mei 
werden bewoners opgeschrikt 
door een hels kabaal. Het is de 
inbreker (weer) niet gelukt om 
de winkel te betreden. Het gaat 
om een man rond de 18 tot 25 
jaar oud. Hij was donker ge-
kleed en vertrok op een zwar-
te scooter. Mogelijk zijn er ge-
tuigen die meer kunnen vertel-
len. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
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mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

KERKDIENSTEN
ring in Kudelstaart. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk eucharistieviering 
met H. Post mmv Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. M. van 
Zandbergen, Waddinxveen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zater-
dag 19u. dienst met A. Blonk en H. 
Post. Zondag 10.30u. woord-com-
munieviering met A. Blonk mmv da-
mes- en herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Anton v/d 
Laak.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. L. Geijlvoet. Collecte voor 
Doopsgezind Wereldwerk. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens Heilige boontjes 
en kinderdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met dhr. PJ. Ver-
hagen uit Harderwijk Organist: Th. 
Griekspoor. Om 18.30u. 10rdienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
de Goei. Organist J. Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Jan-Gerard Dekkers. 
Aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. K. Muller en om 18.30u. 
met ds. K.C. Smouter, Wageningen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
woord-communieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met M. 
van Zoelen en 19u. eucharistievie-

Zondag 
9 juni

Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlek-

ken, ook om linkeroog. Heet Meisje.
- Kudelstaart, Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd 

met 4 witte sokjes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte 

haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud, 
lief, aanhankelijk en heet Grijs.

Gevonden:
- Kudelstaart, Calvesloo: Rode kat.
- Aalsmeer, Aalsmeerderweg: Rode kat.
- Aalsmeer, omgeving Zwarteweg: Klein poesje met 3 poten.
- Rijsenhout, omgeving Lijzijde: Cypers katje met ietsje rood en vlekjes 

bij oog.
- Aalsmeer, Snoekbaarsstraat: Roodbruine kat.
- Aalsmeer, omgeving Mendelstraat: Grijs-wit konijn.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

Rondvaart met de ANBO
Aalsmeer - Als afsluiting van het ju-
bileumjaar van ANBO Aalsmeer or-
ganiseerde Tineke Vreeken op 30 
mei een rondvaart door het Oost-
einderpoelgebied. De boot zat hele-
maal vol en de zon scheen. De ka-
pitein bracht de leden eerst door de 
ringvaart naar de Waterwolftunnel, 
de ondertunneling van de nieuwe 
N201. De naam Waterwolf werd, voor 
de inpoldering van de Haarlemmer-
meer tussen 1849 en 1852, gebruikt 

als bijnaam omdat de dorpen Vijfhui-
zen, Nieuwerkerk en Rietwijk in de 
golven verdwenen. Daarna werd er 
rondgevaren in het Oosteinderpoel-
gebied. De kapitein is een vogelaar, 
dus hij wist veel te vertellen over al-
le vogels die in dit gebied leven. Ook 
toonde hij de mooie uitzichten op 
de molen en de seringenakkers, die 
daar nog volop zijn. Het was al met al 
een geslaagde afsluiting van het 50 
jarig jubileum van de ANBO.

Stichting Help Paulien Helpen
Barbecue voor nieuw 
busje kinderen in Mexico
Aalsmeer - Op vrijdag 14 juni or-
ganiseert de stichting Help Pau-
lien Helpen een barbecue in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat. De 
opbrengst van deze barbecue gaat 
naar het Kindertehuis Pilar de Espe-
ranza in Mexico. In dit kindertehuis, 
waar op dit moment zo’n 30 kinde-
ren verblijven, is plaatsgenote Pau-
lien Naber al 15 jaar werkzaam. Het 
kindertehuis ligt buiten de stad Rey-
nosa. Om de kinderen naar de stad 
te kunnen vervoeren, naar onder an-
dere de kerk en de scholen, hebben 
zij een nieuw busje nodig. Tot voor 
kort lukte prima, maar helaas heeft 
het oude busje het nu begeven. Het 
vervoer levert nu problemen op. Om 
dit probleem op te lossen organi-
seert de stichting een barbecue om 
zodoende geld bij elkaar te krijgen 
voor de aanschaf van een nieuw 

busje voor het kindertehuis. Tijdens 
de barbecue-avond zijn ook prach-
tige prijzen te winnen. Deze avond is 
toegankelijk voor iedereen die Pau-
lien een warm hart toedraagt. Aan-
melden kan tot zondag 9 juni via e-
mail helppaulienhelpen@gmail.com 
of bel 0623562457 of 0297-327715. 
De kosten voor de barbecue zijn 
20 euro per persoon. Kinderen on-
der de 12 jaar mogen mee smullen 
na betaling van10 euro per persoon. 
Mocht u verhinderd zijn om deel te 
nemen aan de barbecue, maar u wilt 
de stichting toch steunen om het 
doel te realiseren, maak dan een gift 
over aan de Stichting Help Paulien 
Helpen, gironummer 111952 met 
vermelding busje. 
De stichting heeft een ANBI status, 
dus deze giften zijn aftrekbaar van 
de belasting.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 juni 
wordt weer een inloop voor 65+ers 
gehouden in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 55. Het verhaal deze 
middag is van Jan Terlouw en is ge-
titeld ‘Dankdag’. 
Het verhaal gaat over de wonderlij-
ke redding van een kalkoen, die niet 
gegeten wordt vanwege haar innige 
vriendschap met Jump, een forsge-
bouwde dobermannpincher. Wan-
da Bol staat voor de uitdaging op dit 
verhaal aan te sluiten met een mu-
ziekstuk uit haar verzameling klas-
sieke CD’s, waar zij tot ieders ver-
rassing altijd wonderwel in slaagt. 
Welkom aan 65+ers, dames èn he-
ren, voor wie de zondag zo lang lijkt 
te duren. 

De inloop is van 15.00 tot 16.30 uur. 
Telefoon kerkgebouw: 0297- 326527. 
Voor inlichtingen: Ellen van Houten, 
ouderenpastor, 06-14144344

KWF zoekt 
collectanten

Aalsmeer - Van maandag 2 tot en 
met zaterdag 7 september is de col-
lecteweek voor KWF Kankerbestrij-
ding. In deze week staan 100.000 
vrijwilligers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. Een 
enorme operatie die van levensbe-
lang is. Immers hoe meer collec-
tanten geld inzamelen, hoe groter 
de opbrengst is en hoe meer geld 
er is voor onderzoek en meer ge-
nezing. Niet alle 6,3 miljoen Neder-
landse huishoudens worden be-
reikt. Daarom zijn ook dit jaar weer 
nieuwe collectanten nodig. Met 
slechts een paar uur per jaar draag 
je al bij aan de strijd tegen kanker. 
Sta vandaag nog op tegen kanker 
en collecteer in jouw buurt. De af-
deling Aalsmeer zoekt ook nog een 
wijkhoofd voor de Aalsmeerder- en 
Oosteinderweg tot aan de Machine-
weg. Jouw taak is het om de collec-
tanten te voorzien van hun benodig-
de collectespullen. Meld je vandaag 
nog aan op www.kwfkankerbestrij-
ding.nl/collecte of stuur een e-mail 
naar kwfweijer@kabelfoon.net. 

Mooie opbrengst 
kledingactie Sam

Aalsmeer - Op 25 mei heeft Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
een kledinginzameling gehouden. 
Dankzij de vrijwillige hulp van diver-
se mensen en de goedgeefsheid van 
inwoners is in totaal 4950 kilogram 
kleding ingezameld. In Aalsmeer is 
800 kilo kleding bijeen gebracht, in 
Rijsenhout stopte de weegschaal 
bij 600 kilogram. De opbrengst van 
de ingezamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid Mensen 
in Nood. Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de gesteun-
de projecten kan gekeken worden 
op www.samskledingactie.nl of bel 
naar 073-6871060.

Inloopcafé voor 
nabestaanden 

Streek - Voor de derde keer organi-
seert Inloophuis ’t Anker een avond 
voor nabestaanden van aan kan-
ker overleden dierbaren. Tijdens de 
avond wordt een luisterend oor ge-
boden en worden ervaringen met 
elkaar gedeeld. Deze keer is het 
centrale thema: Hoe ga ik om met 
(goed bedoelende) familie en vrien-
den? Bijna iedereen heeft een me-
ning over hoe je door moet gaan, je 
krijgt dan ook veel goed bedoelde 
adviezen, maar uiteindelijk maak je-
zelf uit hoe lang je er over doet voor 
je door kunt gaan en op welke wijze 
je dat dan wilt. 

De bijeenkomst vindt plaats op vrij-
dag 14 juni van 20.00 tot ongeveer 
21.30 uur in de Bestuurskamer van 
sv Argon, op de bovenverdieping 
aan de Hoofdweg 85b in Mijdrecht. 
Nabestaanden, in welke hoedanig-
heid dan ook, zijn welkom. De deel-
name is gratis. Voor informatie en/
of aanmelden voor het inloopcafé: 
info@inloophuishetanker.nl of bel 
Marijke Kruijs via 06-12930333. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 7 juni haalt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart weer het oude 
papier op. Inwoners van Kudelstaart 
die graag willen dat het papier naar 
de Supporters vereniging gaat, dient 
de container pas na 16.00 uur aan de 
weg zetten. Gaarne op die plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de Sup-
porters Vereniging direct of indirect 
alle Kudelstaartse sportverenigingen. 
Voor alle datums kijk op www.desup-
portersverenigingkudelstaart.nl

Jongeren Rode Kruis met 
ouderen naar Artis
Aalsmeer - Zaterdag 25 mei geno-
ten bijna 15 ouderen van een pret-
tige dag uit in dierentuin Artis. Dit 
uitstapje werd georganiseerd door 
vrijwilligers van het Jongeren Ro-
de Kruis, afdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn. De deelnemers kwamen 
uit verzorgingshuizen in Aalsmeer 
en Uithoorn, of woonden thuis in 
Aalsmeer of Kudelstaart. Tussen 
half tien en tien uur werden de gas-
ten door de Jongeren Rode Kruis 
vrijwilligers naar auto’s of een Ro-
de Kruis bus gebracht en begon de 

tocht naar Artis. Gelukkig was het 
weer gunstig, de zon scheen zelfs 
toen het gezelschap het hek van Ar-
tis binnenging. In kleine groepjes 
verkenden de ouderen en vrijwilli-
gers vervolgens het park. Iedereen 
genoot van de grote dierenpracht 
in Artis. Het Jongeren Rode Kruis 
zoekt nog jongeren en scholieren 
die zich vrijwillig willen inzetten om 
mensen te helpen, bijvoorbeeld in 
het kader van de Maatschappelij-
ke Stage. Mail naar jongerenrode-
kruis@hotmail.nl voor informatie.

Peuterinstuif 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 12 juni 
van 9.30 tot 11.30 uur is er de ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje kof-

fie of thee bij de Oost-Inn in de Mi-
kado in de Catharina Amalialaan 
66. Van 9.30 tot 10.30 uur is ook de 
peuterinstuif. 
Samen met je kindje een uur-
tje zingen, spelen, dansen en ple-
zier maken. Iedereen is van har-
te welkom. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Videoregistratie 
bij VVAalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
8 juni de terugwedstrijd Aalsmeer-
Marken. Het Amsterdamsche Voet-
bal (HAV) zal in samenwerking met 
Voetbal in Aalsmeer (VIA) een uit-
gebreid videoverslag maken van 
dit promotie/degradatieduel (1e 
klasse/2e klasse). Beelden van de 
wedstrijd, interviews met spelers 
en trainers en een wedstrijdanalyse 
van een gerenommeerde amateur-
trainer uit deze regio. Reporter voor 
HAV is Jeroen van Bemmelen, Arno 
Maarse treedt op als de plaatselijke 
Bert Maalderink. Het heenduel op 
Marken ontaardde vorige week in 
een ware thriller, de thuisclub wist 
in de laatste spectaculaire twin-
tig minuten een 0-3 achterstand 

terug te brengen tot 3-3. Wordt 
Aalsmeer eersteklasser? Bij een ge-
lijkspel eerst verlengen, indien no-
dig gevolgd door strafschoppen. 
De wedstrijd, op een naar verwach-
ting drukbezocht sportpark aan de 
Dreef, begint 14.30 uur. Na de wed-
strijd verslag, reacties, foto’s en 
het videoverslag op www.voetbali-
naalsmeer.nl









LintenbeLeid AALsmeer 1e herziening 

Het college van Burgemeester en wethouders maakt ingevol-
ge de Inspraak- en participatieverordening bekend dat zij in 
haar vergadering van 4 juni 2013 de concept notitie ‘Ruimte-
lijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aals-
meer, 1e herziening’ heeft vastgesteld. In deze beleidsnotitie 
zijn stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaar-
den opgenomen waaraan nieuw te bouwen woningen, maar 
ook het uitbreiden van bestaande woningen in de linten 
moeten voldoen. Bovendien kunnen bouwaanvragen sneller 
worden afgehandeld in het geval de gemeenteraad op grond 
van artikel 6.5 lid 3 Bor besluit om plannen die passen bin-
nen het lintenbeleid aan te wijzen als gevallen waarin een 
verklaring van bedenkingen niet is vereist. De herziening 
heeft onder andere betrekking op een aantal redactionele 
aanpassingen en aanvullende criteria voor 2-onder-1-kapwo-
ningen, positionering voorgevel, breedte bouwkavel en per-
ceelsoppervlakte voor bijgebouwen. 

inspraakreactie indienen
De conceptnota met een overzicht van de aanpassingen ligt 
vanaf 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli ter inzage in 
het gemeentehuis van Aalsmeer en het raadhuis van Amstel-
veen. U kunt de nota ook inzien op www.aalsmeer.nl. Tot en 
met 18 juli kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat 
kan door een brief te schrijven aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer , postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermel-
ding van “Inspraakreactie herziening lintenbeleid”. Een e-
mail sturen kan ook, stuur deze naar Info@aalsmeer.nl o.v.v. 
lintenbeleid. Voor meer informatie kan men contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. (0297) 387 575. Nadat de resultaten van de inspraak-
procedure zijn verwerkt, wordt de 1e herziening “Ruimtelijke 
beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer” 
aan de Gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. 

Wet ALgemene bepALingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- De Muzen 7, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Hornmeerpark, het gebruik van het terrein t.b.v. een eve-

nement (SummerDance);
- Schweitzerstraat 50, het vervangen van een schuur;
- Uiterweg 27 ws, het bouwen van een schuur.

verLeende omgevingsvergunningen, 
reguLiere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunningen te verlenen:
- Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging (ver-

zonden 6 juni 2013);
- Aalsmeerderweg 351, het gebruik van het bestaande pand 

voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-the-
rapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de begelei-
ding en opleiding van ca. 4 personen met een beperking 
(verzonden 6 juni 2013); 

- Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);

- Calslager Bancken 13, het vergroten van de woning aan 
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 6 juni 
2013);

- Gaffelstraat 20, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);

- Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting (verzon-
den 7 juni 2013);

- Zijdstraat ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van 
6 reclameborden voor de periode van 1 week, van 4 t/m 
11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013).

verLeende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan de stom-
meerweg 72h in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen 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.

voornemen Weigeren AAnvrAAg omgevings-
vergunning met uitgebreide procedure 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten 

van een botenloods en legaliseren woning;
- Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van 

een bestaande watergang en het graven van nieuw com-
pensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten be-
schoeiing langs het nieuwe water.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen vanaf genoemde datum voor 
een ieder gedurende zes weken ter inzage op het gemeente-
huis, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een 

afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Gedurende deze termijn 
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. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

verdAgen (verLenging) besListermijn AAnvrAAg 
omgevingsvergunning, reguLiere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013;
- Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 april 

2013.

ingetrokken AAnvrAgen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Stuurboordstraat 1, het bouwen van een berging in de 

voortuin.

drAnk- en horecAvergunning en 
expLoitAtievergunning

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend 
dat er vergunning is verleend voor een tweetal horecagele-
genheden in Crown Business Studio‘s Aalsmeer, van cleeff-
kade 15. Het betreft een drank- en horeca- en een exploi-
tatievergunning voor een discotheek/partycentrum en een 
drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een party-
centrum. Verzenddatum vergunningen; 31 mei 2013. 
De vergunningen, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Tegen genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond 
van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes we-
ken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit is verzonden naar de geadresseerde van 
het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter attentie van 
de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoed-
eisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummers 1528, 2544, 2545, 
6108, 6110 en 6112 (allen geheel), een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand is gekomen met de heer J.J. Hil-
verda. Het perceel is gelegen aan de herenweg 78AA te 
kudelstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst ge-
noemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisa-
tie van het bouwplan voor de betrokken percelen de bestem-
ming te wijzigen van “Woondoeleinden, niet gestapeld met 
de aanduiding ‘recreatiewoningen’” te wijzigen in “Wonen” 
met “Tuin”. Hierdoor kan een vrijstaande woning worden ge-
realiseerd.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Drie Kolommenplein 1, te Aalsmeer.

diverse procedures WoonArken

ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met bijbehorende 
stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied bestaat uit de verschillende deelgebieden in 
de gemeente, waarbinnen zich ligplaatsen voor woonarken 
bevinden. Het gaat hierbij globaal om (delen van) de Heren-
weg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg, Uiterweg en Oostein-
derweg en achterliggende percelen. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ beoogt een centrale en 
eenduidige regeling tot stand te brengen voor de bestaande 
woonarken in de gemeente, die uitvoerbaar en handhaafbaar 
is. Het beleidsmatige doel is om een actueel beheerskader te 
bieden voor de bestaande situatie en kleinschalige ontwik-
kelingen, zoals uitbreiding van woonarken en bebouwing op 
de wal. 

Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ligt met 
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder 
ter inzage van 7 juni 2013 t/m 18 juli 2013. 
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gemeente AALsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden bALie burgerzAken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverLening bALie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

AfsprAken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

overige Loketten en informAtie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
=

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

cALAmiteitenteLefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-hoLLAnd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

Inzien van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bur-
gerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. Vanaf 1 januari 2010 geldt het di-
gitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige bestemmings-
plan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Woonarken’ vanaf 
7 juni 2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPWOONARKEN-OW02. 
De pdf-versie van het plan kunt u vanaf 7 juni 2013 inzien 
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl  (te vinden via 
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op 
het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen zienswijzen
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestem-
mingsplan ‘Woonarken’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Samenhangende producten 
In samenhang met de planologische regeling voor woonarken 
worden tevens een partiële herziening van het bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ voorbereid, een nieuwe 
Woonarkenverordening, en een Beeldkwaliteitplan Woonar-
ken. Deze documenten liggen tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan “Woonarken” ter inzage voor zienswijzen 
dan wel inspraak. Zie voor verdere informatie over het inzien 
van deze documenten en de betreffende procedures elders in 
deze mededeling.

ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 
‘partiële herziening uiterweg-plasoevers 2005 e.o.’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o’ met bijbehorende stukken voor een ieder 
ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied van de partiële herziening bestaat uit het 
plangebied van het vigerende bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.’. Globaal beslaat het plangebied het ge-
bied van de Westeinderplassen en de Uiterweg als begrensd 
door de Herenweg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer. 

Doelstelling
De partiële herziening wordt voorbereid in samenhang met 
het bestemmingsplan ‘Woonarken’. Het bestemmingsplan 
‘Woonarken’ beoogt de bestaande woonarken in de gemeente 
planologisch te verankeren. Dit houdt in dat de regels met 
betrekking tot ligplaatsen voor woonarken uit het vigerende 
bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ worden ge-
schrapt. Op deze wijze worden conflicterende planologische 
regelingen voorkomen. 

Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 
Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o’ ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 7 juni 
2013 t/m 18 juli 2013. 

Inzien van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bur-
gerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. 

Indienen zienswijzen
Gedurende de voornoemde inzagetermijn van 7 juni 2013 
tot en met 18 juli 2013 wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
‘Partiële Herziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o’. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnum-
mer 0297-387575.

Samenhangende producten 
Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ligt tegelijkertijd met de 
onderhavige partiële herziening van 7 juni 2013 tot en met 
18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen. Zie voor verdere 
informatie over het inzien van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken’ en de procedure de betreffende kennisgeving el-
ders in deze mededeling. 

ter inzage legging ontwerp Woonarkenverordening 
Aalsmeer 2013
Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met het 
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Woonarken’ een 
nieuwe woonarkenverordening voor. Deze verordening zal na 
vaststelling door de gemeenteraad de juridische grondslag 
vormen voor het verlenen van ligplaatsvergunningen voor 
woonarken voor permanente bewoning en woonarken voor 
niet-permanente bewoning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij inge-
volge artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en parti-
cipatieverordening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van 
de woonarkenverordening inspraak verlenen. Overeenkomstig 
artikel 4 van de Algemene Inspraak- en participatieverorde-
ning Aalsmeer 2010 ligt het concept van de Woonarkenveror-
dening Aalsmeer 2013 gedurende een periode van zes weken 

vervolg op volgende blz.
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met ingang van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 ter 
inzage met voor ingezetenen en belanghebbenden de moge-
lijkheid een inspraakreactie in te dienen. 

Inzien van de verordening
Het concept van de verordening is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). De verordening is ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.
nl. (onder meer te vinden via de knop “bestemmingsplannen 
(ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’)” in het keuzemenu 
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen en 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schrif-
telijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeenteraad van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘inspraakreactie ‘Woonarkenverordening Aalsmeer 2013’. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoon-
nummer 0297-387575.

Samenhangende procedures
Tegelijkertijd met de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 
liggen gedurende 6 weken met ingang van 7 juni 2013 tot 
en met 18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Woonarken’ en de ontwerp ‘Partiële Her-
ziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ en voor inspraak het 
ontwerp Beeldkwaliteitplan Woonarken. Zie voor informatie 
over het inzien van deze documenten en de betreffende pro-
cedures de kennisgevingen elders in deze mededeling.

ter inzage legging beeldkwaliteitsplan Woonarken
Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Woonarken’ 
een Beeldkwaliteitplan Woonarken voor. Na vaststelling van 
het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraad zal dit plan 
de grondslag vormen voor advisering over de uiterlijke ver-
schijningsvorm van woonarken door de welstandscommissie 
in het kader van aanvragen om ligplaatsvergunningen voor 
woonarken voor permanente bewoning en woonarken voor 
niet-permanente bewoning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij inge-
volge artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en participa-
tieverordening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van het 
Beeldkwaliteitsplan inspraak verlenen. Overeenkomstig arti-
kel 4 van de Algemene Inspraak- en participatieverordening 
Aalsmeer 2010 ligt het concept van het Beeldkwaliteitsplan 
Woonarken gedurende een periode van zes weken met ingang 
van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 ter inzage met voor 
ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid een in-
spraakreactie in te dienen. 

Inzien van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is te-
vens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrij-
dag 8.30-12.30 uur). Het beeldkwaliteitsplan is ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.
nl. (onder meer te vinden via de knop “bestemmingsplannen 
(ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’)” in het keuzemenu 
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen 
en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeen-
teraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘inspraakreactie ‘Beeldkwaliteitplan Woonar-

voor meer informAtie: WWW.AALsmeer.nL

ken 2013’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene telefoonnummer 0297-387575.

Samenhangende procedures
Tegelijkertijd met het concept Beeldkwaliteitplan Woonarken 
liggen gedurende 6 weken met ingang van 7 juni 2013 tot 
en met 18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen het ont-
werpbestemmingsplan ‘Woonarken’ en de ontwerp ‘Partiële 
Herziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ en voor inspraak 
de ontwerp Woonarkenverordening Aalsmeer 2013. Zie voor 
informatie over het inzien van deze documenten en de be-
treffende procedures de kennisgevingen elders in deze me-
dedeling. 

geWijzigde vAststeLLing bestemmingspLAn 
‘stommeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 25 april 2013 het bestemmingsplan ‘Stommeer’ hebben 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan heeft van 30 november 2012 tot en met 11 janu-
ari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling verschillende 
wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wij-
zigingen in de planverbeelding, planregels en toelichting 
hebben een uiteenlopend karakter. De wijzigingen hebben 
in hoofdzaak betrekking op de bestemmingsregelingen rond 
de Wilgenlaan, het gasontvangststation aan de J.P. Thijs-
selaan en de bouwhoogten van enige dijkwoningen aan de 
Stommeerweg. De overige wijzigingen in planregels zijn van 
beperkte juridische impact en redactionele aard. Voor de 
precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

doelstelling
Het bestemmingsplan beoogt een tijdige herziening van 
de bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord 1964’, ‘Stom-
meer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat 1995’, ‘Bacca-
rastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeerkade-West’ 
en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ in de wijk 
Stommeer en omvat het gebied dat wordt begrensd door: 

- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg 
 (voormalig fietspad Stommeerkade); 
- in het zuiden: de Zwarteweg;
- in het westen: de Stommeerweg. 

Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het 
Masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork, 
Spoorlaan en Zwarteweg. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Stommeer’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0358BPSTOMMEER-VA01 bekijken op www.ruimte-
lijkeplannen.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmings-
plan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van vrijdag 7 juni tot en met don-
derdag 18 juli 2013. Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 19 juli 
1013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben 
ingediend en de belanghebbenden die niet verweten kunnen 
worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 18 
juli 2013 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet 
ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Stommeer’. Daarnaast 
kunnen belanghebbenden binnen de gestelde termijn in 
beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. Beroep moet worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangt een 
reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeen-

teraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft 
betrokken. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. 

WeLstAndscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzAge bij de AfdeLing dienstverLening

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00 uur en 24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 
van 12.30-20.00 uur; Plaatsen springkussen op 
Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-23.00 
uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 
april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 12-06 Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013; 
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 
maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ont-
vangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23, 
ontvangen op 20 maart 2013; Viering Korenmo-
len 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 juni 
2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling Aals-
meers bloemencorso op Van Cleeffkade 15 op 22 
september 2013 van 10.00-16.00 uur; Ontheffing 
geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 juni 2013 
van 20.30-01.00 uur.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen 
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en 
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project 
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan 
199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonne-
dauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel. 
Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, 
Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max 
Ghazi food, gebruiken grond als parkeerterrein 
voor festivals; Wilgenlaan 5, het vergroten van 
de woning.

t/m 19-06 Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen 
van 11 bomen.

t/m 27-06 Het plaatsen van lichtreclame op het pand aan 
de Zwarteweg 88 te Aalsmeer. 

t/m 27-06 Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april 
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4 
april 2013).

t/m 01-07  Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een 
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het 
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e 
verdieping.

t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning; 
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de wo-
ning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de 

woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het in-
richten van een speelplek met basketbalpaal en 
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korf-
balpalen.

t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00 – 
17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinder-
plassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het Wa-
ter op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg op 7 
september 2013.

t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van 
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 septem-
ber 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op 21 
september in aansluiting op het bloemencorso.

t/m 05-07 T/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de 
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de 
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de 
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van 
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen 
van een dakkapel.

t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 ju-
ni 2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op 
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013; 
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei 
2013.

t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning (ver-
zonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kap-
pen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013); 
Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning 
(verzonden 23 mei 2013); Robend, het kappen 
van bomen (verzonden 30 mei 2013).

t/m 12-07 Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; het be-
stemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 
1962” voor het oprichten van een bedrijfsge-
bouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.

t/m 12-07 Tweetal horecagelegenheden in Crown Business 
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het be-
treft een drank- en horeca- en een exploitatie-
vergunning voor een discotheek/partycentrum 
en een drank- en horeca- en exploitatievergun-
ning voor een partycentrum.

t/m 16-07 Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 ju-
ni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning (ver-
zonden 4 juni 2013).

t/m 16-07 Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdod-
destraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 
april 2013.

t/m 18-07 Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging 
(verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351, 
het gebruik van het bestaande pand voor kan-
toor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-the-
rapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de 
begeleiding en opleiding van ca. 4 personen met 
een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager 
Bancken 13, het vergroten van de woning aan 
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 
6 juni 2013); Zijdstraat ter hoogte van nr. 28, 
het tijdelijk plaatsen van 6 reclameborden voor 
de periode van 1 week, van 4 t/m 11 juli 2013 
(verzonden 6 juni 2013); Het in gebruik nemen 
van een logiesgebouw aan de Stommeerweg 72H 
in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013); Ringvaart-
Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten van 
een botenloods en legaliseren woning; Oost-
einderweg 287, het project betreft het dempen 
van een bestaande watergang en het graven van 
nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen 
van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe 
water; Een zakelijke beschrijving van een over-
eenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel He-
renweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilver-
da). (wijzigen bestemmingsplan).

t/m 18-07 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met 
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een 
partiële herziening van het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmings-
plan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarken-
verordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan 
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de gemeente 
Aalsmeer, 1e herziening’.

t/m 19-07 Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting 
(verzonden 7 juni 2013).

vervolg van vorige blz.

Zonnige avondvierdaagse!
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag 3 juni is de avondvierdaag-
se in Aalsmeer weer van start ge-
gaan en ook dit jaar mocht de orga-
nisatie vele aanmeldingen noteren. 
Met name de leerlingen van de ba-
sisscholen nemen massaal deel aan 
dit sportieve evenement. Er wordt 
gezellig in groepjes gewandeld, 
nieuwe plekjes ontdekt en langs 
de route staan teams klaar om alle 
jongens en meiden en hun begelei-
ders te voorzien van een verfrissend 

drankje en een oppeppend snoep-
je. Afgelopen dinsdag ging de rou-
te door het centrum. Onder andere 
werd langs het gemeentehuis ge-
lopen dat zowel binnen als buiten 
een flinke opknapbeurt krijgt. Van-
daag, donderdag 6 juni, is de laat-
ste wandelgang en vindt de inhuldi-
ging met natuurlijk bloemen voor al-
le sportieve deelnemers. Ze hebben 
tot slot wel vier dagen lang 5 of 10 
kilometer gelopen en dat is een he-
le prestatie! 

Maandag 10 t/m donderdag 13 juni

Vierdaagse in Kudelstaart
Kudelstaart - Komende maandag 
10 juni gaat in Kudelstaart de tradi-
tionele Avondvierdaagse weer van 
start. De start vindt plaats op maan-
dagavond en donderdagavond van-
af het RKDES sportpark aan de Wim 
Kan Dreef 4. Op dinsdag en woens-
dag wordt gestart vanaf Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg 239. Voor 
deze opzet is gekozen in verband met 
de diverse richtingen die worden ge-
lopen. De deelnemers aan het wande-
levenement worden ook dit jaar weer 
feestelijk ingehaald bij de scholen in 
de Rietpluim aan de Zonnedauwlaan. 
Na deze verwelkoming zullen de wan-
delaars onder muzikale begeleiding 
van het Kudelstaartse Show en Jacht-
hoornkorps rond 19.30 uur richting 
RKDES gaan lopen waar de uitein-
delijke finish is. Het is natuurlijk voor 
de wandelaars extra motiverend als 
er veel publiek langs de kant. Er kan 
nog steeds worden ingeschreven, dit 
kan tot maandagavond 10 juni op het 
start en finish adres bij RKDES aan de 
Wim Kandreef. De starttijden voor de 
Avondvierdaagse zijn: 5 km om 18.00 
uur op maandag, dinsdag en woens-

dag en op donderdag om 18.30 uur, 
10 km alle avonden om 18.00 uur.

Opvolgers gezocht
De organisatie van de Kudelstaart-
se Avondvierdaagse is sinds 2001 in 
handen van Ans van Woensel en Jan 
Vrolijk. Beide organisatoren doen dit 
nu al bijna 14 jaar met erg veel ple-
zier. Echter beiden hebben geen kin-
deren meer in de leeftijd van deelna-
me aan de 4-daagse. Zij vinden het nu 
dan ook tijd geworden om het stok-
je over te dragen aan een nieuwe ge-
neratie die de traditie in Kudelstaart 
voortzet. Zij roepen dan ook ouders, 
vrijwilligers of andere geïnteresseer-
den op om contact met hen op te ne-
men. Indien er geen opvolging wordt 
gevonden, bestaat de kans dat er vol-
gend jaar weer vanaf Aalsmeer ge-
wandeld dient te worden. Zowel Ans 
als Jan zijn de mening toegedaan dat 
de Avondvierdaagse in Kudelstaart 
moet blijven. Meldt u dus aan! Mail-
adres: jvrolijk@avondvierdaagse-ku-
delstaart.nl  of avanwoensel@avond-
vierdaagse-kudelstaart.nl Telefoon-
nummer: 0297-368180.

Open dag WSVA groot succes
Aalsmeer - Zondag 2 juni hield de 
Waterskivereniging  Aalsmeer in sa-
menwerking met de NWWB een open 
dag. Het was een zonnige dag en me-
de hierdoor wisten  veel  enthousiaste 
mensen het clubhuis op het surfeiland 
te vinden om het waterskiën of wake-
boarden uit te proberen.  Ondanks de 
soms stevige wind is het iedereen, 
groot en klein en jong en oud, gelukt 
om te staan op ski’s of board. Dit le-
verde trotse en lachende gezichten 

op!  De open dag kan een daverend 
succes genoemd worden en is zelfs 
uitgelopen tot na vijf uur! Tot slot heeft 
een aantal mensen ook nog een hila-
rische rit op de nieuwe 5 persoons ba-
naan gemaakt. Was je afgelopen zon-
dag niet in de gelegenheid om langs 
te komen? Leden van de Waterskiver-
eniging zijn iedere woensdagavond 
vanaf 19.00 uur aanwezig in het club-
huis. Het is dan mogelijk om een keer 
te komen gast-skiën tegen ledenprijs.
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Muziek/film
Vrijdag 7 juni:
* Partynight met dj in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 8 juni:
* Viering 100 jaar Aalsmeers Harmo-
nie met concert mmv Karin Bloemen 
in Crown Theater v/a 20u.
* Lustrumconcerten 30 jaar Caritas 
in Open Hofkerk, Ophelialaan om 
16u. en om 20u.
* Gastdj vanaf 16u in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Dance party.
* Njoy voor jongeren 14 tot 18jr. in 
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Jubileumconcert de Hucksters 20 
jaar in feesttent Rijsenhout, Konnet-
laantje v/a 21u.
* Band BruusQ live in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 21u.
Zondag 9 juni:
* Little Boogie Boy Hein Meijer live 
op terras The Shack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 15.30u.
* Optreden band Sweet & Co. met 
gasten in Oude Veiling, Marktstraat 
van 15.30 tot 18u.
* Salsa-dansavond in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 19.30-23.30u.
Maandag 10 juni:
* Film ‘The Help’ in Open Hofkerk, 
Ophelialaan vanaf 20u.
Vrijdag 14 juni:
* Jamsessie met Cruise Controle in 
The Shack, Oude Meer v/a 21.30u.
Zaterdag 15 juni:
* Promotieconcert mannenkoor Con 
Amore op Poldermeesterplein van-
af 11u.

Exposities
6 t/m 8 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly. 
T/m 15 juni
8 en 9 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag 
11 tot 16u. 
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 

Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.

Diversen.
Donderdag 6 juni:
* Fietsmiddag OVAK. Vetrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Lezing schrijver Jan Brokken in De 
Oude Veiling, Marktstraat van 20.15 
tot 22u.
Vrijdag 7 juni:
* Koppelklaverjassen en jokeren BV 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u.
Zaterdag 8 juni:
* Partyworkshops voor kids, groe-
pen 3 t/m 6 basisscholen in Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13-15u.
Zondag 9 juni:
* Zesde editie Aalsmeer Roest Niet 
met klassieke auto’s en motoren. 
Start 9u. bij The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Terug v/a 14u. 
* Hondenverwendag op skeeler-
baan, Wim Kandreef, 12-16u.
Tot en met 9 juni:
* Feestweek Rijsenhout met muziek, 
sport, etc. in en rond feesttent aan 
Konnetlaantje.
Dinsdag 11 juni:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10.
* Dartavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
Woensdag 12 juni:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Tevens peuterinstuif.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Buitenspeeldag voor kinderen in 
Baccarastraat en in Graaf Willem-
laan in Kudelstaart, 14-16u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 13 juni:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Donderdag 6 juni:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
* Algemene ledenvergadering Flora 
Holland in veiling aan Legmeerdijk 
vanaf 19.30u.
Zaterdag 8 juni:
* Op de koffie bij AB in De Oude Vei-
ling, Marktstraat, 15-17u.
Donderdag 13 juni:
* Borrel Aalsmeer voor ondernemers 
in Studio’s, Van Cleeffkade. Inloop 
17u. Aanvang: 18.15u.

AGENDA

STAGE
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AANBIEDING:

DÉ VIOOLSPECIALIST

TIP:

Ukelele’s
in heel
veel kleuren

Western gitaar
‘Morgan’
      van 449,- voor € 399,-

Blokfl uit (kunststof)
‘Yamaha’

voor  € 10,-

KOOPJE:

vanaf 
€ 29,95

Akoestische
basgitaar
‘Richwood’

voor 
€ 246,-

Akoestische
AANRADER:

Concert met alle (oud-)bandleden
Hucksters viert 20 jarig 
bestaan in feesttent
Rijsenhout - Hoe houd je als cover-
band al 20 jaar je hoofd boven wa-
ter? Deze vraag kan dit jaar beant-
woord worden door de rock-cover-
band Hucksters. In 1993 begonnen 
als akoestisch gitaarduo, dat al snel 
werd aangevuld met een drummer 
en een bassist. Nu een goed geolie-
de rock-machine die menig grote en 
kleine zaal plat speelt met werk uit 
de top 100 aller tijden. Hans Mille-
naar, sinds dag 1 zanger en slaggi-
tarist van de band en Ed van der Lin-
den, al 20 jaar bassist van de band, 
hebben in die 20 jaar de nodige gi-
taristen, drummers en toetsenis-
ten versleten. “Als je met 5 man iets 
probeert te maken, heb je ook altijd 
5 meningen en ideeën over hoe je 
dat doet. Dat levert hele mooie mo-
menten op, maar zeker ook span-
ningen! En zo verandert de bezet-
ting wel eens. Gelukkig hebben we 
met alle oud-bandleden goed con-
tact onderhouden. Ze doen ook al-

lemaal mee op ons feestje.” Want 
een feest zal het worden! Aanstaan-
de zaterdag 8 juni staat het con-
cert in de tent van Feestweek Rij-
senhout de hele avond in het te-
ken van Hucksters 20 years. Zo-
als gezegd met alle oud- bandle-
den, maar ook met een aantal an-
dere verrassingen. Dus voor ieder-
een die van een avondje rock houdt 
een must-see event! Op deze avond 
presenteert de band ook het cadeau 
dat zij zichzelf hebben gegeven. De 
dvd Hucksters 20 years, live opge-
nomen in Duycker in Hoofddorp, zal 
hier voor het eerst te koop zijn. “We 
wilden iets maken waar je als cover-
band eigenlijk alleen maar van kunt 
dromen. Met 6 camera’s en een zeer 
ervaren crew is het echt een fantas-
tische registratie geworden waar we 
echt trots op zijn.” Zorg dat je er bij 
bent zaterdag. Aanvang is 21.00 uur.
Kijk voor meer info over dit feest of 
de band op www.hucksters.nl.

Films voor alle leeftijden in Crown
Vanaf vandaag: Star Trek 
into Darkness in Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
6 juni, verschijnt de nieuwe bloed-
stollende actie-thriller van regisseur 
J. J. Abrams: ‘Star Trek Into Dark-
ness’. De bemanning van de Enter-
prise wordt teruggeroepen naar de 
Aarde, waar blijkt dat de Starfleet 
en alles waar die voor staat, is ver-
nietigd door een onstuitbare bedrei-
ging vanuit hun eigen organisatie. 
In een wereld die in crisis verkeert 
en meer weg heeft van een oorlogs-
gebied leidt Captain Kirk de klop-
jacht op de levensgevaarlijke da-
der, met wie hij nog een persoon-
lijke rekening te vereffenen heeft. Er 
volgt een groots strategisch schaak-

spel op leven en dood. Liefdesrela-
ties en vriendschappen komen on-
der druk te staan en offers moe-
ten worden gemaakt voor de enige 
familie die Kirk nog heeft: zijn be-
manning. Aanraders, ook te zien in 
Crown Cinema: ‘Epic 3D’ (NL) vrij-
dag om 16.00 uur, ‘Fast & Furious 
6’ donderdag en zondag om 20.00 
uur, vrijdag om 21.00 uur en ‘Leve 
Boerenliefde’ vrijdag om 18.45 en 
zondag om 18.00 uur. Kijk voor het 
complete filmprogramma en aan-
vangstijden op www.crowncinema.
nl. Kaarten reserveren kan door te 
mailen naar info@crowncinema.nl 
of bel 0297-753700.

Bacardi Oakheart weekend 
met dj Daniel in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 juni, om 20.00 uur opent dansca-
fé de Praam haar eerste Jupiler Ta-
felvoetbaltoernooi! De ingeschreven 
teams zullen drie aaneengesloten 
donderdagen strijden om de eerste 
plaats. Er wordt een gezellige bat-
tle verwacht. Kom gezellig onder het 
genot van een hapje en drankje de 
teams aanmoedigen! Vrijdag 7 ju-
ni om 22.00 uur is de aftrap van het 
weekend met Praam’s Partynight 
met de vertrouwde DJ Henkie ach-
ter de mengtafels. Neem een gel-
dige legitimatie mee om eventuele 
teleurstellingen te voorkomen! Het 
hele weekend geldt er een Bacar-
di Oakheart aanbieding. Er worden 
onder andere leuke gadgets weg-
geven! 
Zaterdag 8 juni vanaf 2200 uur is het 
is het dan ook tijd voor de Bacardi 

Oaksheart Party! DJ Daniel laat dit 
weekend weer alle bezoekers ge-
nieten van zijn muziek! Net als vori-
ge week wordt weer topdrukte ver-
wacht, dus kom op tijd om een lan-
ge rij voor de deur te voorkomen! 

Little Boogie Boy solo op 
het terras van The Shack
Oude Meer - Eindelijk gaat het 
weer terrasweer worden. Het is dan 
ook goed vertoeven op het gezellige 
en inmiddels verfraaide terras aan 
het water bij The Shack. En daar 
hoort natuurlijk ook weer muziek 
bij! Zondagmiddag 9 juni bijt Little 

Piano voorspeelmiddag 
en Bruusq in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 8 juni in de 
namiddag kunnen belangstellenden 
in cultureel café Bacchus terecht 
voor een voorspeelmiddag van de 
pianoleerlingen van juf Lisa. Is uw 
buurmeisje of neefje een leerling 
van Lisa? Kom even luisteren naar 
hun prestaties tijdens het piano ga-
la! En zaterdagavond 8 juni is het 
podium van Bacchus voor Bruusq. 
Deze Woerdense band brengt een 
verrassend Nederlandstalig reper-
toire. Bruusq blinkt uit in driestem-
mige harmonieën en fraai gitaar-
spel. Hun poëtische teksten wor-

den onder andere geschreven door 
Marco, de stadsdichter van Woer-
den, die ook nog eens lid is van de 
band! Bruusq zingt teksten waar-
uit maatschappelijke betrokkenheid 
blijkt, soms diepgaand, een andere 
keer rebles en dan weer gevoelig. 
Bruusq bestaat uit Dimitri op cajón 
en zang, Ivan op gitaar, mondhar-
monica en zang, Marco op gitaar en 
zang en Luuk op contrabas en zang. 
Voor het optreden gaat cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat om 
21.00 uur open. Aanvang concert 
rond 21.30 en 22.00 uur.

Vrienden van jazz met live 
Sweet & Co in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 9 juni or-
ganiseert singer en songwriter Shy-
la Zoet van Sweet & Co een edi-
tie ‘vrienden van jazz’ in De Oude 
Veiling. Niet alleen jazz liefhebbers 
zijn welkom, want er worden buiten 
jazz, ook popsongs en eigen stuk-
ken ten gehore gebracht. Dit al-
les uitgevoerd door geweldige mu-
zikanten aangevuld met gastoptre-
dens. Shyla Zoet organiseerde de-
ze winter reeds jazz aan de Amstel 
in Uithoorn en dit bleek een groot 
succes. Aanvullend wordt nu ge-
keken of er in Aalsmeer een zelf-
de soort muziekpodium te realise-
ren valt. De kracht zit in de interac-
tie met het publiek en de afwisseling 
van solisten en diversiteit in songs. 
Zoet biedt een combi van bekende 

jazz en easy pop repertoire en eigen 
nummers. Ook wordt aandacht be-
steed aan lokaal talent. Veelal blijkt 
dat er aardig wat muzikaal talent in 
de omgeving aanwezig is en mu-
ziek echt leeft. Deze talenten wor-
den tijdens ‘vrienden van jazz’ ver-
sterkt door bekende namen uit het 
vak. Samen met het publiek leidt 
dit tot een heerlijke muzikale mid-
dag. Sweet & Co speelt zondag met 
een kleine bezetting, waaronder Ian 
Boelens (gitaar), Ruud Baron (bas), 
Shyla Zoet (zang) en gasten zijn on-
der andere Lilian Knipmeijer (zang) 
en Adinda (zang). Laat u verras-
sen en kom zondag 9 juni naar in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 tussen 15.30 en 18.00 uur. De en-
tree is gratis.

Zondag laatste dansavond seizoen
Salsa dansend zomer in
Aalsmeer - Na een geslaagde mei 
editie met DJ Jarzino is het op zon-
dag 9 juni de beurt aan DJ Red De-
licious om de mensen te entertai-
nen met heerlijke salsa, merengue 
en bachata. Vanaf 19.30 uur is The 
Beach het decor van een bruisen-
de Salsa dansavond. Omdat dit het 
laatste salsafeestje is voor de gro-
te vakantie, is .de workshop dit keer 
een zwoele bachata. Deze dans 
uit de Dominicaanse Republiek is 
speels en sensueel, waar een ieder 
zijn eigen draai aan kan geven. Na 

deze workshop, neemt DJ Red De-
licious, de draaitafel over. Met haar 
brede muziekkeus, van zwoele ba-
chata, snelle merengue tot pitti-
ge salsa, belooft het een energie-
ke avond te worden. Naarmate de 
avond vordert zal de muziek steeds 
meer up tempo nummers bevatten. 
Hierdoor komt iedere danser aan 
zijn of haar trekken. De laatste dans 
zal om 23.30 uur ingezet worden. Ie-
dereen is welkom. Adres is Oostein-
derweg 247a. Voor meer informatie 
surf naar www.beach.nl. 

Zaterdag jubileumconcert 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aalsmeers Harmo-
nie viert aanstaande zaterdag 8 ju-
ni haar 100 jarig bestaan met een 
feestelijk concert in het Crown The-
ater. Thema is: ‘Vier het met muziek 
en Bloemen’. Het concert belooft 
een muzikale en feestelijke show te 
worden. Op het programma staan 
veel verschillende muziekstukken: 
Van bekende marsen tot filmmu-
ziek. Daarnaast zijn er vijf nummers 
waarbij Karin Bloemen meezingt 
en zijn er diverse stukken waarbij 

dansers de show compleet maken. 
Kortom, een veelzijdig programma 
dat voor iedereen wat biedt. Kaar-
ten voor het jubileumconcert kosten 
25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar 
bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, de 
leden van de Harmonie en via www.
aalsmeersharmonie.nl, onder het 
kopje jubileum. Het concert begint 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Meer informatie over de 
harmonie en haar activiteiten is te 
vinden op genoemde website.

Twee concerten 
jarig Caritas
Aalsmeer - Interkerkelijk koor Ca-
ritas viert haar 30 jarig bestaan aan-
staande zaterdag 8 juni met twee 
lustrumconcerten. Tijdens de con-
certen wordt terug geblikt op het 30 
jarig bestaan. 
Ook werken veel oud-leden mee 
aan dit unieke concert onder leiding 
van dirigent Arie Vooijs. De concer-

ten op 8 juni worden gegeven in de 
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan 
247 om 16.00 en om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Plaatsen reser-
veren is aan te raden en dit kan via 
lustrumconcert2013@gmail.com. 
Geef aan welke van de twee concer-
ten bijgewoond wil worden en met 
hoeveel personen. Vervolgens ont-
vangt men via de mail verdere in-
formatie. 
Meer weten over het koor? Kijk dan 
op www.caritasaalsmeer.nl

De motortoerrit afgelopen zondag onder stralende weersomstandigheden 
werd afgesloten met live-muziek van de Rietveldband uit Aalsmeer.

Braderie, zeskamp en muziek 
tijdens Feestweek Rijsenhout
Rijsenhout - De feestweek in Rij-
senhout is in volle gang. De eerste 
activiteitendag, zondag 2 juni, be-
gon onder een stralend zonnetje. 
Prima weer voor de motortoerrit die 
deze dag plaatsvond en besloten 
werd met een swingend optreden 
van de Aalsmeerse band Rietveld. 
Ook prima verlopen zijn de pup-
quiz, de senioren- en de kindermid-
dag en de Hollandse avond. Van-
daag, donderdag 6 juni, wordt van-
af 14.00 uur een braderie gehouden 
in het dorp en staat de wielerron-
de op het programma. Om 16.30 uur 
wordt het startsein gegeven voor 
de eerste groep, junioren, vrouwen 
en nieuwelingen. De elitie mannen 
en amateurs gaan vanaf 19.15 uur 
de strijd aan. Het wielerspektakel 
start met vanaf 15.15 uur een dikke 
banden race voor de jeugd. De dag 
wordt afgesloten met de daveren-
de donderdagavond met dj Gerard 
Ekdom van 3 FM Serious Request 
en een optreden van Gerard Joling. 
Tent open om 20.30 uur, start pro-
gramma om 21.00 uur. Vrijdagavond 
7 juni is er de indoor editie van We 

are The Future 2013 met diverse dj’s 
(onder andere Fajah Lourens, D-Ra-
shid, Clenn Kaslander, Roel Blan-
kers). 

Laatste rondje 
Zaterdag 8 juni is de vijfde edite 
van het laatste rondje met klassie-
ke voertuigen. Een sliert van zo’n 60 
auto’s vertrekt vanaf 10.15 uur bij 
de feesttent. Rond half vijf zijn al-
len weer terug en volgt de prijsuit-
reiking. Verder wordt van 13.00 tot 
16.00 uur de junior editie van het 
laatste rondje gehouden waar de 
jeugd een eigen (race)kar mag bou-
wen, is er levend voetbal en staan 
rondom de tent bijzondere auto’s 
en occasions. In de avond wordt 
het swingen tijdens de live-avond 
van de jubilerende band de Huck-
sters vanaf 21.00 uur. De feestweek 
wordt zondag 9 juni afgesloten met 
een fanatieke en sportieve familie-
dag en zeskamp, met allerlei enter-
tainment voor jong en oud. Voor in-
schrijven voor deelname aan acti-
viteiten en meer informatie: www.
feestweekrijsenhout.nl. 

Film ‘The Help’ in Baken
Aalsmeer - Op maandag 10 ju-
ni wordt in het Baken de film ‘The 
Help’ vertoond. Deze film behandelt 
op indringende en geestige manier 
het vraagstuk van racisme in het 
Amerika van de jaren zestig. Dit jaar 
is het zestig jaar geleden dat Mar-
tin Luther King zijn rede “I have a 
dream” hield. Het begin van de tijd 
van opstand. Aibileen is de zwarte 
zelfbewuste hulp van Elizabeth en 
fungeert als informant voor Skeet-
er, een columniste voor een loka-
le krant. Elizabeth, wiens leven be-
heerst wordt door vriendinnen en 

dameskransjes, heeft weinig aan-
dacht voor haar dochter Mae Mo-
bley. Aibileen leert het meisje om 
van alle mensen te houden, of ze nu 
blank of zwart zijn. Skeeter weet in-
middels een uitgeefster te interes-
seren voor een boek over de erva-
ringen van zwarte hulpen, met alle 
vrees voor herkenning nadien. Een 
boeiende film, die kijkers meeneemt 
in de emotionele ervaringen van de 
verschillende hoofdrolpersonen. Ie-
dere belangstellende is van harte 
welkom in het Baken in de Sport-
laan 86. Om 20.00 uur start de film.

Boogie Boy (Hein Meijer) het spits 
af van dit seizoen en speelt hier zijn 
vrolijke blues, met hier en daar wat 
soulinvloeden. Hein, een gewel-
dig muzikant én graag geziene gast 
in The Shack, heeft kwaliteiten als 
frontman, zanger én gitarist waar-
door hij hoog aangeschreven staat 
in de blueswereld. Gezegend met 
een hese donkere stem en een van 
nature opgewekte uitstraling weet 
deze Little Boogie Boy steeds meer 
mensen voor zijn muziek te winnen. 
Hein heeft al vaker, met band én so-
lo, gespeeld in The Shack en iedere 
keer wordt het weer een feest door-
dat hij zijn talent én aanstekelijke 
enthousiasme over weet te brengen 
naar het publiek. Kom kijken, luiste-
ren en genieten! Ook alvast voor in 
de agenda: Vrijdag 14 juni jamsessie 
met Cruise Controle en zondagmid-
dag 16 juni Southside Blues Revue. 
The Shack is deze week geopend 
op vrijdag 7 en zondag 9 juni van-
af 15.00 uur. Het optreden van Little 
Boogie Band begint zondagmiddag 
om 15.30 uur. De entree is gratis.
Voor alle info en openingsdagen en 
-tijden: www.the-shack.info. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 
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Willem Buskermolen leeft 
het leven zoals het komt
Kudelstaart – “Dood zijn kan je nog 
zo lang, daarom leef ik graag.” Aan 
het woord is de bijna 93 jarige Wil-
lem Buskermolen. Op sociaal gebied 
geen onbekende in Kudelstaart. Hij 
rolde van de ene functie in de an-
dere. “Als je ergens voor open staat 
word je al gauw gevraagd.” Het le-
verde hem de geuzennaam burge-
meester van Kudelstaart op. Kun-
stenaar Christa Logman vervaardig-
de voor haar project ‘Markante Ku-
delkoppen’ een fraai portret en nu is 
er ook nog eens een boekje over het 
leven van Willem Buskermolen ver-
schenen. De belangstelling blijkt zo 
groot dat er een tweede druk is ver-
schenen. Komend uit een groot ge-
zin moest hij al op zeer jonge leef-
tijd, zoals het gewoon was in die tijd, 
meewerken in de kwekerij. Naar zin 
werd niet gevraagd, je deed wat je 
werd opgedragen. De jonge Wil-
lem leerde wat verantwoordelijk-
heid nemen was en die levensles 
is hem altijd bij gebleven. Je moest 

naast werken ook iets doen voor de 
maatschappij. Zo werd hij voorzit-
ter van de dorpsraad Kudelstaart en 
vervulde deze functie 25 jaar. Leg-
de de basis voor de Kinderboerde-
rij in de Hornmeer. “Kudelstaart be-
stond 750 jaar en het geld dat dit 
feest heeft opgebracht, werd be-
steed aan de opbouw van een kin-
derboerderij. Koningin Beatrix heeft 
de opening verricht. Het was nog 
spannend of zij wel zou komen. Er 
waren nog meer projecten die haar 
aandacht hadden, maar uiteindelijk 
werd er toch voor de kinderboerde-
rij gekozen. Het was de bedoeling 
dat iedereen er in de toekomst veel 
plezier aan kon beleven en nu komt 
mijn achterkleinzoon er spelen en 
naar de dieren kijken. De missie is 
dus zeer geslaagd.” En dan is er nog 
de kwestie van de gevonden propel-
ler, afkomstig van een oorlogsvlieg-
tuig. “Men had besloten dat ding 
ergens anders naar toe te brengen, 
maar daar heb ik gelukkig een stok-

je voor kunnen steken. Tijdens een 
vergadering heb ik gezegd: Die pro-
peller is in Kudelstaart gevonden en 
blijft in Kudelstaart. Ik heb daar echt 
voor moeten vechten. En nu is het 
een gedenkteken waar de mensen 
op vier mei stil kunnen staan bij de 
oorlog.” 

Geen mopperkont
Vanaf zijn vijftiende zong hij er lus-
tig op los, eerst in het kerkkoor en 
later 42 jaar lang bij Con Amore. Op 
die leeftijd begon hij ook met roken. 
Zingen doet Buskermolen niet meer, 
maar wie zijn doorrookte bruine na-
gels en vingers ziet en het huis aan 
de Herenweg betreedt weet onmid-
dellijk, gerookt wordt er nog in ho-
ge mate. “Ja, volgens de doktoren 
overtreed ik alle regels en kloppen 
de statistieken niet meer. Maar die 
bruine vingers zijn niet van het ro-
ken hoor, dat komt door het vast-
houden van de sigaret”, grapt hij ad-
rem. De reis met Con Amore be-
stemming Canada staat hem nog 
bij als de dag van gisteren. “Dat was 
zo een mooie belevenis. Wij traden 
overal op en met veel succes.” Ook 
zijn er goede herinneringen aan zijn 
rondleidingen in de Historische Tuin. 
“Ik heb het altijd leuk gevonden om 
mensen iets te vertellen.” Hoewel 
het wat rustiger is geworden rond 
Willem Buskermolen, tot zijn erger-
nis kan hij zelf geen auto meer rij-
den, zit hij niet bij de pakken neer. 
“Neen, ik ben geen mopperkont, ik 
leef het leven zoals het komt.” Nog 
steeds kaart en biljart hij wekelijks. 
“Zolang de mensen maar niet te 
veel aan mijn kop zeuren en ik lek-
ker mijn eigen gang kan gaan, mijn 
ritme en gewoonten kan aanhouden 
heb ik geen haast. De mensen we-
ten dat ik er geweest ben.”

Janna van Zon

Maal-marathon en markt 
voor ‘De Leeuw’ 150 jaar
Aalsmeer - Dit jaar viert korenmo-
len De Leeuw, samen met de ge-
meente Aalsmeer, het 150 jarig be-
staan van de molen op het Molen-
plein aan de Zijdstraat. Nòg eer-
der stond de molen, zonder stenen 
voet, aan het Molenpad (de plek van 
het huidige gemeentehuis), maar in 
1863 verplaatste de toenmalig mo-
lenaar, Teunis den Ouden, de mo-
len naar zijn huidige plaats en zet-
te hem op een elf meter hoge voet. 
Een historisch feit dat met een sca-
la aan feestelijkheden zal wor-
den herdacht. Op zondag 16 ju-
ni starten de molenaars een wa-
re maal-marathon: 150 uur zal de 
molen continu in bedrijf zijn, non-
stop, dag en nacht. De aftrap hier-

voor zal om precies 12.00 uur wor-
den gegeven door de burgemees-
ter van Aalsmeer, mevrouw Jobke 
Vonk-Vedder, door het lichten van 
de vang. Daarin wordt zij bijgestaan 
door de vroegere burgemeester van 
Aalsmeer de heer Joost Hoffscholte, 
die in 1996 De Leeuw na de gron-
dige restauratie feestelijk in gebruik 
nam. Door het juiste aantal omwen-
telingen te raden dat de molen tij-
dens de marathon heeft gemaakt, 
kan een broodmachine worden ge-
wonnen. Deelnameformulieren zijn 
in de molenwinkel te verkrijgen. In 
de weken voorafgaand aan de ma-
rathon worden op zaterdag ‘hints’ 
bekend gemaakt die het raden van 
het aantal omwentelingen makkelij-

ker maken. Naast de hoofdprijs zijn 
er ook producten van de molen te 
winnen. In de molenwinkel is in dit 
jubileumjaar een speciale brood-
mix te koop waarmee het ‘Den Ou-
den brood’ kan worden gebakken, 
een rondborstig meergranenbrood. 
Op zaterdag 22 juni wordt het nieu-
we molenboek ‘De Leeuw onder 
de Molens’ gelanceerd. Het eerste 
exemplaar zal worden uitgereikt aan 
wethouder Gertjan van der Hoeven. 
In dit boek wordt uitvoerig ingegaan 
op de historie en de details van Ko-
renmolen De Leeuw en worden ook 
andere molens belicht. Op 21 en 22 
juni is het feest in en om de mo-
len. Vrijdag vanaf 12.00 uur wordt 
gestart met onder andere een mo-
lenmarkt, poffertjes en pannenkoe-
ken bakken, zijn er diverse koren te 
beluisteren, komen kinderen van 
vier basisscholen helpen de molen 
te versieren en ’s avonds treedt de 
band van bluesgitarist Hein Meijer 
op. Zaterdag start met een feeste-
lijk ontbijt op het Molenplein. Kaar-
ten voor deelname kosten 10 euro 
per stuk en zijn verkrijgbaar in de 
molen. In de ochtend kunnen kin-
deren verder luisteren naar een ver-
halenverteller. In de middag treedt 
een koor op, wordt het eerste exem-
plaar van het molenboek uitgereikt 
en worden de prijswinnaar(s) van 
de maal-marathon bekendgemaakt. 
Zowel op vrijdag als zaterdag is er 
een terras op het Molenplein en is 
de bar open. Alle vrijwilligers, die 
van Korenmolen De Leeuw een le-
vend monument maken, zijn overi-
gens blij verrast met de nominatie 
door de Bloeiende Ledenbank. Na-
tuurlijk hopen zij dat veel leden van 
de Rabobank hun stem zullen uit-
brengen op de jubileummolen.

Veel belangstelling voor open dag
111 Inschrijvingen Target 
na Sportpassie Aalsmeer
Kudelstaart - Zaterdag 25 mei 
waren een 15-tal schutters van 
handboogvereniging Target aan-
wezig op hun accommodatie om 
volwassenen en kinderen wegwijs 
te maken in de handboogsport. 

Target heeft ieder jaar een open 
dag, maar dit jaar had het bestuur 
van Target besloten mee te liften 
op Sportpassie, een initiatief van 
een aantal Aalsmeerse onderne-
mers ter promotie van sportacti-

viteiten in de gemeente Aalsmeer. 
De open dag bij Target startte om 
10.00 uur en na het eerste uurtje 
liep het al behoorlijk vol. Er wa-
ren binnen en buiten doorlopend 
demonstraties in de verschillende 
disciplines die de handboogsport 
kent. Voor de kleintjes was er de 
mogelijkheid om met wat lich-
te bogen blokjes om te schieten. 
Voor alle kinderen was er een lek-
ker appeltje, met een knipoog naar 
Wilhelm Tell, die er andere dingen 
mee deed. Ook de volwassenen 
kwamen letterlijk en figuurlijk aan 
hun trekken en er zaten vaak best 
wel talenten tussen. Aan het einde 
van de dag, zo rond 16.30 uur, kon-
den de schutters van Target moe 
maar voldaan de balans opma-
ken. Welgeteld 11 inschrijvingen 
voor de beginnerscursus die start 
in september, een prachtig resul-
taat. Mensen die interesse heb-
ben in de handboogsport, maar de 
open dag hebben gemist, kunnen 
altijd op één van de clubavonden( 
dinsdag en donderdag) vrijblijvend 
de sfeer eens komen opsnuiven of 
anders een kijkje nemen op de site 
van de vereniging die haar onder-
komen heeft op sportpark Calsla-
gen in Kudelstaart: www.hbvtar-
get.nl.

Ruim 180 klassieke auto’s en motoren 

Zondag alweer6e editie 
van Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Op zondag 9 juni wordt 
de zesde editie van Aalsmeer Roest 
Niet gereden. Hèt evenement in Am-
stelland met klassieke auto’s en mo-
toren was de vorige vijf edities met 
200 deelnemers een groot succes. 
De combinatie van een toerrit van 
100 mijl door de regio met start en fi-
nish bij The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a trekt elk jaar veel deelne-
mers en publiek. Met ruim 180 inge-
schreven klassieke auto’s en motoren 
van vóór 1 januari 1988 verschijnt er 
ook dit jaar weer een prachtig deel-
nemersveld aan de start. De eerste 
deelnemer vertrekt zondag om 9.00 
uur bij The Beach, de laatsten rond 
12.00 uur. Vanaf circa 14.00 uur wor-
den de eerste deelnemers al weer te-
rug verwacht. Na de finish worden de 
auto’s en motoren op het parkeer-
terrein naast The Beach opgesteld 
waar het publiek de deelnemende au-
to’s en motoren kan bezichtigen on-
der het genot van een drankje en een 
hapje. De laatste deelnemers worden 
rond 16.30 uur terug verwacht bij The 
Beach, ruim op tijd voor de prijsuitrei-
king om 18.00 uur. Ook weer bij het 
zesde jaar Aalsmeer Roest Niet de he-

le middag en avond prominent met vi-
nyl en olievaten aanwezig: Kees Mark-
man! Aalsmeer Roest Niet is hét jaar-
lijkse evenement in Amstelland voor 
klassieke auto’s en motoren ouder 
dan 25 jaar met een toerrit van circa 
160 kilometer ofwel 100 mijl met start 
en finish in Aalsmeer. Tip: kom vooral 
op de fiets, het parkeerterrein is niet 
beschikbaar. Volg het laatste nieuws 
op www.aalsmeerroestniet.com.

Kunstspektakel 
in Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 9 juni vindt 
van 11.00 tot 17.00 uur het Kunst-
spektakel weer plaats in Leimuiden, 
gelijktijdig met de fietssponsortocht. 
Het thema van dit elfde Kunstspek-
takel is: Oude Meesters. Veel kun-
stenaars op allerlei gebied tonen hun 
kunstwerken, geven workshops en 
laten de bezoekers actief deelnemen. 
Een dag met vertier ook op gebied 
van muziek en theater. Voor meer in-
formatie: www.kunstspektakel.nl.

Hulphond Nederland krijgt lokale steun 

Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
organiseert Hondenverwendag
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 9 juni organiseert Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia een hondenver-
wendag. Tussen twaalf en vier uur 
’s middags is iedereen met en zon-
der hond welkom bij de skeeler-
baan aan de Wim Kandreef in Ku-
delstaart. Het belooft een bijzonde-
re dag te worden waarbij zowel de 
honden als hun baasjes leuke din-

gen kunnen doen. Er worden diver-
se demonstraties en workshops ge-
houden, zoals treibbal, speurhon-
den, doggy dance, kind en hond, 
puppytraining en meer. Bij het rad 
van fortuin zijn mooie hondenprij-
zen te winnen en je kunt er gra-
tis met je hond op de foto of in de 
wasstraat. Ook zijn er een dieren-
arts en een hondengedragsthera-

peut aanwezig voor een gratis con-
sult. Verder zijn er standjes van die-
renwinkels, een hondenuitlaatser-
vice, een dierenarts en een trimsa-
lon. Aan alles is gedacht, want ie-
dereen gaat naar huis met een heu-
se goodie bag voor de hond. Deze 
middag is geweldig voor honden-
liefhebbers of mensen die overwe-
gen om een hond aan te schaffen. 
Maar ook niet hondenmensen zijn 
meer dan welkom. 

Hopelijk wordt het mooi weer, maar 
ook voor een spatje regen zullen 
hondeigenaren niet bang zijn. De 
toegang tot dit leuke evenement be-
draagt vijf euro per hond en de tota-
le opbrengst komt geheel ten goe-
de aan Hulphond Nederland. Ook 
de inkomsten bij het rad van fortuin 
worden hierbij opgeteld. “Ieder jaar 
kiezen wij een goed doel en Hulp-
hond Nederland sprak ons erg aan”, 
legt Sylvia Singewald, president van 
vrouwenclub Lions Aalsmeer Ophe-
lia, uit. “Als hondenbezitster en via 
mijn werk als dierenarts ken ik de-
ze wereld en heb ik natuurlijk mijn 
contacten om samen met een ge-
zellige commissie een dergelijk 
hondenevenement te organiseren.”
Hulphond Nederland leidt hulphon-
den op voor medische en therapeu-
tische zorg. Het doel is om met be-
hulp van een hond de zelfstandig-
heid van mensen met een beper-
king te vergroten en op deze ma-
nier hun deelname aan de samen-
leving te bevorderen. Een goed op-
geleide hond kan bijvoorbeeld deu-
ren en kasten openen, de was uit 
de wasmachine halen, lichten aan 
en uit doen en zelfs betalen in een 

winkel. “Ik ken voorbeelden genoeg 
waarbij mensen baat hebben bij een 
hulphond zoals iemand met epilep-
sie die door de hond voor 80% weer 
een normaal leven kan leiden.” Li-
onsclubs zijn er over de hele we-
reld en Lionsclub Aalsmeer Ophe-
lia is in 1995 opgericht. Naast de 
hondenverwendag organiseert deze 
club ook de culinaire verrassings-
tocht Proefvaren op zaterdag 29 ju-
ni. Ook hiervan gaat de opbrengst 
naar Hulphond Nederland. Sylvia 
Singewald is enthousiast over haar 
betrokkenheid bij de Lionsclub: “De 
damesclub is een leuke groep met 
enthousiaste vrouwen die het hart 
op de goede plek hebben.” Meer in-
formatie is te vinden op www.lions-
clubaalsmeerophelia.nl.

Open avond country dansen
Rijsenhout - De Lunatic Coun-
try Dancers verhuizen van Hoofd-
dorp naar De Anna’s Hoeve aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. 
Daarom wordt vanavond, donder-
dag 6 juni, een open avond gehou-
den van 19.30 tot 22.30 uur. Er is ge-
legenheid om kennis te maken met 

deze enthousiaste groep dansers. Bij 
de Lunatic Dancers is plezier, sfeer, 
gezelligheid belangrijk. Er wordt 
hoofdzakelijk gedanst op coun-
try muziek, maar ook op non-coun-
try nummers. De groep bestaat uit 
ongeveer 50 enthousiaste dansers. 
Vanaf 2 juli is er elke dinsdagavond 

vrij dansen met de mogelijkheid van 
een dans aanvraag. Er wordt ge-
danst op de geleerde dansen, maar 
omdat er in de zomermaanden ook 
vaak andere clubs op bezoek komen 
is er ook zeker ruimte voor andere 
dansen. Vanaf september is er elke 
dinsdag les van 19.30 tot 21.00 uur 
voor de beginners en van 21.00 tot 
22.30 uur voor de gevorderden. De 
entree is 4 euro, welke je alleen be-

taald als je aanwezig bent. Kom je 
een keer niet dan betaal je ook niets, 
geen verplichtingen. Je hoeft ook 
niet in country-style gekleed te ko-
men, gewoon wat je makkelijk vindt.
Ben je alleen? Ook geen probleem. 
Je hebt namelijk geen partner nodig, 
alleen bij koppeldansen. Voor meer 
info: informatie@lunatic-country-
dancers.com. Of bel Geeske de Vries 
via 023-5846673.

Leerlingen De Graankorrel 
in Dolfinarium en Efteling
Aalsmeer - Na weken van wachten, 
vond dan eindelijk begin deze week 
de schoolreis voor de groepen 3 tot 
en met 7 plaats. ’s Morgens kwam 
er een grote dubbeldekker aanrijden 
die de groepen 3,4 en 5 meenam naar 
het Dolfinarium. Na het bezoeken van 
twee spetterende shows van de zee-
leeuwen en de dolfijnen konden de 
kinderen de rest van het park bekij-
ken. Zo konden ze in het roggenrif al-
lerlei soorten vissen aaien. Ook kon-
den ze de dolfijnen van dichtbij bekij-
ken en lekker spelen in de speeltui-

nen. Om half 5 was de bus weer te-
rug bij school, maar niet voordat de 
ouders nog even verrast werden door 
een extra rondje om de school te rij-
den. De groepen 6 en 7 hebben een 
geweldige dag gehad in de Efteling. 
Vooral de attracties zoals de Bobbaan, 
de Python, Joris en de Draak en de 
Vliegende Hollander waren populair. 
Tussendoor werd er nog lekker ge-
luncht in het zonnetje, om vervolgens 
snel weer naar de volgende attractie 
te gaan. Alle kinderen hebben een ge-
zellige en leuke schoolreisdag gehad! 
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Aalsmeer - Zaterdag 8 juni van-
af 10.00 uur trekt het CDA op de 
fiets door de Hornmeer. Onder be-
geleiding van leden van de Wijk-
raad laten de politici zich informe-
ren over wat er speelt in de wijk, 
nieuwe ontwikkelingen en eventu-
ele knelpunten. Mocht u de CDA-
ers zien schroomt u dan niet hen 
aan te spreken. Ze zijn in de Horn-
meer voor u als bewoners. Het mo-
ment van het wijkbezoek is actueel 

nu de Gemeenteraad deze maand 
moet beslissen over het bestem-
mingsplan Hornmeer. Uiteraard 
zal ook een bezoek gebracht wor-
den aan het Hornmeerpark en het 
sportcomplex van RKAV dat uitge-
breid gaat worden om de fusieclub 
te huisvesten. Wilt u vooraf con-
tact met de CDA-fractie dan kunt u 
contact opnemen met Robbert van 
Duijn via 0610948616 of robbert-
vanduyn@hotmail.com.

Hechtingen nodig
door valpartij
Kudelstaart - Op zaterdag 1 juni 
even na twaalf uur in de middag is 
een 81 jarige vrouw ongelukkig ten 
val gekomen op het Robend. Ze was 
gestruikeld en op haar handen en 
knieën terecht gekomen. De vrouw 
had enkele lelijke snijwonden opge-
lopen en is naar ziekenhuis Amstel-
land vervoerd om de wonden te la-
ten hechten

Gewond na ruzie
Kudelstaart - Op vrijdag 31 mei om 
kwart voor drie in de middag is de 
politie gealarmeerd voor een ruzie 
in een woning in de Kamerling On-
nesweg. Toen agenten ter plaatse 
kwamen, troffen zij een man aan die 
hevig bloedde aan zijn arm. De 16 
jarige was boos weggelopen dwars 
door de ruit van de voordeur. Hij is 
voor het hechten van de wond naar 
de huisarts gebracht.

Gestolen sloep 
weer thuis!
Aalsmeer - Op donderdag 30 mei 
om twee uur in de middag is door 
de politie een gestolen sloep terug-
gevonden. De boot lag afgemeerd 
bij de Stommeerkade. De Antarus 
hoort thuis in Hollands Midden. In 
september 2012 is de sloep hier ge-
stolen. De boot is inmiddels retour 
bij de rechtmatige eigenaars.

Drie gewonden 
na aanrijding
Aalsmeer - Om zes uur in de och-
tend van zondag 2 juni heeft een 
eenzijdige aanrijding plaatsgevon-
den op Burgemeester Kasteleinweg, 
ter hoogte van de Mensinglaan. De 
auto met drie inzittenden reed rich-
ting Uithoorn. 

Waarschijnlijk is de bestuurder in 
slaap gedommeld en tegen de mid-
dengeleider gebotst. Tegen een lan-
taarnpaal kwam de auto uiteinde-
lijk tot stilstand. De drie inzittenden, 
waaronder een zwangere vrouw, 
komen uit Uithoorn. Ze zijn per am-
bulance vervoerd naar het AMC 
ziekenhuis. De auto moest wegge-
sleept worden. De brandweer heeft 
de geknakte lichtmast verwijderd.

Tuinkabouters 
weg en vernield
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 
1 op zondag 2 juni zijn vernielingen 
aangericht in een tuin in de Spoor-
laan, lage nummering. Onverlaten 
hebben een schutting omgegooid, 
verlichting kapot gemaakt en drie 
tuinkabouters vernield. Er stonden er 
vijf in het totaal, twee tuinkabouters 
zijn mogelijk als trofee door de van-
dalen meegenomen. De vernieling 
heeft in ieder geval na half twaalf za-
terdagavond plaatsgevonden.

Rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Om twaalf uur ‘s nachts 
op Zaterdag 1 juni is een automobi-
list betrapt op rijden onder invloed 
van alcohol. De slingerende be-
stuurder werd gezien door de politie 
op de Burgemeester Kasteleinweg. 
Agenten hebben de man gemaand 
te stoppen. Uit de blaastest en la-
ter de ademanalysetest bleek dat de 
bestuurder, een 55 jarige man uit 
Amsterdam, veel te diep in het al-
coholglaasje gekeken had. Hij heeft 
zijn rijbewijs in moeten leveren.

Koperen leiding 
uit huis weg
Kudelstaart - Tussen vrijdag 31 
mei en zondag 2 juni is ingebro-
ken in een leegstaande woning aan 
de Hoofdweg. Om het huis stonden 
hekken, maar hier zijn de inbrekers 
overheen geklommen. Uit de wo-
ning zijn de koperen buizen van de 
waterleiding gestolen. Er is niet de 
moeite genomen om eerst de wa-
tertoevoer af te sluiten. Het he-
le weekend is water in het huis ge-
stroomd. De schade is groot.

Woninginbraak 
mislukt!
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 30 op vrijdag 31 mei is ge-
probeerd in te breken in een woning 
in de Roerdomplaan. Dieven hebben 
verschillende pogingen gedaan om 
via een raam aan de voorzijde toe-
gang tot het huis te krijgen. Op het 
kozijn zijn diverse sporen gevonden. 
Het is de inbrekers niet gelukt om 
het pand te betreden. Zonder buit 
zijn ze weer in de nacht verdwenen.

Inbrekers met 
televisie betrapt
Aalsmeer - Om half drie in de nacht 
van donderdag 30 op vrijdag 31 mei 
zijn drie inbrekers betrapt na een in-
braak in een woning in het Scarlat-
tilaantje. Een getuige zag het drie-
tal het huis uitlopen. Een van hen 
droeg een grote lcd televisie onder 
zijn arm. De drie vertrokken richting 
Gluckstraat. 
De politie is direct gealarmeerd, 
maar de zoektocht heeft geen re-
sultaat opgeleverd. De inbreker met 
de televisie is een negroïde man in 
de leeftijd van 20 tot 30 jaar, 1.85 tot 
1.90 meter lang en heeft rastahaar 
tot op z’n schouders. De drie zijn 
de woning binnen geklommen via 
een kiepraam. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

Vanavond weer Beraad!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 juni, komen burgemeester, wet-
houders en raadsleden bijeen voor 
de bijeenkomst van het Beraad in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De vergadering begint om 20.00 uur, 
is openbaar, en staat voor de eer-
ste maal onder voorzitterschap van 
burgemeester drs. Jobke Vonk-Ved-
der. Op de agenda staan de behan-

delingen van de bestemmingsplan-
nen Nieuw-Oosteinde en Hornmeer 
in eerste termijn, de centralisatie 
van voetbalverenigingen Aalsmeer 
en het vaststellen van de nota Bo-
venwijkse Voorzieningen. Het colle-
ge vraagt verder aan de raad groen 
licht te geven voor de bouw van een 
bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Aalsmeerderweg 239 en het woord 

Zonder vandalisme geen feestje?
Feestje? Voor mij niet, zaterdag-
avond 23.45 uur, Oosteinderweg: 
Ik kijk naar buiten en zie een jon-
gen met zijn fiets op de weg liggen, 
2 vrienden erom heen, komende uit 
de richting Jac. Takkade. Mijn ge-
dachte ongelukje of te veel gedron-
ken? De fietser staat weer op en de 
drie jongens fietsen verder, niets 
aan de hand! Enige tijd later weer 
naar buiten gekeken en zie toch wat 
vreemds aan mijn geparkeerde au-

to. Ga naar buiten en zie dat de in-
geklapte spiegel totaal van de auto 
is gebroken, een andere passerende 
auto? Of die drie jongens, waarvan 
er een op de weg lag. Maar eens 
goed gekeken en zag geen lakscha-
de op de spiegel, dus waarschijnlijk 
een vorm van vandalisme? Een leuk 
feestje gehad, gezien het geluidsvo-
lume buiten en als je dan naar huis 
gaat verniel je onderweg maar ie-
mands autospiegel. Was de avond 

ingezonden

Paling en rozen van fracties 
voor nieuwe burgemeester 
Aalsmeer - Een plezierige aanlei-
ding om naar Aalsmeer te komen, 
noemde de Commissaris van de Ko-
ning, de heer Johan Remkes, de be-
ediging van burgemeester drs. Job-
ke Vonk-Vedder afgelopen dinsdag-
avond 4 juni in een overvolle raad-
zaal. De transfermarkt is qua bur-
gemeesters in Noord-Holland tur-
bulent, zo wist hij te vertellen. Voor 
het eerst in haar geschiedenis heeft 
Aalsmeer een vrouwelijke burge-
meester. “Het is een meisje”, waren 
de eerste woorden die vielen na het 
besluit. Volgens Commissaris Rem-
kes past Jobke Vonk uitstekend bij 
Aalsmeer. “Een burgermoeder, een 
warme persoonlijkheid met pit. En 
dit vuur is wat jullie (ik bedoel de 
raad) nodig hebben, volgens waar-
nemer Theo van Eijk.” Hij noemde de 
nieuwe first lady van Aalsmeer een 
vrouw met kwaliteiten, strategisch 

inzicht, die als functionaris een bin-
dende rol kan vervullen en als eco-
noom de waarde van het onderne-
merschap kent. Na de aflegging van 
de eed en de ondertekening van de 
verklaring was het woord voor loco-
burgemeester Ad Verburg. Hij had 
de volle aandacht van het publiek 
vanwege zijn vergelijkingen tussen 
Abcoude en Aalsmeer. “De plaats 
Abcoude is weliswaar 48 jaar eer-
der op de landelijke kaart gezet dan 
Aalsmeer, maar Aalsmeer heeft haar 
Westeinderplassen en daar kan het 
Abcoudermeer wel twintig keer in.” 
Hij besloot met het officieel overdra-
gen van de ambtsketen. De ’ketting’ 
werd liefdevol door burgemeester 
Jobke Vonk aanvaard. Daarna was 
het woord aan de fractie voorzitters 
Jaap Overbeek van het CDA, Dick 
Kuin van AB, Robbert van Rijn van 
de VVD en Willem Kikkert van PACT. 

Burgemeester Jobke Vonk: 
“Ik ben er klaar voor!”
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juni is de 
nieuwe burgemeester van Aalsmeer 
geïnstalleerd. Mevrouw drs. Jobke 
Vonk-Vedder (49) is de eerste vrou-
welijke burgemeester van Aalsmeer. 
In een speciale zitting van de ge-
meenteraad werd zij onder ande-
re toegesproken door de Commis-
saris van de Koning, Johan Rem-
kes en de loco-burgemeester van 
Aalsmeer Ad Verburg. Jobke Vonk-
Vedder introduceerde zichzelf bij de 
aanwezigen met één pakkende ali-
nea. “Sinds mijn studietijd zit ik in 
de politiek, eerst het CDJA, later 
CDA. Bij elkaar ruim dertig jaar er-
varing waarvan twintig jaar in de ge-
meenteraad, drie jaar in de provinci-
ale staten en zeven jaar als wethou-
der met een heel brede portefeuil-
le met alles wat met mensen te ma-
ken heeft.” De nieuwe burgemees-
ter toonde zich gelijk al zeer geïn-
teresseerd in de inwoners en de 

ondernemers van Aalsmeer. “Als 
eerste burger van deze gemeen-
te wil ik graag ook de inwoners van 
Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuw-Oos-
teinde en Vrouwentroost opzoeken 
en spreken. Ik wil graag weten wat 
u beweegt. Het burgemeesterschap 
is voor mij niet alleen voorzitter zijn 
van het college en de raad, maar 
ook betrokken zijn met de onderne-
mers en de inwoners.”

Gravin Petronilla
Ze herinnerde aan gravin Petronil-
la, weduwe van graaf Floris II, die 
in 1133 een adellijk nonnenkloos-
ter stichtte en bekostigde uit de op-
brengsten van het door haar ge-
stichte veendorp Alsmar. “Op de 
plek waar deze gravin Alsmar sticht-
te en op de kaart zette, ligt voor mij 
nu als uw eerste vrouwelijke bur-
gemeester de taak om Aalsmeer - 
samen met u - als zelfstandige ge-

Volgens Jaap Overbeek is de ge-
maakte profielschets op de proce-
dure voor het vinden van een nieu-
we burgemeester Jobke Vonk op 
het lijf geschreven, ’waarschuwde’ 
Dick Kuin dat burgemeesters blij-
vend in Aalsmeer blijven wonen: 
Brouwer, Hoffscholte en Litjens, 
noemde Robbert van Rijn de nieu-
we burgemeester een warme per-
soonlijkheid met het hart op de juis-
te plaats en gaf Willem Kikkert aan 
te denken dat de nieuwe burge-
meester haar mannetje wel zal we-
ten te staan. En allen hadden een 
cadeautje meegenomen: Paling van 
het CDA, een vlag met wimpel van 
AB, een schilderij met seringenak-
kers van Henny Weima van de VVD 
en 66 rode rozen van PACT. Ook 
burgemeester Jan van Zanen van 
Amstelveen was naar de installa-
tie gekomen. “Ambtelijk zijn we aan 
elkaar verbonden. We zullen elkaar 
regelmatig tegen komen.” Hij zei 
nog op zijn tellen te moeten gaan 
passen, want in deze regio is Job-
ke Vonk de vierde vrouwelijke bur-
gemeester. Ze is een workaholic, zo 
verklapte hij. “Als je een raadsver-
gadering houdt aan je kraambed, in 
Abcoude was dat, ben je echt wel 
gedreven.” Na alle mooie en bemoe-
digende woorden en de overdracht 
van de voorzittershamer door Ro-
nald Fransen mocht Jobke Vonk zelf 
achter de microfoon plaatsnemen: 
“Ik ben een bevoorrecht mens dat ik 
nu het mooiste ambt dat er is mag 
vervullen.” Met een forse hamerslag 
besloot zij de officiële bijeenkomst. 
Daarna vond een openbare recep-
tie plaats zijn door burgemeester 
Jobke Vonk, haar man Hans en zo-
nen Bart en Koen heel veel handen 
ter felicitatie en kennismaking ge-
schud. Aalsmeer heeft weer een ‘ei-
gen’ burgemeester, het voelt goed, 
en u/jij zult zeker binnenkort met 
haar kennis maken!

Door Jacqueline Kristelijn

meente op de kaart te houden. Al-
leen al daarin ligt voor mij een gro-
te uitdaging. 

Doel is om Aalsmeer langjarig een 
zelfstandige gemeente te laten blij-
ven met een dienstverlening aan 
haar inwoners waarvan de slag-
kracht is verhoogd, de kwaliteit en 
continuïteit zijn gewaarborgd en 
waarbij door efficiency op de or-
ganisatiekosten is bespaard. De-
ze werkwijze vraagt om veel onder-
ling vertrouwen tussen Aalsmeer 
en Amstelveen, maar ook om regie 
en duidelijkheid. Hier wil ik met de 
gemeenteraad graag aan werken 
en zorgen dat deze samenwerking 
slaagt. Dat is goed voor Aalsmeer 
en haar inwoners. Want juist deze 
samenwerking met Amstelveen als 
centrumgemeente zorgt ervoor dat 
de politiek toch dicht bij de burgers 
blijft en de burgers dicht bij de po-
litiek.” Tot slot gaf de kersverse bur-
gemeester van Aalsmeer aan maar 
één ding te willen: “De handen uit 
de mouwen steken in dit mooie 
bloemen- en waterdorp. Ik ben er 
klaar voor.”

niet leuk zonder dat te doen? Dan 
nu de vraag, durft deze jongen zich 
te melden? Hij is toch WA verzekerd 
voor deze ‘ongelukjes’ of moet ik 
als gedupeerde de rekening na dit 
feest van deze avond betalen? Of 
is er misschien een ouder van een 
kind die zaterdagavond om circa 12 
uur thuis kwam met een verhaal dat 
hij of zijn vriend met de fiets is/was 
gevallen na een feest in Aalsmeer-
Oost? Grote kans dat de dader van 
deze vernieling erbij betrokken was 
en er meer van weet.

Theo Pothuizen
Oosteinderweg 352
1432 BE Aalsmeer
Tel. 322322

wordt gegeven aan de opgerich-
te werkgroep voor professionalise-
ring van de raad. De eerste adviezen 
vanuit de notitie ‘Zichtbaar aan het 
roer’ worden uit de doeken gegaan. 
Het Beraad wordt besloten, rond elf 
uur in de avond, met het meegeven 
van vragen en opmerkingen voor de 
Aalsmeerse leden van de Regioraad, 
die vergadert op 18 juni aanstaan-
de. De volgende bijeenkomst van de 
Raad is op donderdag 13 juni. 

CDA per fiets door Hornmeer

Bestemmingsplan woonarken 
vanaf vrijdag ter inzage
Aalsmeer - Het college van B&W 
legt het ontwerp bestemmings-
plan Woonarken vanaf vrijdag 7 ju-
ni ter inzage. Gedurende zes we-
ken kan iedereen het ontwerp be-
stemmingsplan inzien en erop rea-
geren. Dit is een volgende stap om 
woonarkbewoners en andere be-
trokkenen rechtszekerheid en dui-
delijkheid te bieden. Op het voor-
ontwerp bestemmingsplan Woon-
arken zijn in totaal 68 inspraakre-
acties binnengekomen. Deze reac-
ties zijn verwerkt en dat heeft er-
toe geleid dat het ontwerp bestem-
mingsplan op onderdelen is aange-
past. In de afgelopen decennia is 
de problematiek rondom woonar-
ken in Aalsmeer alsmaar groter ge-
worden, onder andere door ondui-
delijk beleid en gebrek aan handha-
ving. Het huidige College van B&W 
is al in 2011 begonnen met de aan-
pak van de woonarkenproblema-
tiek. Het doel van de aanpak is ener-
zijds om rechtszekerheid en duide-
lijkheid te bieden aan alle betrokke-
nen. Anderzijds is het doel om op 
basis van de nieuwe regelgeving te 
kunnen handhaven. Deze regels zijn 
verankerd in het nieuwe bestem-
mingsplan. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Het oplossen van de 
woonarkenproblematiek is niet een-
voudig gebleken. Daarom ben ik blij 
dat we nu de belangrijke volgende 
stap kunnen zetten met het ter inza-
ge leggen van het ontwerp bestem-
mingsplan. Er zijn veel inspraakre-
acties op het voorontwerp bestem-
mingsplan gekomen. Die zijn alle-

maal zorgvuldig bekeken, beoor-
deeld en beantwoord. Het resultaat 
is dat het ontwerp bestemmings-
plan stevig is aangepast terwijl de 
kern van het beleid wel overeind 
blijft.” Ten opzichte van het voor-
ontwerp bestemmingsplan zijn de 
belangrijkste veranderingen in het 
ontwerp bestemmingsplan dat de 
regels voor recreatiearken in jacht-
havens flexibeler zijn geworden. De 
regelingen met betrekking tot het 
positief bestemmen van woonarken 
met afmetingen die groter zijn dan 
in het verleden vergund, blijft gro-
tendeels in stand. Datzelfde geldt 
voor het persoonsgebonden over-
gangsrecht voor personen die ille-
gaal op recreatiearken wonen. De 
gemeenteraad heeft hierover in een 
eerder stadium al besluiten geno-
men bij de vaststelling van de No-
ta’s van Uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan het bestem-
mingsplan.

Communicatie
Alle direct betrokkenen krijgen per-
soonlijk een brief over de ter inza-
ge legging. De 68 indieners van een 
inspraakreactie krijgen bovendien 
de Nota van beantwoording toege-
stuurd. Naast het ontwerp bestem-
mingsplan Woonarken zijn er ande-
re documenten die aangepast wor-
den in verband met woonarken-
beleid. Ook de nieuwe woonar-
kenverordening, het beeldkwaliteit-
plan woonarken en de partiële her-
ziening Uiterweg-Plasoevers 2005 
worden ter inzage gelegd. En uiter-
aard kunnen ook over deze docu-
menten zienswijzen worden inge-
diend. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan ligt met alle bijbehoren-
de documenten tot en met 18 juli 
ter inzage in het gemeentehuis van 
Aalsmeer. 
De plannen zijn ook in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of via 
www.aalsmeer.nl. Tot en met 18 ju-
li kan iedereen een zienswijze in-
dienen. Dat kan door een brief te 
schrijven aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer. Voor meer informatie kan 
een email gestuurd worden aan In-
fo@aalsmeer.nl of bel met de afde-
ling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen via 0297-387575.

Eerste herziening nota 
‘Bouwen in het Lint’
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft de 
eerste herziening van de beleidsno-
titie ‘Ruimtelijke beoordeling bou-
wen in de linten van de Gemeente 
Aalsmeer’ vrijgegeven voor inspraak. 
Deze nota kent drie voordelen: De 
nota zorgt voor versnelling van de 
procedures voor de aanvragers van 
bouwvergunningen, zorgt voor kwa-
liteitsverhoging van (nieuw)bouw in 
de linten en het herziene lintenbe-
leid geeft vooraf duidelijkheid aan 
de aanvrager over wat wel en niet 
kan. In december 2011 heeft de ge-
meenteraad de eerste nota vastge-
steld. Dit integrale toetsingskader 
voor het bouwen, vervangen of uit-
breiden van woningen in de linten 
voldeed het afgelopen jaar naar vol-
le tevredenheid. Toch is er behoef-
te aan wat aanscherping. Er werd al 
onderscheid gemaakt tussen de his-
torisch gegroeide linten en de plan-
matig aangelegde linten. Dat on-
derscheid tussen de verschillende 
linten en de plaats van het bouw-
werk in het lint is nu nog wat scher-
per gemaakt. Aan de Kudelstaart-
seweg bijvoorbeeld krijgen bouw-
aanvragen aan de plaszijde meer 
vrijheid in omvang en hoogte dan 
aan de landzijde. Aan de Herenweg 
worden ruimere bebouwingsmoge-
lijkheden gecreëerd, op voorwaarde 
dat de doorzichten tussen de hui-
zen ruimer worden. Met deze aan-
scherpingen is het voor de aanvra-
ger van te voren nog duidelijker wat 

mogelijk is wat betreft hoogte, om-
vang en inpassing van het bouw-
werk in de omgeving. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “De lint-
bebouwing van Aalsmeer is één van 
de meest kenmerkende elementen 
van ons mooie dorp. De cultuurhis-
torische waarde en de kwaliteit van 
deze linten willen we behouden. Zo 
is het bijvoorbeeld erg belangrijk 
dat de doorzichten tussen de wo-
ningen open blijven en niet dichtge-
bouwd worden. Met deze Nota heb-
ben we meer instrumenten in han-
den om de kwaliteit van de linten 
te waarborgen en daarnaast win-
nen we aan duidelijkheid en boe-
ken we tijdswinst. Als de bouwaan-
vraag binnen het lintenbeleid past, 
hoeft de gemeenteraad geen ver-
klaring van geen bedenkingen af te 
geven. Dit versnelt de procedures 
aanmerkelijk.” De conceptnota ligt 
van 7 juni tot en met vrijdag 19 juli 
ter inzage in het gemeentehuis van 
Aalsmeer en is in te zien op www.
aalsmeer.nl. Tot en met 19 juli kan 
iedereen een inspraakreactie indie-
nen. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met de af-
deling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen via 0297-387575. Nadat 
de resultaten van de inspraakproce-
dure zijn verwerkt, wordt de herzie-
ning “Ruimtelijke beoordeling bou-
wen in de linten van de gemeen-
te Aalsmeer” aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter besluitvorming. 
Foto: K van de Veer.

De lintbebouwing van de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg vanuit de 
lucht gezien.
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Body Skin Balance 12,5 jaar
Rijsenhout - Body Skin Balance 
bestaat 12,5 jaar en natuurlijk is dit 
reden voor een feestje! Op zater-
dag 15 juni presenteert eigenares-
se Patricia Schijff een Beauty & Life-
style Event van 11.00 tot 15.00 uur. 
“Als ervaren gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste en gewichtsconsu-
lent heb ik in de loop der jaren veel 
kennis opgedaan in huidverbetering 
en voeding. Nog altijd zijn er veel 
vragen over het verzorgen van de 
huid en gezonde voeding. Tijdens 
dit Beauty & Lifestyle Event vindt u 
misschien wel de antwoorden waar 
u al lang naar op zoek bent”, legt 
Patricia uit. Aanwezig deze dag is 
huidcoach Hannah, die het huidty-
pe zal bepalen met behulp van een 
huidmeting. Bezoekers krijgen ook 
een bijbehorend productadvies, af-
gestemd op hun huid. Collageen 
Booster is een combinatie van rood- 
en infrarood licht. Hierdoor wordt 
de aanmaak van collageen verbe-
terd en wordt uw huid effectief be-
handeld. U krijgt weer een stralende 

teint door een goede balans. Uiter-
aard wordt deze dag ook aandacht 
besteed aan mode en styling. Een 
mode- en kleurstyliste zal een per-
soonlijk advies geven over de kleu-
ren en modestijl die het beste bij de 
betreffende persoon passen. Wie wil 
dit nu niet? Verder zal de vertegen-
woordiger van Lignavita deze dag 
van alles vertellen over verantwoord 
afvallen. Bezoekers krijgen ook de 
mogelijkheid om een aantal supple-
menten te proeven en natuurlijk om 
vragen te stellen. Nog voor aanvang 
van de zomer de overtollige pond-
jes kwijtraken? Zeker langs gaan! 
En nog een reden: Tijdens dit gratis 
Event zijn er vele aanbiedingen en 
na afloop krijgen alle bezoekers een 
goed gevulde Goodiebag mee naar 
huis. Kom geheel vrijblijvend langs 
of maak eerst even een afspraak, 
zodat u verzekerd bent van een 
plekje! Bellen kan naar 0297-366049 
of stuur een mail naar info@body-
skinbalance.nl. Adres is Aalsmeer-
derdijk 545 in Rijsenhout.

AEP Boatcentre opgenomen 
in Schadeherstelnetwerk
Aalsmeer - Onder de bezielende 
leiding van Bas Pothoff en zijn com-
pagnon Cees Noordhoek, is AEP 
Boatcentre al vijfentwintig jaar ac-
tief in de watersportbranche. Ooit 
zijn zij begonnen aan de Uiterweg 
waar ze nog steeds een prachtig 
overdekte verwarmde botenstal-
ling bezitten voor honderd boten. 
En nu alweer drieëntwintig jaar aan 
de Visserstraat op het industrieter-
rein in Aalsmeer. Het bedrijf langs 
de provinciale weg is niet te mis-
sen met haar opvallende logo met 
speedboot op het dak. A.E.P., wat 
staat voor Aqua Engine Parts, is in-
middels uitgegroeid tot een bedrijf 
met maar liefst 1500 vierkante me-
ter showroom, 600 vierkante me-
ter werkplaats en 450 vierkante me-
ter magazijn. Zij zijn Nederlands im-
porteur voor Four Winns speedbo-
ten en hebben twintig verschillen-
de modellen op voorraad vanaf 18 
tot 31 ft. Er staan ook Smokercraft 
Pontoon boten, dit zijn een soort 
platte party-schuiten, en wat Con-
sole-boten van het merk Marinel-
lo, waar zij tevens het dealerschap 
van hebben. Bas Pothoff is aan het 
woord: “Wij hebben eigenlijk al-
les in huis om u van dienst te zijn. 
Naast nieuwe boten hebben wij ui-
teraard gebruikte modellen en doen 
wij aan inruil. Samen met mijn rech-
terhand en monteur Ed Visser, repa-
reren wij inboardmotoren vooral van 
het merk Mercruiser en Volvo-Pen-
ta, maar ook andere merken benzi-
nemotoren. We beschikken over een 
zeer uitgebreid magazijn, waar zelfs 
collega watersportbedrijven gebruik 
van maken. Van heinde en verre we-
ten ze ons te vinden. Wij beschikken 
over alle benodigde apparatuur en 
special tools om service te verlenen 
en kunnen in korte tijd onderhoud 
en reparatie plegen aan uw motor. 
Daarnaast hebben wij een haal- en 
brengservice van boten. We verzor-
gen overigens niet alleen repara-

ties en onderhoud. Nee, naast tech-
niek en aandrijving doen wij meer. 
Denk aan polyesterwerk, bekleding 
en dekzeilen.”

Vakmanschap beloond
Wat Bas graag onder de aandacht 
wil brengen is het feit dat zij als eni-
ge in de regio Midden en Noord Ne-
derland uitgekozen zijn door Delta 
Lloyd verzekering om in hun scha-
deherstelnetwerk te komen, dus om 
schadeherstel te plegen aan speed-
bootmotoren van mensen die een 
verzekering bij die verzekeraar heb-
ben afgesloten. Dat benodigd eni-
ge uitleg: “Wij hebben volmacht ge-
kregen om als het ware als verze-
keringsexpert te handelen. We mo-
gen reparaties aan speedbootmoto-
ren verzorgen en het direct afhan-
delen zonder tussenkomst van Del-
ta Lloyd. Ook hier geldt: niet slechts 
reparaties, wij bieden het totaalpak-
ket na schade. Uiteraard is ons be-
drijf hiervoor volledig gescreend. Al-
le vergunningen en milieueisen zijn 
dik in orde bevonden. We zijn daar 
natuurlijk best trots op. Zoveel wa-
tersportbedrijven in de buurt en ons 
vakmanschap wordt beloond. We 
werken al vanaf het begin met Delta 
Lloyd. Gerard van de Werken, verte-
genwoordiger van de maatschappij 
en tevens ons aanspreekpunt, heeft 
ons persoonlijk het bordje met dit 
predicaat overhandigd dat wij, naar 
tevredenheid, direct op de gevel 
hebben bevestigd. Dat je werk zo 
beloond wordt, daar doe je het toch 
voor!” Voor meer informatie over het 
schadeherstelnetwerk of voor ande-
re zaken, kijk op de website: www.
aepboatcentre.nl of bel met 0297-
325443. De openingstijden zijn da-
gelijks van negen tot zes uur, be-
halve op zondag. Op zaterdag sluit 
het bedrijf om vijf uur. Eventueel na 
kantoortijden op afspraak.

Door Miranda Gommans

Op de foto: Gerard van de Werken (Delta Lloyd) en Bas Pothoff (rechts).

Groothandelaren in bloemkwekerijproducten

De Boon: ‘Bloemenveiling van 
nú bestaat straks niet meer”
Aalsmeer - In haar huidige vorm 
bestaat de bloemenveiling over tien 
jaar niet meer. In de totale afzetke-
ten vinden in hoog tempo grote ver-
schuivingen plaats, vooral als ge-
volg van het oprukkende elektro-
nisch zaken doen. Voorzitter Her-
man de Boon van de brancheorga-
nisatie voor de groothandel in bloe-
men en planten VGB zei dat in de 
donderdag 30 mei gehouden leden-
vergadering. Commerciële, finan-
ciële en logistieke transacties door 
de gehele keten vinden in de naas-
te toekomst nog vrijwel alleen via 
elektronische platforms plaats. Flo-
raHolland kan een centrale en inter-
nationale elektronische marktplaats 
aanbieden, maar het is ook moge-
lijk dat handelaren met eigen plat-
forms komen om rechtstreekse con-
tacten tussen producent en eindaf-
nemer te faciliteren. “De verhouding 
tussen de spelers in de keten wordt 
de komende tien jaar totaal anders 
”, waarschuwt De Boon. “De vraag is 
hoe gaan respectievelijk veiling en 
handel zich positioneren. De markt 
bepaalt dat. De tribunes met ko-
pers verdwijnen. FloraHolland wil 
één elektronische klok per product, 
waarbij op afstand kan worden ge-
boden. Nationaal brengen kwekers 
dan hun producten naar een dicht-
bij gelegen veilpunt, met daarna 
herverdeling naar ook andere vesti-

gingen. Zo ontstaan dus nieuwe lo-
gistieke diensten tussen de veilpun-
ten. Ook kunnen internationale stro-
men ontstaan tussen productiege-
bieden, distributiecentra en mark-
ten in het buitenland. De veiling 
moet haar huidige complexen in het 
licht van de elektronische ontwikke-
lingen goed tegen het licht houden.” 
De Boon constateerde wel dat elek-
tronische afzet van een dagelijks 
wisselend groot assortiment dag-
verse, bederfelijke producten, af-
komstig van vele aanbieders, inge-
wikkelder is dan éénmalige aanko-
pen van niet snel veran derende ar-
tikelen van maar enkele aanbieders. 
Als voorbeeld noemde hij smart-
phones en dergelijke apparatuur. 
Maar hij vindt dat de kosten van het 
nu bestaande veilingsysteem, ruim 
200 miljoen euro, aanzienlijk om-
laag kunnen. 

Op basis van de gang van zaken in 
de eerste vier maanden verwacht hij 
dat de totale export van bloemen en 
planten dit jaar in omzet niet of nau-
welijks groeit. De VGB (Vereniging 
van Groothandelaren in Bloemkwe-
kerijprodukten) is de brancheorga-
nisatie van de binnenlandse, expor-
terende en importeren de groothan-
del in bloemen en planten. Haar le-
den vertegenwoordigen 3,5 miljard 
euro van de omzet in die bedrijfstak.

Campagne voor glasvezel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond in de Zijdstraat een ‘street-
casting’ plaats. Diverse bewoners 
uit Aalsmeer en Kudelstaart werden 
door een casting director gevraagd 
om voor de camera te stappen. Er 
wordt een handvol mensen geko-
zen om een rol te vervullen in de lo-
kale reclamecampagne van Caiway. 
Aanleiding voor de grootscheepse 
campagne is het glasvezelnetwerk. 
Alle werkzaamheden rondom de 
aanleg zijn gereed. Caiway kan nu 
televisie, internet en telefonie over 
het nieuwe netwerk gaan aanbie-
den. Begin juli zal het netwerk voor 
het eerst in gebruik worden geno-
men. In slechts 10% van de Neder-

landse huishoudens is glasvezel be-
schikbaar. Glasvezel vervangt op 
termijn de coaxkabel en kan beter 
voldoen aan de alsmaar toenemen-
de behoefte aan digitale diensten. 
Op dit moment bestaan er bij bewo-
ners nog veel vragen over de tech-
niek. Caiway geeft met de campag-
ne het woord aan de bewoner. Lo-
kale personalities stellen vragen die 
bij een breed publiek leven. Middels 
de campagne beantwoordt Caiway 
echte vragen van echte mensen. In 
de komende week vinden er diverse 
fotoshoots en filmopnamen plaats 
in de gemeente. Om de bijzondere 
campagne te lanceren worden de 
portretten op 4 juli onthuld. 

Knutsel een cadeautje voor 
papa bij Shoeby
Aalsmeer - Op zondag 16 juni is 
het Vaderdag. Heb jij al een cadeau-
tje voor jouw papa? Op woensdag-
middag 12 juni kun je bij Shoeby in 
de Zijdstraat een fotohoesje knut-
selen. 
Zo kan jij jou papa helemaal blij ma-
ken met jouw cadeau! Tijdens de 
kidsmiddag is er ook een leuke kor-
tingsactie. Shop dus tijdens deze 
middag een leuk Vaderdagcadeau 
met aantrekkelijke korting! De kids-

collectie van Shoeby combineert Fa-
shion en Fun. Hippe kids vinden er 
naast de stoere kleding (in de maten 
92 t/m 176) ook een funcorner waar 
zij zich kunnen vermaken met spel-
computers, tv’s en luisterzuilen met 
populaire hits. Jilly & Mitch maakt 
onderdeel uit van Shoeby, de Ne-
derlandse fashionformule met 250 
winkels in Nederland en België. No-
teer de kidsmiddag op 12 juni in je 
agenda en kom langs! 

Overheerlijke taart bij opening 
Kinderdagverblijf Het Kroontje!
Aalsmeerderbrug - Afgelopen 
maandag 3 juni opende Christelijk 
Kinderdagverblijf Het Kroontje voor 
het eerst haar deuren. Door vele 
vrijwilligers is de afgelopen weken 
hard gewerkt om alles voor de ope-
ning gereed te maken. Kinderdag-
verblijf Het Kroontje is een klein-
schalig, christelijk kinderdagver-
blijf voor kinderen van acht weken 
tot vier jaar. Het Kroontje wil kinde-
ren een veilige en betrouwbare plek 

bieden en hen de liefdevolle zorg 
geven die ze nodig hebben. Door 
de kleinschaligheid krijgt elk kind 
persoonlijke aandacht. Ter gelegen-
heid van de opening werden de kin-
deren en het team verrast met een 
heerlijke slagroomtaart. De kinde-
ren van het kinderdagverblijf heb-
ben zelf ook nog koekjes gebakken 
in de vorm van een kroontje, die ze 
aan het einde van de dag mee naar 
huis mochten nemen.

Foto: Martijn Piet, voorzitter van Stichting Christelijke Kinderopvang Haarlem-
mermeer, en Kathelijne Spaargaren, leidinggevende van KDV Het Kroontje, 
met de slagroomtaart.

Vlek- en krasvrij uit wasstraat!
Biemond Carwash open
Aalsmeer - Begin deze week open-
de Biemond Carwash de deuren van 
de nieuwste wasstraat in de Laken-
blekerstraat. Gelegen direct naast 
Mercedes-Benz dealer Biemond & 
van Wijk biedt het bedrijf een hyper-
moderne wasstraat met overdekte 
stofzuigerhal voor alle automerken. 
Er zijn zelfs speciale wasprogram-
ma’s voor cabrio’s en bestelwagens. 
Tijdens de openingsweken kan met 
50% korting kennis gemaakt wor-
den met de nieuwe wasstraat. De 
wasstraat werkt met een zogenaam-
de kettingbaan, die de auto langs de 
verschillende wasonderdelen leidt. 
Anders dan bij een systeem waar 
de machine over de auto heen be-
weegt, heeft in deze opstelling elk 
wasonderdeel meer ruimte om de 
auto optimaal te behandelen. Het 
gevolg is een veel beter en schoner 
wasresultaat. Bovendien wordt ge-
bruik gemaakt van osmose water en 
speciale vezeldoeken voor wassen 
en drogen, wat er voor zorgt dat de 
auto vlekvrij en (nog belangrijker) 
krasvrij gewassen wordt. 

Wasstraat manager Martijn de 
Groot is zeer enthousiast: “We heb-
ben de afgelopen dagen veel proef-
gedraaid en de resultaten zijn zeer 
goed te noemen. De machine is in 
staat om allerlei verschillende mo-
dellen auto’s perfect te wassen en 
waar de doeken er net niet hele-

maal bij kunnen komen, doen wij 
het met de hand.” Naast de vier nor-
male wasprogramma’s zijn er speci-
ale wasprogramma’s voor cabrio’s 
en bestelwagens (tot 1,90 meter 
hoogte.) Tijdens de testen afgelo-
pen week kwam zelfs de exclusie-
ve Mercedes-Benz SLS AMG Road-
ster (nieuwwaarde 290.000 euro) 
blinkend weer uit de wasstraat te-
voorschijn.

Openingsaanbieding
Tijdens de openingsweken, die du-
ren tot en met zondag 14 juli, biedt 
Biemond Carwash haar klanten de 
gelegenheid met 50% korting de 
twee beste wasprogramma’s uit te 
proberen. Het naderhand stofzui-
gen in de overdekte hal is en blijft 
altijd gratis. Martijn de Groot: “In de 
komende weken en maanden zul-
len we nog veel meer acties gaan 
ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 
een lunch/wasactie met het Wild 
Bean Café van het BP tankstation, 
gecombineerde was/tankpassen, 
spaaracties, speciale acties voor het 
bedrijfsleven, enz. We gaan leuke 
dingen doen!” 

Biemond Carwash is elke dag open: 
Maandag tot en met zaterdag van 
08.00 tot 19.00 uur en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur. Bovendien is er 
een Happy Hour met extra kortingen 
voor 09.00 uur en na 18.00 uur.

Onofficiële frikandellen 
eetwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 8 ju-
ni organiseert café Sportzicht in de 
Sportlaan weer een onofficiële fri-
kandellen eetwedstijd. Het is de be-
doeling om in 30 minuten zoveel 
mogelijk frikandellen op te eten. De 
deelnemers kunnen gebruik maken 
van de sauzen mayonaise, curry en 
ketchup om de frikandellen te con-
sumeren. Tijdens de wedstrijd mag 
er gedronken worden. Inschrijving 

aan de bar, de kosten zijn 5 euro per 
deelnemer. Aanwezig om 19.00 uur. 
De wedstrijd begint om 19.30 uur. 
De winnaars 1 tot en met 3 krijgen 
een waardebon van café Sportzicht. 
Iedereen die denkt het record van 15 
frikandellen te kunnen verbeteren 
kan zich inschrijven. De winnaar van 
de vorige keer is Ruiz Groen. Gasten 
die de deelnemers willen aanmoedi-
gen zijn van harte uitgenodigd. 

Zaterdag energieloket open
Lokaal aanbod zonnepanelen 
vaak beter en goedkoper
Aalsmeer - Sienergie heeft de loka-
le aanbieders van zonnepanelensy-
stemen doorgelicht op vakmanschap, 
klantgerichtheid, betrouwbaarheid, 
garantie en service. Wie overweegt 
om zonnepanelen te laten installeren 
op het dak van de eigen woning doet 
er namelijk goed aan om vooral ook te 
informeren bij lokale aanbieders. Want 
uit recent onderzoek van CompareMy-
Solar blijkt dat een lokale installateur 
vaak een betere prijs vraagt of een be-
ter zonnepanelensysteem kan leveren 
dan de vele inkoopacties die er op dit 
moment zijn. Zelf groene stroom op-
wekken op het dak van de eigen wo-
ning loont steeds meer. Uw energiere-
kening gaat direct omlaag en u wordt 
veel minder afhankelijk van de wis-
pelturigheid van de energieprijzen. 
Vijf goede redenen om nu aan te ha-
ken: 1. de laatste Nederlandse subsi-
dieronde is bijna op; 2. de prijzen gaan 
binnenkort omhoog door heffingen; 3. 
nu laag BTW-tarief op installatiewerk; 
4. het aanbod van de lokale installa-

teurs is op maat én scherp; en 5. de 
gemeente Aalsmeer geeft aantrekke-
lijke duurzaamheidleningen. De met 
Sienergie samenwerkende lokale in-
stallateurs komen altijd eerst bij u op 
bezoek om de situatie te bekijken en u 
een systeem voor een scherpe prijs te 
adviseren, dat perfect past bij uw spe-
cifieke situatie. Zonder kleine lettertjes 
of verrassingen achteraf. U doet recht-
streeks zaken met een bekende par-
tij dicht bij huis en bent verzekerd van 
vakkundige installatie door gekwali-
ficeerd personeel en goede en snel-
le service, mochten er ooit problemen 
zijn. Wie zich eerst vrijblijvend wil ori-
enteren op de mogelijkheden, kosten 
en opbrengsten van een eigen zonne-
panelensysteem, is van harte welkom 
bij Sienergie. Het Energieloket is weer 
geopend op zaterdag 8 juni aanstaan-
de van 11.00 tot 13.00 uur in de Pun-
terstraat 2 en staat dan helemaal in 
het teken van zonne-energie. Zie ook 
www.sienergie-aalsmeer.nl. Belang-
stellenden zijn van harte welkom.

Ingrid Claasen 12 uur opgesloten
Geweldige opbrengst voor 
actie Stop Kindermisbruik
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft 
Ingrid Claasen twaalf uur opgesloten 
gezeten in een hokje van 1 bij 2 me-
ter. Dit hokje stond in restaurant Op-
Buuren in Maarssen opgesteld voor 
de Lock me Up, Free a Girl actie. In 
totaal namen 8 restaurant deel aan 
deze actie en 66 deelnemers hebben 
zich de afgelopen dagen 12 uur la-
ten opsluiten om zo aandacht te vra-
gen voor al het kinderleed op deze 
wereld. Tienduizenden meisjes zitten 
opgesloten in warme donkere hok-
jes van 1 bij 2 meter en het hang-
slot gaat alleen open voor een ande-
re klant. De meisjes worden 20 tot 30 
keer per dag misbruikt en overleven 
het vaak niet. Tijdens de 12 uur du-
rende opsluiting kwam kunstenaar 
Geoffrey Wijn langs om namens elke 
deelnemer een kunstwerk te maken, 
welke daarna voor het goede doel 
werd geveild. Ingrid wilde graag de 
boodschap uitdragen van een knuf-
feltje, geborgenheid, liefde en hoop. 
Een meisje wat wordt ontvoerd of 
door haar ouders wordt verkocht om 
de prostitutie in te gaan, heeft he-
laas geen knuffeltje. Op de foto is 

het resultaat te zien en Ingrid is nu 
de trotste eigenaar van dit schilderij. 
Zij heeft zelf ook geboden tijdens de 
veiling en uiteindelijk na een start-
bod van 150 euro, heeft Ingrid uit-
eindelijk de veiling gewonnen en 220 
euro voor het schilderij betaald. Ge-
offrey Wijn heeft dankzij het maken 
van al deze kunstwerken 13.000 euro 
opgehaald voor Stop Kindermisbruik. 

De actie kan dan ook uiterst succes-
vol genoemd worden. Vorig jaar is er 
rond de 130.000 euro opgehaald en 
dit jaar 257.102 euro en daar komt 
nog meer bij de aankomende dagen. 
Er kan dus gesproken worden over 
een verdubbeling en dat in deze tijd. 
Een hele prestatie dus! De Aalsmeer-
se Ingrid Claasen is heel blij met de 
totale opbrengst en wil ook iedereen 
bedanken voor alle support en me-
dewerking. 
Zij heeft met haar actie 4.940 eu-
ro opgehaald, bijna 2.000 euro meer 
dan het jaar ervoor. Met dit bedrag 
kunnen bijna 100 meisjes bevrijd 
worden uit de prostitutie. Meer info: 
www.stopkindermisbruik.nl.

Forse boete voor 
weigeren test
Aalsmeer - Om kwart voor drie in de 
nacht van zaterdag 1 op zondag 2 ju-
ni heeft de politie in de Dorpsstraat 
een automobilist tot stoppen ge-
maand. Er werd vermoed dat de be-
stuurder (teveel) alcohol gedronken 
had. De man, een 34 jarige Aalsmeer-
der, weigerde mee te werken aan de 
blaastest. In het politiebureau bleef 
hij de test aan het ademanalyseappa-
raat saboteren. De inwoner kan reke-
nen op een forse boete hiervoor.
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Sparta voor Miranda dankzij 
fietsenactie AH en Balk
Kudelstaart - Eindelijk, het zonne-
tje komt er weer eens aan te pas, 
en dat komt zeer goed uit voor de 
Kudelstaartse fietsenactie. Vier ge-
weldig mooie fietsen worden de 
komende weken verloot onder de 
klanten van Albert Heijn Alders te 
Kudelstaart. De eerste fiets is ge-
wonnen door Miranda Benschop. 
Zij mocht weg fietsen op een vrolij-
ke Sparta Oma Fiets ter waarde van 
350 euro. Wilt u de komende we-
ken ook meedingen naar een gra-
tis fiets uit de winkel van de specia-
list Balk rijwielen? Kom dan winke-
len bij AH Alders en gooi uw bon, 
van minimaal 20 euro, in de aange-
wezen melkbus. Deze week kan een 
dames- of een herenfiets gewon-
nen worden van het merk Gazelle 
ter waarde van 499 euro. De daar-
opvolgende weken komen een Cu-
be mountainbike en als laatste, de 
hoofdprijs, een Giant racefiets ter 
waarde van 850 euro aan de beurt.

Flessenactie voor Alpe D’huZes
Albert Heijn Alders doet ook volop 

mee met het sponsoren van goe-
de doelen, deze keer steunt de su-
permarkt de Alpe D’huZes, de tocht 
in Frankrijk over de bekende ‘Ne-
derlandse’ berg, Alp d’huez, met 
als doel zoveel mogelijk geld bijeen 
fietsen voor de strijd tegen kanker!
Dit goede doel kunt u ook steunen 
door uw flessenbonnetje in de Alpe 
d’huZes bus te gooien, die naast de 
flessenautomaat staat. Albert Heijn 
Alders zal dit bedrag vervolgens 
verdubbelen, zodat er over drie we-
ken een mooi bedrag kan worden 
overhandigd aan deze zeer goede 
organisatie. De flessenbonnen van 
de klanten heeft deze week 232 eu-
ro opgebracht. AH Alders verdub-
belde dit met nog eens 232 euro, 
waardoor de tussenstand nu 464 
euro is. Maar Albert Heijn Alders 
gaat de komende weken natuurlijk 
voor een veel groter bedrag. Ieder-
een die mee heeft gedaan, of mee 
wil gaan doen, wordt bij voorbaat al-
vast hartelijk bedankt voor deze ge-
zamenlijke strijd tegen kanker, op-
geven is geen optie!

Miranda Benschop (prijswinnaar) , Joop Fles (Albert Heijn Alders) eb Robert 
van der Meer (Balk Rijwielen Kudelstaart).

Anette nog steeds super enthousiast

SlenderYou Beautyworld 
viert 15 jarig bestaan
Aalsmeer - Deze weken viert Slen-
der You Beautyworld haar 15 jarig 
bestaan. Op 28 mei was het precies 
15 jaar geleden dat Anette Mulder 
voor het eerst de sleutel in het slot 
stak van haar studio in de Hadley-
straat 3. En dat doet zij nog steeds 
met veel plezier. Wat is het geheim? 
“Nou”, zegt Anette, “blijven vernieu-
wen, kijken waar de cliënten be-
hoefte aan hebben en zorgen dat de 
vaste cliënten weten dat we waar-
deren dat ze nog steeds bij ons ko-
men.” Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd, zo begon Beautyworld 
met een overvolle slendersalon en 
tegenwoordig is de agenda van 
de schoonheidssalon en pedicure 
overvol. 
Anette: “We hebben overwo-
gen om het slenderen te minima-
liseren, maar gelukkig hebben we 
daar nog een trouwe groep men-
sen die graag komen, dus hebben 
we vorig jaar nieuwe banken aan-
geschaft om ook daar in bij te blij-
ven. Want, wij staan nog steeds ach-
ter deze manier van bewegen om-
dat dat voor iedereen geschikt is, 
mensen met reuma, rugklachten, 
hartklachten, etc. Er is trouwens al-
tijd een mogelijkheid voor een gra-
tis proefles.” Sinds 2006 is SYBeau-
tyworld ook verkooppunt en Anette 
consulent van Cambridge Weight-
plan. Dit is een dieet met maaltijd-
vervangers, bedoelt om eerst in kor-
te tijd kilo’s kwijt te raken en daar-
na een basis te zetten voor normale 
gezonde voeding. Anette geeft be-
geleiding steun en adviezen om het 
doel te bereiken. Er is de mogelijk-

heid overigens om dit te combineren 
met slenderen of de Hypoxi. “Maar”, 
zegt Anette, “mijn hart ligt in de sa-
lon.” Zij is al 27 jaar gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste, pedicure 
en sinds kort ook assessor bij exa-
mens voor schoonheidsspecialistes. 
Slender You werkt met drie schoon-
heidsspecialistes, naast Anette ook 
Nina en Liza. En Marion is de pe-
dicure. Tevens lopen er verschillen-
de leerlingen, omdat de salon een 
erkend leerbedrijf is. De leerlingen 
helpen alleen op vrijdag cliënten, 
omdat dat de stagewerkdag is. Cli-
enten kunnen tegen gereduceerd 
tarief korte behandelingen onder-
gaan die de leerlingen dan onder 
begeleiding van Nina verzorgen. De 
salon biedt heel veel behandelmo-
gelijkheden, met verschillende spe-
cialisaties. Zoals elektrisch ontha-
ren, lymfedrainage, hot-stone mas-
sage, microdermabrasie en natuur-
lijk verschillende heerlijke gezichts-
behandelingen. “Wij proberen heel 
individueel te behandelen en dat 
doen wij met behulp van de skin 
analyzer. Dit apparaat kan heel ge-
detailleerd een analyse van de huid 
maken, zodat wij precies weten wat 
de huid in de salon en thuis nodig 
heeft. Tevens kunnen we na een half 
jaar vergelijken hoe de huid verbe-
terd is. Eigenlijk doen we zoveel en 
wil ik nog zoveel”, roept Anette en-
thousiast. “Dus ik ben nog lang niet 
klaar, op naar de volgende 15 jaar!” 
Kijk voor meer informatie op www.
syb.uwstudio.nl of loop vrijblijvend 
de studio in de Hadleystraat 3 bin-
nen. Iedereen is van harte welkom.

Spanning in Ichtusshop
Aalsmeer - De hele maand juni or-
ganiseert boekhandel De Ichtus-
shop de promotiecampagne Hoog-
spanning, spannende boeken in de 
christelijke boekhandel. Bij aankoop 
van een van de tien spannende top-
titels krijgt iedere klant gratis het 
actieboek ‘De laatste Jihad’ van Joel 
C. Rosenberg. 

In ‘De laatste Jihad’ is een gekaapt 
vliegtuig op weg naar een Ame-
rikaanse stad om zich in een ge-
bouw te boren. Rosenberg schreef 

deze thriller 9 maanden vóór 9/11… 
Tevens is het deze maand tijd voor 
de uitverkoop. Met kortingen van 
20 tot wel 70 procent wordt ruim-
te gemaakt voor de nieuwe uitga-
ven die na de zomer verwacht wor-
den. Met uw aankoop ondersteunt 
u overigens verschillende christelij-
ke goede doelen. De Ichtusshop is 
gevestigd in gebouw Irene naast de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat en is 
geopend op dinsdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur. Meer 
informatie: www.ichtusshop.nl.

Eigen conditie en bedrijf verbeteren
Twee uur durende Spin It Up 
Sessie voor ondernemers!
Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 11 
juni hebben ondernemers de gele-
genheid om aan hun eigen condi-
tie en die van hun bedrijf te werken. 
Die dag organiseren Alfa Accoun-
tants en Adviseurs, Rooskleurig 
Coaching en PLUX Sports Health 
Beauty een Spin It Up Sessie. Tijdens 
het fietsen op de spinningbikes krij-
gen de ondernemers een paar korte, 
praktische presentaties voorgescho-
teld. De Spin It Up Sessie start om 
zeven uur ’s morgens. In een tijdsbe-

stek van twee uur gaan de deelne-
mers afwisselend spinnen, luisteren 
naar een korte presentatie of spin-
nen én luisteren, onder begeleiding 
van een fitnessinstructeur. De ses-
sie wordt afgesloten met een ontbijt. 
Deelname is gratis voor belangstel-
lende ondernemers, maar het aantal 
plaatsen is wel gelimiteerd. Er zijn 25 
spinningbikes beschikbaar. Reageer 
snel, want vol is vol! Opgeven kan 
via een e-mail aan info@rooskleu-
rigcoaching.nl of bel 06-53135015.

Gratis oudercontactavond 
Aalsmeer - Op woensdag 12 juni is 
er weer een oudercontactavond.
Wil je graag in contact komen met 
ouders die overgevoelige, hoogsen-
sitieve en/of nieuwetijdskinderen 
hebben, zodat je van elkaar kunt le-
ren en informatie kunt uitwisselen. 
Of wil je ouders ontmoeten die kie-
zen voor een natuurlijke en gezon-
de opvoeding? Dan ben je van harte 
welkom! Zeker voor gevoelige kin-
deren is het belangrijk om ze zo min 
mogelijk bloot te stellen aan onna-
tuurlijke invloeden, omdat hun func-
tioneren en hun gezondheid hier-
door nadelig beïnvloed wordt. Door 
een gezonde natuurlijke voeding 
aan te bieden en op andere belas-
tingen te letten, zullen deze kinde-
ren zich veel beter voelen en dus 
ook beter functioneren in onze hec-
tische maatschappij. Tegen welke 

problemen loop je als ouders aan? 
Voor welke problemen heb je al een 
oplossing gevonden? Het is fijn als 
je deze ervaringen wilt delen, mis-
schien is jouw oplossing voor ande-
ren ook geschikt om uit te proberen. 

Tevens kun je je aanmelden voor de 
oudermaillijst, hierdoor is het mo-
gelijk om bij vragen, tips of ideeën 
elkaar te bereiken. Wat extra steun 
kan soms erg fijn zijn. De oudercon-
tactavond op woensdag 12 juni is 
van 20.00 tot 22.00 uur en wordt ge-
organiseerd door Catinka Rabbers- 
Dekker. De avond is gratis en wordt 
gehouden in haar praktijk ‘Catin-
ka, met het oog op gezondheid’ in 
de Wilgenlaan 14. Wel graag van 
te voren aanmelden, via de mail in-
fo@catinka.nl of telefonisch 0297-
363848. 

Succes met CAD opleidingen 
Aalsmeer - Ben je op zoek naar een 
andere baan in de techniek en word 
je afgewezen omdat je niet of on-
voldoende AutoCAD ervaring hebt? 
Overweeg dan te investeren in de-
ze ontbrekende kennis en vergroot 
zo je kansen. Rodema Engineering, 
bureau voor CAD ondersteuning, 
heeft bewezen in de afgelopen ja-
ren mensen te kunnen opleiden 
die nu met veel plezier gebruik ma-
ken van de opgedane kennis. “On-
ze werkwijze is betrokken, informeel 
en sluit aan op de persoonlijke si-
tuatie van de cursist”, aldus direc-
teur en CAD-docent Robèrt Blae-
ke. Dit geldt voor beginners-cursus-

sen, maar zeker ook voor gevorder-
den en update-cursussen. Robèrt 
Blaeke vindt het belangrijk dat iede-
re cursist aan het einde van iedere 
les alweer uitkijkt naar de volgende 
sessie. Met andere woorden: Ieder-
een leert datgene waar hij of zij in 
hun werk iets aan heeft. Ook na het 
volgen van een cursus blijft bureau 
CAD als nodig de deelnemers on-
dersteunen. Werk je met (Auto)CAD 
of wil je leren werken met dit pro-
gramma voor het maken van techni-
sche 2D-tekeningen en 3D-model-
len? Neem dan een kijkje op www.
rodema.nl en meld je aan voor de 
cursus.

Informatiedagen CranioSacraal 
Therapie aan Hoofdweg
Kudelstaart – Op woensdag 12 juni 
om 10.30 uur, en donderdagavond 
13 juni om 19.30 uur wordt op de 
Hoofdweg 54 uitleg gegeven over 
de fascinerende CranioSacraal the-
rapie en de werking ervan. Cranio-
Sacraal Therapie kan uitkomst bie-
den bij zeer uiteenlopende klachten, 
zoals onder andere rugklachten, 
buik-, nekpijn, rsi, hoofdpijn, adhd, 
duizeligheid, oorsuizen, burn-out, 
chronische pijn, whiplash, angst, 
chronische verkoudheid, migraine. 

Ook spanningsklachten en onrust 
bij kinderen en volwassenen. Door 
het zelfherstellende vermogen van 
het lichaam te stimuleren, kunnen 
zeer uiteenlopende klachten aan-
gepakt worden. CranioSacraal The-
rapie gaat ervan uit dat een gezond 
mens in staat is zichzelf te herstel-
len. Treedt er ergens een stoornis 
door ziekte, ongeval, stress of ver-
keerde voeding op, dan kan dit con-
sequenties hebben voor het functi-
oneren op andere plaatsen in het li-
chaam. Met ondersteuning van bui-
tenaf kan het zelfherstellende ver-
mogen gestimuleerd worden en kan 
het lichaam zijn oorspronkelijke be-
wegingsvrijheid hervinden. Het Cra-
nioSacraal systeem is na de bloeds-
omloop en de ademhaling het der-
de vitale systeem in ons lichaam. 
De naam is ontleend aan de sche-

del (cranium) en het heiligbeen (sa-
crum). Het systeem omvat de vlie-
zen die de hersenen en het rug-
genmerg beschermen én de vloei-
stof daartussen. De vloeistof in het 
cranio-sacrale systeem stroomt met 
een bepaald ritme. Verstoringen van 
dit ritme, die mechanisch, chemisch 
of emotioneel van aard kan zijn, kan 
leiden tot uiteenlopende klachten. 
De CranioSacraal therapeut spoort 
deze storingen op en activeert het 
herstelvermogen. Hij/zij grijpt daar-
bij aan op het bindweefsel en ge-
buikt het ritme als leidraad. Crani-
oSacraal therapeut Marlies Buck-
Kreijmborg heet u van hart welkom 
om uitgebreid kennis te maken met 
de werking van deze therapie. Aan-
melden kan via tel. 0297-367284. 
Kijk voor meer informatie op www.
buckcraniosacraal.nl.

Veel animo voor open dag 
op bouwterrein Zijdstraat
Aalsmeer - Zaterdag 1 juni werd 
op het bouwterrein aan Zijdstraat, 
Dorpsstraat en Molenpad een open 
dag gehouden. De architect, pro-
jectontwikkelaar, uitvoerders en ma-
kelaar hebben de hele dag rondlei-
dingen gegeven. Ook wethouder Rik 
Rolleman bracht een bezoek aan de 
‘tour de bouw’. Projectontwikkelaar 
Frans van Berkel: “Het was een suc-
cesvolle dag, we hebben zeker 350 
bezoekers mogen ontvangen.” Van-
uit een speciale ‘manbak’ kon ie-
dereen omhoog om het project van 
grote hoogte te aanschouwen en 
uiteraard het prachtige uitzicht over 
de rest van Aalsmeer te bewonde-

ren. Ook was een deel van het com-
plex afgezet waarbinnen alle gas-
ten een kijkje konden nemen om de 
voortgang te zien. Uiteraard was er 
ook gezorgd voor een gezellig ter-
ras met een hapje en een drankje. 
Wethouder Rolleman: “Het was een 
mooie ervaring om de vorderingen 
op het bouwterrein van grote hoog-
te te zien. De planning is nu dat in 
het voorjaar 2014 de eerste apparte-
menten worden opgeleverd.” Meer 
informatie over de bouw is te vinden 
op www.zijdstraat-dorpsstraat-mo-
lenpad.nl. Er zijn nog enkele wonin-
gen te koop.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Een echte trekker: Met de ‘manbak’ de hoogte in.

Kom shoppen in Aalsmeer Centrum
Gratis foto voor vaderdag
Aalsmeer - Zondag 16 juni is het 
weer Vaderdag. Wie deze week zijn 
of haar Vaderdag cadeau koopt in 
één van de winkels in Aalsmeer 
Centrum maakt kans op een gratis 
foto. In de week van maandag 10 tot 
en met zaterdag 15 juni zijn kassa-
bonnen van de winkels het bewijs 
voor dit leuke cadeau. Op zater-
dag 15 juni komt een speciaal inge-
richte fotostudio op het Molenplein 
te staan. In de studio gaat Patrick 

Spaander van Foto de Boer tussen 
11.00 en 15.00 uur mooie foto voor 
vader of opa maken. De foto kan de-
zelfde dag, anderhalf uur later, he-
lemaal gratis afgehaald worden bij 
Foto de Boer in de Zijdstraat. Bijbe-
stellen is natuurlijk mogelijk, maar 
geen verplichting. Dus kom shop-
pen in Aalsmeer Centrum en ver-
ras vader op de derde zondag in ju-
ni met een leuke foto van jezelf of je 
kinderen. 

Veel animo voor cactusdag
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
1 juni opende cactuskwekerij Ubink 
aan de Mijnsherenweg haar kweke-
rijdeuren voor belangstellenden. En 
animo was er zeker voor de ‘stekels’. 
Vele bezoekers werden welkom ge-
heten op kwekerij van 50.000 vier-
kante meter. Met bewondering 
werd gekeken naar de meer dan 
500 soorten cactussen en vetplan-
ten. Tijdens deze succulentendag 
werd ook een beurs gehouden met 

verkoop van allerlei groene produc-
ten en diverse boeken over cactus-
sen. Ook werd een plantenkeuring 
gehouden, waren er demonstra-
ties enten en verzorgen en konden 
kinderen aan de slag met een quiz. 
Met vrolijke gezichten vertrok het 
merendeel van de bezoekers huis-
waarts. “Het was leuk en leerzaam”, 
aldus 1 van hen. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Aalsmeer - De zevende editie 
van de netwerkbijeenkomst @
BorrelAalsmeer vindt plaats op 
donderdag 13 juni in Studio’s 
Aalsmeer. Onder andere wordt 
een korte rondleiding gegeven 
door de diverse ruimtes van 

Studio’s Aalsmeer. De inloop is 
vanaf 17.00 uur. 

Het officiële programma be-
gint om 18.15 uur. Voor meer 
informatie of aanmelden:  
www.borrelaalsmeer.nl.

BorrelAalsmeer in Studio’s
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kinder- en jeugdkrant
Tentoonstelling over liefde
Leerlingen basisscholen 
leren kijken naar kunst
Aalsmeer - Leren kijken naar 
kunst, je kunt er niet vroeg genoeg 
mee beginnen is het motto van 
Stichting KCA. Op de foto leerlingen 
uit groep 1 en 2 uit Kudelstaart bij 
de tentoonstelling over de liefde in 
het Oude Raadhuis. Via eenvoudi-
ge kijkopdrachten en spelletjes le-
ren de kinderen over de kunstwer-
ken uit Rusland. De vijfjarige Anne 
verzint een prachtig verhaal bij het 
schilderij over de zwerfhond, daar-
na komen de voorbeelden van an-
dere kinderen over de band met hun 
hond of kat. Later worden er teke-
ningen gemaakt, bespreoken en ge-
toond op de kinderkunstzolder. An-
nefie van Itterzon geeft de kunstles 
en betrekt ook de hulpouders en juf 

in de les en vraagt naar een mening 
over de kunstwerken. ‘Wat leuk om 
na al die jaren met mijn zoon en zijn 
klas in het Oude Raadhuis te zijn. 
Mijn herinneringen aan de kunst-
kijkles en mijn tekening van toen ik 
klein was zijn er nog steeds. Altijd 
als ik door de Dorpsstraat rijd dan 
denk ik daaraan, schrijft één van de 
moeders in het gastenboek’. In de 
volgende weken komen leerlingen 
van OBS Kudelstraat, Samen Een en 
de Oosteinder naar de tentoonstel-
ling, die overigens nog tot en met 23 
juni door iedere belangstellende be-
keken kan gaan worden. Het Oude 
Raadhuis is hiervoor iedere donder-
dag tot en met zondag open tussen 
14.00 en 17.00 uur.

Nieuw aanbod cultuureducatie 
voor Aalsmeerse scholen
Aalsmeer - Woensdag 29 mei 
kreeg Lieke Beks, cultuurcoördina-
tor, uit handen van wethouder Gert-
jan van der Hoeven het eerste pro-
grammaboekje Cultuureducatie 
Amstelland uitgereikt. De samen-
werking met Cultuureducatie Am-
stelland is nieuw en zorgt ervoor dat 
basisscholen uit een veel gevarieer-
der en gestructureerder aanbod van 
cultuurlespakketten kunnen kie-
zen. Gertjan van der Hoeven: “Cul-
tuureducatie is één van de pijlers 
uit het gemeentelijke kunst- en cul-
tuurbeleid. Het is daarom goed om 
vast te stellen dat de samenwerking 
met Cultuureducatie Amstelland nu 
zijn vruchten gaat afwerpen. Behal-
ve het Amstelveense en Uithoornse 
aanbod kan een school ook kiezen 
uit Aalsmeerse lespakketten in de 
watertoren en de Historische Tuin. 
Daarnaast worden het Crown the-
ater en KCA betrokken bij lespak-
ketten. Ik vind de lespakketten bij-
zonder inspirerend en creatief. Het 
lespakket over de watertoren daagt 
leerlingen uit om met de aparte 
akoestiek in de toren aan het werk 
te gaan en in de Historische Tuin 
gaan ze aan de slag met abstracte 
fotografie.” Het programmaboekje 

en de nieuwe website Cultuuredu-
catie Amstelland, www.cultuuredu-
catie-amstelland.nl, werden gelan-
ceerd tijdens de tweede netwerkbij-
eenkomst voor interne cultuur co-
ordinatoren (Icc’ers) van de basis-
scholen uit Amstelveen, Uithoorn 
en Aalsmeer. Er zijn nu veertien les-
pakketten Cultuureducatie waar ba-
sisscholen op in kunnen tekenen. 
De Icc’ers kregen tijdens de bijeen-
komst informatie over de lespakket-
ten en over de andere mogelijkhe-
den van de culturele instellingen. De 
basisscholen kunnen inschrijven op 
de lespakketten die tegen kostprijs, 
140 euro per groep, worden aange-
boden. Voor dit bedrag worden per 
groep 3 lessen gegeven, vaak ge-
koppeld aan een locatiebezoek. De 
scholen hebben daarvoor per kind 
een budget gekregen van de ge-
meente om aan cultuur te beste-
den. De Aalsmeerse scholen kun-
nen bovendien nog aanvullend bud-
get aanvragen bij de gemeente voor 
het financieren van cultuureduca-
tie-activiteiten. Op voorhand heb-
ben twee Aalsmeerse basisscholen, 
Samen Een en de Zuidooster, in het 
nog lopende schooljaar al voor 27 
lespakketten ingetekend.

Kangoeroe rekenwedstrijd
Joyce van de Brug zesde
Aalsmeer - Op 21 maart heeft 
PCBS De Brug meegedaan aan de 
kangoeroewedstrijd. Bijna ieder-
een van groep 5 deed mee aan de-
ze rekenwedstrijd. De kangoeroe-
wedstrijd had 24 vragen. Sommi-
ge vragen waren best moeilijk. Mi-
sha en Joyce hadden de beste score 

van de klas. Joyce heeft 105 punten 
en Misha 97 punten behaald. Joy-
ce is zesde geworden van alle kin-
deren van de groepen 5-6 die heb-
ben meegedaan. Misha had ook een 
goede score. Zij hebben beide een 
abonnement gewonnen op een tijd-
schrift. 

Frisse zwemles in Oosterbad
Aalsmeer - De zwemlessen zijn 
weer van start gegaan in Het Oos-
terbad. Onder aanmoediging van al-
le papa’s en mama’s, opa’s en oma’s 
was het afgelopen zaterdag 1 ju-
ni zover. Het was wat aan de fris-
se kant maar iedereen had er zin in. 

Met warmtepakjes aan gingen alle 
kinderen vol goede moed het wa-
ter in om de eerste slagen van het 
zwemmen te leren. Het lesseizoen 
duurt 13 weken en er wordt drie of 
vier keer in de week les gegeven 
voor het A-diploma. Dit wordt ge-

daan op woensdag, donderdag, za-
terdag en zondag en er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Ook voor 
het B- en C-diploma kunnen kinde-
ren zich nog opgeven aan de kas-
sa. Nieuw dit jaar is het Oosterbad-
diploma: 
Wie zijn of haar C-diploma heeft ge-
haald, kan verder bij Het Oosterbad 
om andere facetten van de zwem-
sport te leren. Denk hierbij aan red-
dend zwemmen, schoonspringen, 
meer zwemslagen en je techniek. 
Leuk voor iedereen die van zwem-
men houdt. Loekie Brommer.

Drie maal kampioen
Succes voor C-teams JAU
Aalsmeer - Door de fusie van de 
jeugdteams van RKAV en VVA was 
het mogelijk om afgelopen seizoen 
zowaar met vijf C-teams aan te tre-
den in de competitie. In de voorjaars-
competitie zijn de C-teams van JAU 
zeer succesvol geweest. De C1 werd, 
onder hoofdtrainer Arno Schrama, 
op de laatste speeldag kampioen in 
de kampioenspoule van de twee-
de klasse. Volgend jaar mag de C1 
dus in de eerste klasse aantreden. 
De C2 onder leiding van Henk Ei-
singa en Prem Koebeer, ook spe-
lend in de tweede klasse, had een 
sterke inhaalrace in deze competi-
tie, maar werd uiteindelijk net geen 

kampioen. De C2 werd tweede. De 
C3, onder leiding van Rob Maarssen, 
moest ook genoegen nemen met uit-
eindelijk een tweede of derde plaats. 
Bij winst in de laatste wedstrijd zou 
de C3 nog tweede kunnen worden, 
maar deze wedstrijd wordt helaas 
niet meer gespeeld. 
De C4, onder leiding van Marcel 
Driessen en André Roode, werd na 
een eveneens sterk optreden in de 
najaarscompetitie kampioen in de 
voorjaarscompetitie. Safina Könst 
maakte als leidster/trainster van de 
C5 het succes compleet, zodat de C-
jeugd van JAU dit seizoen drie kam-
pioenen heeft afgeleverd.

Vislessen voor de jeugd
Aalsmeer - Hengelsportvereniging 
Vislust organiseert ook dit jaar weer 
activiteiten voor de jeugd in Aalsmeer. 
De leden gaan visles geven aan kin-
deren van 8 tot en met 13 jaar. De les-
sen staan onder leiding van de eigen 
viscoach met assistentie van ervaren 
vissers en bestaan uit twee avonden 
en een middag in theorie en praktijk. 
De kosten zijn 5 euro. Datum en tijd 
zijn dinsdag 11 en donderdagavond 
13 juni van 16.30 tot 21.00 uur en za-
terdag 15 juni van 14.00 tot 17.00 uur 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-

domplaan 3 en in het water van de 
Hornmeer. Kinderen, die deel wil-
len nemen, kunnen zich inschrijven 
of meer informatie krijgen bij het se-
cretariaat van visvereniging Vislust 
Aalsmeer: A.C.J. Nisters, Kamerlingh 
Onnesweg 120, telefoon 0297-328364 
of per e-mail info@vislust-aalsmeer.
nl. Opgeven kan ook bij K. Noordhoek, 
Rietgorsstraat 14, tel.0297-323225 of 
06-53291221. Wacht niet te lang, want 
vol is vol. Alle deelnemers mogen een 
hengel van Vislust lenen, zodat ieder 
met hetzelfde materiaal vist. 

Buitenspeeldag voor kinderen
Aalsmeer - Op woensdag 12 ju-
ni worden twee buitenspeeldagen 
georganiseerd door de Binding. In 
Aalsmeer in de Baccarastraat in sa-
menwerking met BSO De Dolfijn 
en in de Graaf Willemlaan. De bui-
tenspeeldag wordt al jaren op deze 
plek in Kudelstaart gehouden. Het is 
deze dag meestal mooi weer, maar 
zelfs met een beetje regen gaat de 
middag gewoon door. Kinderen van 
de basisscholen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart mogen lekker komen 
spelen op het springkussen, scoren 

in een opblaasbare goal, popcorn 
proeven en nog veel meer. Ze kun-
nen knutselen, kleurplaat kleuren, 
broodjes bakken, schminken, stoep-
krijten en limonade drinken. Er kan 
zelfs een prijsje gewonnen worden! 
Alle kinderen krijgen deze middag 
een strippenkaart waar alle activi-
teiten op staan, zodat ze niks hoe-
ven te missen. Zowel in Aalsmeer 
als in Kudelstaart is de buitenspeel-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl.

Zaterdag ‘Spie Got Talent’ 
in Feesterij de Bok
Aalsmeer - Zaterdag 8 juni is de ta-
lentenjacht Spie Got Talent in Fees-
terij de Bok aan de Dreef 5 in de 
Hornmeer. Tijdens deze talenten-
jacht gaan de deelnemende teams 
strijden om de beste startplaats van 
zaterdag 15 juni aanstaande. De 
bedoeling is dat alle deelnemen-
de teams hun grootste talent laten 
zien welke door een zeer professio-
nele jury zal worden beoordeeld. Dit 
talent mag bestaan uit het zingen 
van een mooi liedje, maken van een 
dansje, het tappen van een mop, het 
maakt niet uit. Wat wel belangrijk 
is dat het optreden maximaal 1.27 
minuut mag duren en dat een ie-
der zijn/haar eigen muziek hiervoor 
meebrengt op een cd of usb stick. 
Aanvang van de talentenjacht is 
14.00 uur, maar om alles vlot te laten 
verlopen wil het junior-bestuur ie-
dereen verzoeken ruim op tijd aan-
wezig te zijn, zodat de DJ de ingele-
verde CD of USB klaar kan zetten. 
Let op! Deelname kan alleen indien 
het inschrijfgeld is voldaan! 

Dromenvanger en kussen
Zoals ieder jaar tijdens de race, 
die plaatsvindt op zaterdag 15 ju-
ni, is er een inleveropdracht waarbij 

de teams een prijs kunnen winnen 
die door de jury wordt beoordeeld. 
Dit jaar bestaat de inleveropdracht 
uit: Maak de mooiste dromenvan-
ger. Deze moet ingeleverd worden 
bij controlepost De Zotte Wilg. Om 
de opdrachten met zoveel mogelijk 
punten te behalen moet je dit jaar 
je hoofdkussen van je bed meene-
men. Hiermee mag je gaan gooi-
en bij een opdracht in de Aardbei-
ensloot. Ook belangrijk om je ou-
ders of begeleiders te vragen euro-
munten mee te nemen. Deze heb je 
ook nodig bij een opdracht die je te-
genkomt tijdens de race. En, wat de 
geheime opdracht is, staat vermeld 
in de juniorpraambode van 13 juni 
aanstaande. Volgend jaar is het al-
weer het 10e jaar van de juniorrace. 
Om aan dit jubileumjaar een eigen 
tintje te geven kunnen de teams 
ideeën inzenden voor het thema van 
2014. De leukste inzender kan hier-
mee een mooie prijs winnen, wat 
deze prijs is wordt nog niet bekend 
gemaakt. Heb je een leuk idee voor 
de jubileumjuniorrace, stuur de-
ze dan naar esther-juniorpramen-
race@hotmail.com. Het junior-be-
stuur is benieuwd naar alle creatie-
ve inzendingen!

Handbalcompetitie jeugd
Meiden B1 en C1 kampioen!
Aalsmeer - Op zondag 2 juni moes-
ten de meiden B1 van FIQAS Aalsmeer 
thuis spelen tegen Zeeburg. Bij winst 
van deze wedstrijd zouden zij kam-
pioen zijn in de poule en een tic-
ket krijgen om het NK veldhandbal te 
gaan spelen. Het begin van de wed-
strijd verliep nog wat moeizaam, en er 
werd dan ook weinig gescoord. Na de 
rust werden er meer snelle acties in-
gezet, waardoor er wel veel gescoord 
werd en FIQAS Aalsmeer kon uitlo-
pen. Die voorsprong gaven de meiden 
niet meer uit handen en na het laat-
ste fluitsignaal was de eindstand 17-10 
en konden de meiden een feestje gaan 
bouwen. Nu op naar het NK veldhand-
bal op 22 juni! De dag er voor, zater-
dag 1 juni, stond de wedstrijd van de 
meiden C1 van FIQAS Aalsmeer om 
het kampioenschap tegen VOC 2 op 
het programma. De sfeer was goed 
en dat begon al in de kleedkamer. Na 
een goede warming up kon de wed-
strijd beginnen en dat was toch wel 
even schrikken, want binnen vier mi-
nuten stond de C1 al met 3-1 achter. 
De meiden moesten nog even wakker 
geschud worden. Net op tijd, er werd 
een snelle tweede fase gespeeld en er 
werd heel mooi afgerond door de op-
bouwrij. De meiden lieten mooie aan-
vallen zien en er werd zelfs twee keer 
uit de hoek gescoord. Met de rust was 
de stand 11-8 in het voordeel van FI-
QAS Aalsmeer. Na de rust startten de 

meiden van Aalsmeer goed: het ene 
doelpunt was nog mooier dan het an-
dere. Na acht minuten lieten ze VOC 
nog wel even wat terug komen - tot 
twee punten verschil - maar toen ging 
het gas er weer op bij de meiden van 
Aalsmeer en zo werd het uiteindelijk 
21-17 voor de C1 meiden. Na het laat-
ste fluitsignaal was het groot feest met 
mooie bloemen, een super gave me-
daille en champagne, want het kampi-
oenschap was een feit! Maar liefst ze-
ven jeugdteams van FIQAS Aalsmeer 
staan aanstaande zaterdag 8 juni in 
een finale om de NHV handbalbeker, 
regio Midden Nederland. En ze heb-
ben geluk, want de wedstrijden wor-
den allemaal thuis, in sporthal de 
Bloemhof, gespeeld. Om 11.40 uur be-
ginnen de jongens van de C1 en pas 
om 20.50 uur komen de jongens A1 in 
actie. En daar tussen gaan ook de ge-
mengde D-jeugd, de meiden C1, B2 en 
B1 en de jongens B1 proberen een be-
ker in de wacht te slepen. Er valt ge-
noeg te genieten dus zaterdag: Kom 
naar de Bloemhof en steun de jeugd! 

Het complete programma: 
11.40 uur: Aalsmeer jongens C1 – LHV
12.30 uur: Aalsmeer jongens B1 – LHV
13.30 uur: Aalsmeer gem. D-team – Fidelitas
16.50 uur: Aalsmeer, meisjes C1 – Wasmeer
17.40 uur: Aalsmeer, meisjes B2 – Wasmeer
18.40 uur: Aalsmeer, meisjes B1 – Wasmeer
20.50 uur: Aalsmeer, heren A1 - Fidelitas 
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Open dag RKDES Handbal met 
clinic en wedstrijden geslaagd
Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 
heeft RKDES handbal meegedaan 
aan Sportpassie Aalsmeer. Het pro-
gramma bestond uit twee delen: ’s 
ochtends kon de jeugd in de Proos-
dijhal kennis maken met handbal, 
terwijl ’s middags in The Beach de-
monstratiewedstrijden beachhand-
bal werden gespeeld. Voor de och-
tendsessies was jeugdbondscoach 
Erik van der Wel uitgenodigd om 
een clinic te verzorgen. 
De eerste groep bestond uit kin-
deren van 5 tot en met 9 jaar, ter-
wijl de tweede groep bedoeld was 
voor kinderen van 10 tot en met 12 
jaar. Met veel enthousiasme wist 
de bondscoach niet alleen de ei-
gen jeugdleden te boeien, maar ze-
ker ook de andere kinderen die een 
keer wilden ervaren wat nu pre-
cies handballen inhoud. De clinic 
werd afgesloten met een wedstrijd-
je. Al met al een Sportpassie-och-
tend, die naar meer smaakt! Uiter-

aard hoopt de club dat de kinde-
ren die voor het eerst kennis heb-
ben gemaakt met handbal, ook de 
komende weken een aantal gra-
tis handbaltrainingen komen vol-
gen. ’s Middags in The Beach stre-
den zowel de dames als heren van 
RKDES en FIQAS Aalsmeer tegen 
elkaar in demonstratiewedstrijdjes 
beachhandbal. Bij de dames bleek 
het verwachtte kwaliteitsverschil 
tussen beide teams niet of nauwe-
lijks aanwezig. Het publiek zag dan 
ook spannende wedstrijdjes waarbij 
beide teams één keer wisten te win-
nen. Bij de heren was het krachts-
verschil een stuk groter, maar er 
was voldoende te zien voor de toe-
schouwers die naar The Beach wa-
ren gekomen. Pirouettes, vliegertjes 
en lobjes wisselden elkaar in hoog 
tempo af. De organisatie kan terug 
kijken op een geslaagd evenement 
dat in de toekomst zeker voor her-
haling vatbaar is. 

1e Westeinderwaterweek 
Aalsmeer komt er aan!
Aalsmeer - Geïnspireerd door het 
Friese skutjesilen wordt dit jaar al 
weer voor de derde keer het Natio-
naal Regenboog Evenement (NRE) 
gevaren. Er wordt gezeild om de eer 
van de 15 gemeentes en organisa-
ties in het Groene Hart. Achtereen-
volgens op de Kager Plassen, Het 
Braassemermeer, de Westeinder 
Plassen (vrijdag 5 juli) , de Vinke-
veense Plassen en de Nieuwkoopse 
Plassen. Marc Blees zeilt voor de ge-
meente Aalsmeer. Hij won vorig jaar 
de series op de Grote Poel en werd 
in totaal nipt tweede. De wedstrij-
den worden verzeild voor Surfeiland 
Vrouwentroost en zijn vanaf de wal 
goed te volgen. Het NRE wordt door 
allerlei activiteiten omlijst. Afgelopen 
jaar met de eerste keer het eigen 
bootje bouwen door kinderen van 
Aalsmeerse basisscholen. Konink-
lijke De Vries Scheepsbouw hielp 
een handje om een schaalmodel van 
een echte Aalsmeerse praam in el-
kaar te zetten en die moest dan ook 
wel echt blijven drijven! Het was een 
groot succes om de kinderen me-
de hierdoor met de watersport ken-
nis te laten maken. Voor organi-
satoren Joost Kempers en Willem 
Vriend van de Stichting Walevene-
ment Aalsmeer reden om de act dit 
jaar te herhalen. Al snel blijkt, dat de 
geplande vrijdag samenvalt met de 
laatste schooldag van het jaar. “Bij 
het zoeken naar een oplossing rol-
den we van het ene idee in het an-
dere”, aldus Willem Vriend. “We had-
den zo veel suggesties, dat we be-
sloten een hele week in te vullen. 
Daarmee werd de Westeinderwater-
week geboren.”
“Met het invullen van een hele week 
kunnen we Aalsmeer als water-
sportlocatie nog nadrukkelijker op 
de kaart zetten”, vult Joost Kempers 
aan. “We beginnen op vrijdag 28 ju-
ni met de tweede editie van het mi-
nipraam bouwen voor en door de 
jeugd. Tegelijkertijd zijn er zeilen in 
de Optimist en windsurfen, verzorgd 
door Zeilschool Aalsmeer. Alles op-
nieuw vanaf het Surfeiland, waar de 
hele week een grote partytent zal 
staan. Er is waterfietsen in de Fort-
gracht van ’t Fort in de bocht naar 
Kudelstaart, waartoe het Fort zelf 
ook open zal zijn. En ook de vol-
gende dagen gebeurt er veel. Li-

ons Club Ophelia organiseert smul-
len met Proefvaren. De Windsurfclub 
heeft een opstap-dag met haar jaar-
lijkse Oude Deuren Race.” Op initi-
atief van Henk van Leeuwen komt 
er zaterdagavond vanaf 21.00 uur 
een Plaspop met life optredens van 
shantykoren, en (rock) bandjes waar 
je gratis met je eigen sloepje heen 
kunt varen. Voorts komen er water-
ski- en wakeboard-demonstraties, 
vanaf Welkom Thuis aan de ande-
re kant van de Watertoren een open 
watergolftoernooi en op vrijdag 5 juli 
komen de Regenbogen weer op het 
water. Met ’s middags drie races zo 
dicht mogelijk langs de kant, zodat 
ze voor een groot publiek zijn te vol-
gen. Op de woensdagavond zijn er 
trouwens al zeilwedstrijden, georga-
niseerd door de Watersport Vereni-
ging Aalsmeer; dan verwachten we 
tegen de 40 deelnemers die met een 
tijdscorrectie varen, waardoor ieder-
een kans heeft om te winnen. Zater-
dag sluiten we af met de Havendag. 
In en rond de partytent presenteren 
Aalsmeerse watersportondernemers 
zich met hun aanbod en aanbiedin-
gen. Omlijst door Westeinder Culi-
nair als toprestaurants uit de regio 
hun eigen culinaire verwennerijen 
aanbieden.” “’t Begon als een grap-
je”, lacht Willem, “het is nu een heus 
evenement geworden.” “Dat klopt”, 
vult Joost aan. “We hebben vol-
op de medewerking en coördinatie 
van de gemeente en het enthousi-
asme van Cor Zomer en zijn colle-
ga’s. We kunnen veel optuigen door 
sponsoring en horen al vragen als 
Aalsmeer, wat gebeurt daar? Geen 
wonder. De Westeinderplassen vor-
men een der mooiste natuurgebie-
den van Nederland. De Westeinder, 
ook wel De Poel genoemd, is het 
grootste en meest bijzondere bin-
nenmeer van Nederland. Het is een 
prachtig natuurgebied met zowel 
honderden kleine eilandjes als vele 
jachthavens met in totaal meer dan 
6000 ligplaatsen! De Westeinder en 
Aalsmeer zijn het waard om met be-
houd van veel natuurschoon verder 
ontdekt te worden. Beleef Aalsmeer, 
ervaar de Westeinder.” Surf naar 
www.westeinderwaterweek.nl voor 
alle gedetailleerde informatie en de-
finitieve activiteiten.
Theo van Mierlo

Willem Vriend en Joost Kempers van de stichting Walevenement Aalsmeer.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. van Leeuwen en 
van Grieken wint Soissons
Aalsmeer - Zaterdag stond voor 
de duivenliefhebbers van de Tele-
graaf een midfond (midden afstand) 
vlucht op het programma van-
uit de Franse plaats Soissons. Van-
wege de bewolking die overheers-
te in de ochtend, werden de duiven 
om 11.00 uur gelost met een NNW 
wind die matig tot krachtig was. Het 
was de 977 was Leo van Leeuwen 
en Hans van Grieken die de gemid-
delde afstand van 340 kilometer met 
een snelheid van 1197,743 meter per 
minuut (72 kilometer per uur) win-
nend afsloot. Aad van Belzen uit Ku-
delstaart werd tweede en Jan van 
Dijk uit Aalsmeer derde. In Rayon 
F werden Leo en Hans tweede, Aad 
zesde en wisten vijftien duiven van 
de Telegraaf zich bij de eerste 100 
te klasseren tegen 2788 duiven die 
in concours stonden. In de Afdeling 

Noord Holland werden Leo en Hans 
derde en Aad negende van totaal 
13.546 duiven. 

De uitslag is als volgt:
1. Comb. v. L. & v. Grieken Aalsmeer
2. A.J. van Belzen Kudelstaart
3. J.A. van Dijk Aalsmeer
4. J.H. van Duren Amstelveen
5. W. Wijfje De Kwakel
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. C. van Vliet Kudelstaart
8. Gerard en Lies v.d. Bergen Kudelstaart
9. D. Baars Kudelstaart
10. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
11. J. Vijfhuizen De Kwakel
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer
14. M. de Block Aalsmeer
15. H. Spaargaren Aalsmeer
16. S. Vonk Aalsmeer
17. Th. v.d. Wie Aalsmeer

Korfbalcompetitie
Geen promotie voor VZOD 
door verlies van Atlantis
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag kwam voor de laatste wed-
strijd dit buitenseizoen Atlantis 1 uit 
Mijdrecht, de nummer twee met één 
punt voorsprong op VZOD, op be-
zoek in Kudelstaart. Zou VZOD weer 
een huzarenstukje kunnen verto-
nen? De twee voorgaande wedstrij-
den werden achterstanden nog om-
gezet in winst. Het was een belang-
rijke wedstrijd voor de hoofdmacht 
van Frits Visser, want bij winst maak-
te de korfbalploeg nog kans op een 
promotie naar de tweede klasse. 
Voor beide ploegen dus een belang-
rijke wedstrijd en dat was op het veld 
ook goed zichtbaar. Met veel wind 
over het veld begon VZOD/vdBoon 
1 tegen de wind in, om de schade 
beperkt te houden en hopen om de 
tweede helft met de wind mee een 
gat te kunnen slaan. Veel spanning 
en dus veel gemiste kansen van bei-
de ploegen zorgden er voor dat er 
een ruststand van 2 tegen 3 in het 
voordeel van het Mijdrechtse Atlan-
tis op het score bord stond. 

Een goede uitgangspositie voor de 
tweede helft waarin VZOD voor de 
wind mocht gaan spelen, maar niets 
was minder waar. Door het mis-
sen van vele kansen onder de korf 
en een goed gericht schot van een 
heer van Atlantis wist de ploeg uit 
Mijdrecht uit te lopen naar een voor-
deel van 2 punten. Na hard werk en 
niet al te goed spel, met als voor-
naamste oorzaak wind en spanning, 
kwamen de Kudelstaarters wel weer 
terug in de wedstrijd met een gelij-
ke stand van 5 tegen 5. Met nog 5 
minuten op de klok was dit een uit-
stekende stand voor Atlantis, want 
die had aan één punt genoeg, voor 
VZOD daarentegen was alleen winst 
voldoende. Nog éénmaal werden de 
mouwen opgestroopt, maar uitein-
delijk was het Atlantis die een fout 
van de Kudelstaarters onder de paal 
afstrafte en de eindstand op 5-6 
bracht. Helaas is het deze keer niet 
gelukt, geen promotie voor VZOD. 
Nu vakantie en op naar een nieuw 
seizoen. 

Deelnemers Dorpentocht fietsen 
5.100 euro bijeen voor Haarwensen
Aalsmeer - Op zondag 2 juni werd 
voor de 36e keer de Dorpentocht 
georganiseerd. Dit is dè alom be-
kende recreatieve fietstocht voor het 
gehele gezin en/of de sportieve fiet-
ser. Liefst 1700 deelnemers hebben 
een mooie dag achter de rug. De zon 
bleef maar schijnen. De temperatuur 
liep zelfs op naar 17 graden. Maar 
deze weersomstandigheden waren 
extreem goed om een gezellig dag-
je te fietsen. 
Dit jaar ging de fietstocht, die elk 
jaar een andere route kent, weer 
eens door het Groene Hart van Ne-
derland. Wie op de hoofdpost in Am-
stelveen startte kwam via de rand 
van Amstelveen langs de golfbaan 
en langs het voormalige KNSF ter-
rein naar Ouderkerk aan de Amstel. 
De tocht volgde de westelijke route 
van de Ronde Hoep. Bij Nessersluis 
was de splitsing; 55 of 35 kilometer. 
Die van 55 ging door naar het plas-
sengebied bij Botshol en Vinkveen. 
Vervolgens via Wilnis en Mijdrecht 
naar de Pondskoerkersluis. Langs 
het watertje De Kromme Mijdrecht 
naar Amstelhoek en Uithoorn. Na 

de brug over de Amstel via het lan-
delijke dorp De Kwakel en de over-
bekende stempelpost in Aalsmeer 
weer terug naar Amstelveen. Bij el-
ke stempelpost kreeg men als een 
stempel met een letter. Alle letters 
op een rij vormden het codewoord 
van de dag ‘2 keer haar’ (55 km) of 
‘2 keer’ (35 km). Wan het goede doel 
van dit jaar was de stichting Haar-
wensen. Deze stichting is er voor 
kinderen tot en met 18 jaar, die door 
medische behandelingen in aan-
merking komen voor een haarwerk 
of pruik. Op zondagavond, direct na 
de fietstocht, kon de voorzitter van 
de Dorpentocht, de heer Marco de 
Knegt, onder luid applaus van al-
le vrijwilligers een cheque van 5.100 
euro overhandigen aan de vertegen-
woordigster van de Stichting Haar-
wensen. Zij namen de cheque in 
ontvangst en bedankten uitvoering 
alle mensen die deze dag hebben 
doen slagen. Kortom, het was op-
nieuw een fietstocht waar zeer ve-
le mensen met veel plezier op zullen 
terugkijken. De volgende, 37e, Dor-
pentocht is op zondag 1 juni 2014. 

Voetbal zaterdag
Marken-Aalsmeer is nog 
steeds onbeslist!
Aalsmeer - VVAalsmeer, dat tot de 
68e minuut met een 0-3 voorsprong 
een eenvoudige returnwedstrijd te-
gen Marken tegemoet zag, werd za-
terdag de laatste 20 minuten - ook 
door gedwongen wissels - wegge-
speeld door een ontketenend Mar-
ken. Waar trainer Charles Loots van 
Marken er drie aanvallers inzet-
te, moest Aalsmeer trainer Antho-
ny Servinus zijn middenlinie opof-
feren wegens blessures. Dat pakte 
voor Marken het beste uit. Het was 
niet zo dat Aalsmeer achteroverleu-
nend op 0–3 kwam. Doelman Ray 
Smidt van Aalsmeer moest voor-
al in de eerste minuten met knappe 
reddingen het team in de race hou-
den. Marken, vooral voorin sterk met 
Kevin Giele als absolute uitblinker, 
moet het hebben van zijn voorhoede. 
Meestal komt de lange bal van kee-
per Mike Oudshoorn of verdediger 
Patrick Leeflang. Deze oudste spe-
ler van het veld is tactisch sterk en in 
de lucht niet te kloppen. Vooral toen 
hij in de tweede helft achterin ging 
spelen kreeg Aalsmeer het moeilijk. 
Aalsmeer stond achterin de eerste 
helft goed en hield de Marker voor-
hoede in bedwang. Men combineer-
de goed op het middenveld en voor-
in met Salih Yildiz en Calvin Koster 
en de enigszins terugspelende Pe-
ter Neuvel (tactisch goed) bleek de 
defensie van Marken enkele zwak-
ke plekken te hebben. Na de 0-3 van 
Salih Yildiz in de 68e minuut ging de 
knop bij Marken om. De Aalsmeer 
defensie ging fouten maken en raak-
te het vertrouwen kwijt door omzet-
ting. Het werd 3-3 en dus kan het 
aan de Dreef aanstaande zaterdag 8 
juni een pittig duel worden met als 
inzet de eerste klasse voor Marken 
behouden of voor Aalsmeer promo-
tie. Onder leiding van de prima flui-
tende Harm van Etten uit Schermer-
horn was Aalsmeer de eerste minu-
ten het meest aan de bal. Marken 
had de wind mee en de lange ballen 
maakten het voor Aalsmeer achter-
in knap lastig. Na een overtreding in 
de 18e minuut op Calvin Koster nam 

deze vlug de vrije trap op Tom Does-
wijk, die eerst zijn man uitspeelde 
en daarna keeper Mike Oudshoorn 
kansloos liet, 0-1. Een prima opste-
ker. Ray Smidt moest in de 19e mi-
nuut tweemaal een redding verrich-
ten op inzetten van René Comman-
deur en Kevin Giele. Het spel ging 
op en neer en de toeschouwers ver-
veelden zich niet met dit koude weer. 
Uit een corner van Peter Neuvel in 
de 33e minuut kopte Stefan van der 
Dussen de bal op het doel die via 
onderkant lat weer het veld invloog. 
Dat was pech. De laatste 10 minu-
ten voor de pauze waren voor Mar-
ken. Ray Smidt hield met enkele 
knappe reddingen zijn doel schoon. 
De tweede helft bracht spektakel. In 
de 53e minuut speelde Calvin Kos-
ter twee man uit en verschalkte Mike 
Oudshoorn in de korte hoek, 0-2. 
Wissel 64e minuut: Dirk Jan van der 
Meer voor Tom Doeswijk (blessure). 
Ray Smidt moest in de 55e minuut 
gestrekt gaan op een schot van Re-
né Commandeur. Een penalty werd 
Aalsmeer onthouden op Thomas 
Harte in de 59e minuut, toen hij naar 
de grond werd getrokken. Een coun-
ter van Aalsmeer in de 68e minuut, 
Calvin Koster speelde zich knap vrij 
en gaf de bal breed op Salih Yildiz. 
Deze schoot vanaf links met een cur-
ve in de rechter hoek, 0-3. De wed-
strijd leek gespeeld, maar we we-
ten nu het verdere verloop. Twee-
maal was het Kevin Giele in de 72e 
en 80e minuut en stond het 2-3. Wis-
sel 79e minuut: Noud Bruchner voor 
Tim Millenaar. Het werd er niet be-
ter op voor Aalsmeer toen ook nog 
Arno Boes in de 85e minuut de stand 
op 3-3 tilde. Aalsmeer moest alle zei-
len bijzetten om een nederlaag te 
voorkomen. Wissel 92e minuut: Mark 
Ruessink voor Calvin Koster. Komen-
de zaterdag 8 juni moet het gaan ge-
beuren bij Aalsmeer tegen Marken. 
Aanvang 14.30 uur. Kom het zien aan 
de Dreef!
Foto: Jaap Maars
  
Jack van Muijden 

Weer een baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 12 juni kan 
iedereen meedoen met de 5 kilome-
ter baanloop bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer. Alle dames en heren, jon-
gens en meisjes en ook de veteranen 
zijn van harte welkom. Test je con-
ditie door eens op recreatieve wij-
ze 5 kilometer te lopen op de baan 
van AVA in de Sportlaan 43. Probeer 
de 12 en halve ronden te volbrengen 
met lekker hardlopen in eigen tem-
po. Bij de finishlijn staan ervaren ju-

ryleden om de juiste tijden te contro-
leren. Het startschot wordt gegeven 
om exact 20.00 uur. Eerder komen 
is raadzaam, bijvoorbeeld om al-
vast warm te lopen of een kopje kof-
fie te drinken in de gezellige kanti-
ne van AVA. Het sportcomplex is ge-
opend vanaf 19.15 uur en inschrijven 
kan tot 15 minuten voor aanvang. De 
kosten bedragen 2 euro voor niet-
leden van AVA. Er zijn kleedkamers 
met douches zijn aanwezig.

Turnster Liza is 19e op NK 
Aalsmeer - Afgelopen week-
end werd in Opmeer het Neder-
lands Kampioenschap voor de turn-
sters uit de eerste divisie gehouden. 
Op zaterdag ging het om de meer-
kampfinale en op zondag om de 
toestelfinales. Seniorturnster Liza 
Tichelaar was op de halve finale re-
serve geworden voor de meerkamp-
finale en hoorde driekwartier voor 
de start van de finale dat zij toch 
mee mocht doen. In de weken voor-
afgaand aan de wedstrijd had Liza 
zich toch goed voorbereid op een 
eventuele wedstrijd waardoor zij ei-
genlijk wedstrijd klaar was. Op het 
eerste toestel, brug, ging het jam-
mer genoeg mis bij de afsprong. 
Liza stootte hard haar voeten tegen 
de lage ligger en had daardoor wei-
nig controle over haar dubbelsalto 
waardoor zij na haar landing ach-
terover rolde. Zij herpakte zich ech-
ter goed op het volgende toestel. 
Met een stabiele en zuivere oefe-
ning op de balk kreeg zij slechts 2 

punten aftrek in de uitvoeringsscore 
en noteerde een 11,900 op het sco-
rebord! Op de vloer turnde Liza een 
ontspannen oefening, goed voor 
12,000 punten. Tijdens de toestel-
warming-up bij sprong maakte Liza 
een perfecte overslagsalto tot stand, 
jammer genoeg kon zij deze uitvoe-
ring niet herhalen tijdens haar wed-
strijdsprong en moest zij haar han-
den aan de grond plaatsen. Geluk-
kig kon Liza afsluiten met een ruim 
uitgevoerde gehoekte tsukahara tot 
stand. In een zwaar bezet deelne-
mersveld eindigde Liza op een net-
te 19e plaats. Op zondag mocht Liza 
nog de sprongfinale turnen. Haar 
eerste sprong, overslagsalto, ein-
digde zij tot zit. Haar tweede sprong 
was wel goed uitgevoerd. Het ge-
middelde van haar scores was goed 
voor een achtste plek in het deel-
nemersveld. Liza heeft haar laatste 
wedstrijden met plezier geturnd en 
kan nu met een goed gevoel haar 
turncarrière afsluiten. 



SEAT heeft een breed aanbod van modellen met het aantrekkelijk 14% bijtellingstarief. Zeer voordelig, en wie wil er nu niet besparen! De lage bijtelling geldt op de Mii, Ibiza SC, Ibiza 5-deurs, 
Ibiza ST, Leon SC en de Leon 5-deurs. 

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO
2
-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaf € 7.895,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. 

SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

SEAT.NL

LEON, IBIZA EN MII MET 14% BIJTELLING

ENJOYNEERING

BESPAREN IS TOCH LEUK!
ONTDEK ONZE 14% MODELLEN

/ Mii € 7.895,- v.a. € 38,69 per maand A-label            
/ Ibiza SC € 15.995,- v.a. € 78,38 per maand A-label  
/ Ibiza 5-deurs € 16.395,- v.a. € 80,34 per maand A-label  

/ Ibiza ST € 16.895,- v.a. € 82,79 per maand A-label  
/ Leon SC € 23.990,- v.a. € 117,55 per maand A-label  
/ Leon 5-deurs € 23.990,- v.a. € 117,55 per maand A-label  

Auto Maas
Teelmanstraat 3 • Aalsmeer
0297 - 32 43 20 • www.automaas.nl 

Openingstijden: 
ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur 

za 10.00 tot 16.00 uur

RIJSCHOOL

MARC

RIJLES!
AALSMEER

Geen wachtlijst dus 
direct beginnen 

(ook spoedopleidingen)

0297-344355 of 
06-12396221

Reeker 
Wonen
Bel: 340828

Tekst

*Gevraagd:
Vrouw zoekt iemand om golf-
surflessen mee te volgen. Lijkt 
dit je ook leuk? Bel me dan. 
Tel. 06-50221659
Te koop:
Humax 32” digitaal lcd 
tv, aansl.: hdmi-2x scart-
composiet-pc. €50,-.
Tel. 0297-325454
Te koop:
20 Hele mooie buxusplant-
jes 18 cm hoog en €2,- p. st. 
Tel. 0297-540317
Gevraagd:
Heel veel zegels van de Ma-
kro,  wie wil mij helpen sparen?
Tel. 0297-540317
Te koop:
Cadeaubon voor 4 pers. in-
cl. matr. huur voor Dutch 
water dreams  €50, -.
Tel. 0297-342804
Gevraagd:
Wie kan er voor mij van mdf 
schijfjes (onderzetters) op 
de draaibank maken. On-
geveer 10 cm- 12 cm. 
Tel. 0297-560072

Boerderij Stichting Oud Aalsmeer 
kandidaat B(l)oeiende ledenactie
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer is met het project ‘Dah-
lia Maarse’ door de Rabobank regio 
Schiphol geselecteerd voor de B(l)
oeiende Ledenactie. Oud Aalsmeer 
wil met de opbrengsten van de actie 
zijn thuisbasis, de historische boer-
derij uit 1825 (Uiterweg 32) onder-
houden, opknappen en restaureren. 
U kunt daarbij helpen en dat kost u 
helemaal niets! 
De Rabobank Regio Schiphol (waar 
Aalsmeer en Kudelstaart onder val-
len) biedt al zijn leden de mogelijk-
heid om één stem per persoon uit 
te brengen op een van twintig ge-
selecteerde projecten. Inmiddels 

hebben alle leden van Rabobank 
Regio Schiphol virtueel 25 euro uit 
het Rabobank Coöperatiefonds ont-
vangen. Dat bedrag kunnen zij nog 
tot en met 18 juni doneren door te 
stemmen op zijn of haar favoriete 
stichting of vereniging via www.re-
gioschiphol.rabobank.nl. De stich-
ting Oud Aalsmeer hoopt natuur-
lijk dat u dat door de bank aange-
boden bedrag wilt bestemmen voor 
het project van de stichting Oud 
Aalsmeer. En dat u familieleden, 
vrienden of kennissen met een re-
kening bij de Rabobank wijst op de-
ze mogelijkheid om (gratis) deze 
stichting te ondersteunen. 

Zaterdag koffie met AB
Aalsmeer - Aalsmeer - Zaterdag 
8 juni houdt Aalsmeerse Belangen 
weer haar bekende inloopmiddag 
in De Oude Veilig in de Marktstraat. 
Vanaf 15.00 uur zitten verschillen-
de fractiespecialisten klaar om vra-
gen te beantwoorden. Maar mis-
schien heeft u geen vragen, maar 
wilt u zelf iets vertellen, of alleen 
maar komen kennismaken met deze 
lokale fractie van de gemeenteraad. 
Er zijn natuurlijk voldoende actue-
le onderwerpen. Op 6 juni worden 
maar liefst twee bestemmingsplan-
nen besproken in het beraad. Be-
stemmingsplan Nieuw Oosteinde en 
bestemmingsplan Hornmeer staan 

beide ter behandeling op de agen-
da om vervolgens op 27 juni vast-
gesteld te worden. Maar misschien 
heeft u iets te melden rondom de 
opnieuw vast te stellen basistarie-
ven huishoudelijke verzorging. Bin-
nenkort staat ook de Lentenota 
weer op de agenda. 
In de Lentenota worden op hoofdlij-
nen de plannen voor het komende 
jaar besproken en vastgelegd. Kort-
om genoeg te vragen of te melden. 
Ook zij die alleen een kopje koffie of 
thee willen drinken om nader ken-
nis te maken met de fractie zijn tus-
sen 15.00 en 17.00 uur ook van har-
te welkom.

Gemeenten Aalsmeer en Amstelveen:

‘Zorg lokaal waar het kan, 
regionaal waar nodig’
Aalsmeer - Met samen 115.000 
inwoners voldoen de gemeen-
ten Aalsmeer en Amstelveen ruim-
schoots aan de eis van minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken 
om groot genoeg te zijn om de ta-
ken aan te kunnen die per 1 janua-
ri 2015 aan gemeenten worden ge-
decentraliseerd. Gemeenten moe-
ten zoveel mogelijk samenwerking 
zoeken bij de zorg van jeugd, ou-
deren, chronisch zieken en mensen 
die moeilijk aan het werk komen. De 
regio Amsterdam-Amstelland waar 
Aalsmeer toe behoort, spreekt de 
intentie uit om zorg samen te rege-
len. Wethouder Zorg en Welzijn Ad 
Verburg: “Het belangrijkste criteri-
um voor samenwerking is goede en 
betaalbare maatschappelijke zorg 
en ondersteuning voor onze inwo-
ners. Samenwerking kan gezamen-
lijke inkoop betekenen en ook het 
in stand houden van voorzieningen. 
Wat we als gemeente zelf doen, met 
Aalsmeer of regionaal, werken we 
nu verder uit.” Wethouder Jeugd-
zorg Rik Rolleman: “Aalsmeer heeft 
samen met Amstelland-Meerlanden 
gemeenten en de stadsregio Am-
sterdam de intentie uitgesproken 
om samen te werken in de jeugd-
zorg. In ieder geval voor jeugdbe-
scherming, jeugdreclassering, het 

meldpunt huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. Ieder kind moet 
veilig en gezond kunnen opgroeien 
in een gezinssituatie.” Gemeenten 
krijgen vanaf 2015 zoveel mogelijk 
één budget met maximale beleids-
vrijheid om maatwerk te leveren 
en bureaucratie en administratieve 
rompslomp te vermijden. Elke ge-
meente staat voor de afweging wel-
ke taken ze zelf aankan en welke ze 
samen met andere gemeenten or-
ganiseert. Het college van Aalsmeer 
wil dat wat lokaal kan lokaal wordt 
geregeld. Daarom hevelt het rijk ook 
taken over: gemeenten staan dich-
ter bij de burger. Denk bijvoorbeeld 
aan de loketfunctie voor de bur-
ger, huishoudelijke hulp, huidige 
Wmo-taken en het regelen van bij-
stand. Zaken als dagbesteding, so-
ciale werkvoorziening en specialis-
tische ambulante jeugdhulp kan de 
gemeente Aalsmeer regelen met de 
gemeente Amstelveen, een logisch 
gevolg van de ambtelijke samen-
werking. De gemeente zoekt regi-
onale samenwerking bij onderwer-
pen als arbeidsmarktbeleid, jeugd-
bescherming en –reclassering. De-
ze samenwerking is overigens niet 
nieuw: Gemeente Aalsmeer maakt 
al deel uit van regionale diverse sa-
menwerkingsverbanden. 

Rotonde Schipholdraaibrug 
en Schipholdijk dicht!
Aalsmeer - Vanaf donderdag 13 ju-
ni 20.00 uur tot en met donderdag 
20 juni 05.00 uur worden de Schip-
holdijk en de rotonde bij de Schip-
holdraaibrug in Schiphol-Oost af-
gesloten en omgebouwd tot een T-
splitsing. In deze periode is de ro-
tonde volledig afgesloten voor al het 
autoverkeer. Het advies voor het au-
toverkeer is dit knooppunt te mijden. 
Na de werkzaamheden wordt een 
belangrijk deel van de nieuwe ont-
sluitingsroute in gebruik genomen. 
Op de A9 is de afslag 6 Aalsmeer, 
komend vanuit Utrecht, afgesloten. 
De Schipholweg N232 richting ro-
tonde Schipholdraaibrug is vanaf de 
op- en afrit A9 afgesloten. De Nieu-
wemeerdijk N231 is direct na de ro-
tonde aan de noordzijde van de A9 
afgesloten. De Schipholdijk is di-
rect na de Brugstraat richting A9 af-

gesloten. Het advies voor het auto-
verkeer is dit knooppunt te mijden. 
Het (brom)fietsverkeer kan langs de 
werkzaamheden rijden. De rotonde 
wordt tijdens de afsluiting heringe-
richt tot een splitsing met een vrije 
rechtsafbaan naar de nieuwe oprit 
A9 richting Utrecht. Deze extra op-
rit is nodig om straks bij de opening 
van de nieuwe N201 het verkeer 
snel en ongehinderd naar de A9 te 
leiden. Gelijktijdig wordt de laatste 
hand gelegd aan de Schipholdijk. 
Deze wordt omgebouwd naar de 
nieuwe, definitieve situatie. Daar-
naast wordt de fly-over op de kop 
van de Bosrandbrug aangesloten 
op de aansluitende nieuwe wegen. 
Direct na de afsluiting kan het ver-
keer gebruik maken van het groot-
ste deel van de definitieve wegen-
structuur van de nieuwe N201.

Ook jaarrekening in Raad 27 juni
Jaarverslag 2012 toont een 
financieel gezond Aalsmeer
Aalsmeer - Gelijktijdig met het af-
scheid van burgemeester Theo van 
Eijk en de komst van burgemees-
ter Vonk-Vedder, biedt het colle-
ge van B&W twee documenten aan 
bij de gemeenteraad: jaarrekening 
en jaarverslag. In het jaarverslag 
staan de programmaverantwoor-
ding en de paragrafen. In de jaar-
rekening bericht het college over 
de programmarekening. Met de-
ze jaarstukken legt het college ver-
antwoording af over de uitvoering 
van de beleidsvoornemens zoals de 
raad die in de begroting heeft vast-
gelegd. 
Het jaarrekeningresultaat sluit po-
sitief met een bedrag van 1.428.000 
euro. De afwijkingen ten opzichte 
van de begroting zijn met name het 
gevolg zijn van de stagnatie bij de 
bouwgrondexploitaties, vertraging 
in de uitvoering van het beheer-
plan kunstwerken (bruggen en be-
schoeiingen) en het vrijkomen van 
een budget van 900.000 euro dat 
was bedoeld voor toekomstig on-
derhoud van de aanbouw van het 
gemeentehuis. Er is in 2012 niet ge-
start aan het achterstallig en groot 
onderhoud van bruggen en be-
schoeiingen. Bij de besluitvorming 
van de jaarrekening wordt voorge-

steld om het budget voor het on-
derdeel beschoeiingen voor de toe-
komst te reserveren. 
Om de beschikbare middelen zo ef-
ficiënt mogelijk in te zetten, is er-
voor gekozen om voor het onder-
deel bruggen een nieuwe planning 
te maken voor de komende jaren. 
Op basis van een eerste herover-
weging wordt bij de besluitvorming 
van de jaarrekening voorgesteld om 
voor dit onderdeel 196.800 euro vei-
lig te stellen.

Stagnatie bouwgrondexploitaties
Door achteruitgang in de projec-
ten is de toevoeging aan de voorzie-
ning grondexploitatie en bouwpro-
jecten hoger dan geraamd. De ge-
meente Aalsmeer kent twee grote 
grondexploitaties: project &2=1 en 
Green Park Aalsmeer. Voor het pro-
ject &2=1 is een extra bedrag ge-
reserveerd voor toekomstige tekor-
ten van 2,38 miljoen euro. Voor het 
project Green Park Aalsmeer moest 
een aanvullend bedrag voor de toe-
komst worden gereserveerd ter 
grootte van 1,9 miljoen euro. Be-
handeling van beide stukken staat 
gepland in de bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad op donderdag 
27 juni.

Vrijwilligersadviescommissie 
presenteert jaarverslag 
Aalsmeer - Op 23 mei heeft de Vrij-
willigersadvies commissie (VAC) 
haar jaarverslag gepresenteerd aan 
wethouder wonen, Rik Rolleman. De 
VAC adviseert in het belang van de 
woonconsument en geeft gevraagd 
en ongevraagd advies bij bestem-
mingsplannen, bouwplannen en re-
novatieplannen. Wethouder Rik Rol-
leman: “Ik ben erg blij met de VAC in 
Aalsmeer. Ze geven praktische ad-
viezen over de kwaliteit van nieuw-
bouwwoningen in de gemeente 
waardoor het prettiger wonen is in 
deze woningen.” 
De VAC hanteert een aantal toets-
criteria in haar advies. Zo letten ze 
op de bruikbaarheid, toegankelijk-
heid en veiligheid van nieuwbouw-
woningen. Daarnaast kijken ze ook 
of er gezond en comfortabel ge-
woond kan worden in de wonin-
gen en of deze duurzaam en onder-
houdsvriendelijk is. Voorzitter Mar-
ry de Grauw: “Bij deze criteria kij-
ken we bijvoorbeeld naar veel prak-
tische zaken. Hoe snel kan ik mijn 
boodschappen naar de keuken 
brengen? Hoef ik niet met mijn af-

val door het huis om het buiten weg 
te gooien? Maar ook is er genoeg 
ruimte voor een kapstok in de gang 
en kan mijn bezoek droog staan 
voor de deur als het regent.” Door 
het advies van de VAC bij het bouw-
project Mijnsheerlijckheid komt hier 
nu onder andere voldoende ruim-
te voor fietsenberging, toegang van 
fietsers tot de parkeergarage en 
wordt de sociale veiligheid rond de 
hoofdingang en brandtrappen op-
gelost. De VAC adviseert niet alleen 
aan nieuwbouwprojecten, maar ook 
aan particulieren. Meer informatie 
hierover is te vinden op de websi-
te www.vacpuntwonen.nl/aalsmeer. 
De vrijwilligersadvies commissie 
(voorheen vrouwenadvies commis-
sie) bestaat uit een groep vrijwilli-
gers die bestaat uit voorzitter Mar-
ry de Grauw, secretaris Hansje Ha-
vinga, penningmeester Judith Bak-
ker en de bestuursleden Marion 
Groeneveld, Agnes Snel en Ineke de 
Wijn. Ze zijn allen opgeleid door het 
VAC-punt Wonen. Bij dit VAC-punt 
Wonen zijn 195 gemeenten in Ne-
derland aangesloten. 

Njoy in N201
Aalsmeer - De vaste feestavond 
Njoy voor jongeren vanaf 14 jaar 
staat zaterdag 8 juni weer op het 
programma in de N201. De voet-
jes kunnen weer van de vloer! Ver-
wacht veel gezelligheid, leuke men-
sen en de beste feesthits van dit 
moment, zodat je even de sleur van 
school van je af kunt zetten, uit je 

dak kunt op jouw favoriete muziek 
en bovendien leuke nieuwe mensen 
kunt ontmoeten. Het feest begint 
om 21.30 uur en duurt tot 3.00 uur. 
Na 1.30 uur worden geen bezoekers 
meer binnen gelaten. Legitimatie is 
verplicht. De entree is 2 euro. Er zijn 
diverse promotors die kaartjes ver-
spreiden op scholen waarmee je 
gratis binnen kunt komen. Meer io-
ver het programma op www.n201.nl 
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Inschrijven kan tot 9 juni
Tennisvereniging dit jaar in 
teken van Spaanse Ibiza!
Rijsenhout - Het Rijsenhoutse 
Open van 22 tot en met 30 juni komt 
er weer aan! Dit jaar staat het toer-
nooi in het teken van het Spaanse le-
ven op Ibiza. Gezellige zwoele avon-
den in een kleurrijke en zonovergo-
ten ambiance. Wil je deze Spaanse 
sportieve week niet missen, schrijf 
je dan voor 9 juni in voor het Open 
Rijsenhoutse van 2013 via www.tvrij-
senhout.nl. Het belooft weer een 
week vol sportiviteit en gezelligheid 
te worden. Vanaf woensdag staat er 
elke avond een heerlijk gerecht op 
het menu. Laat je weer verrassen 
door de kookkunsten van de eigen 
clubleden. Op zaterdagavond 29 juni 
is er een wijnproeverij met uitsteken-
de wijnen en bubbels. Aansluitend 

op de wijnproeverij is er een feest-
avond voor jong en oud. Uiteraard 
geheel in Ibiza stijl. De week wordt 
traditioneel afgesloten op zondag 30 
juni met spannende finales en een 
heerlijk hapje dat past bij het the-
ma. Kortom, zowel deelnemers als 
bezoekers zijn van harte welkom om 
dagelijks te genieten van de Spaan-
se keuken en van alle activiteiten op 
het tennispark aan het Konnetlaan-
tje. Op naar wederom een fantasti-
sche tennisweek en schrijf je snel in! 
Ben je nog geen lid van een tennis-
vereniging en lijkt het je leuk om te 
tennissen? Tennisvereniging Rijsen-
hout houdt op zaterdag 22 juni een 
open dag. Kom gezellig even kijken 
en informeer naar de mogelijkheden!

Vrienden van Future derde 
bij Stratentoernooi
Kudelstaart - Zondag 26 mei is 
het jaarlijkse Stratentoernooi van 
RKDES gehouden. Bij de deelne-
mers dit jaar wederom een team uit 
jeugdhonk Future, onder de naam 
team G13. De jongens en meiden 
hadden van tevoren samen al ge-
traind en hadden erg veel zin in het 
toernooi. In groene tenues met ei-
gen rugnummer en achternaam be-
traden de jongeren het veld. Drie 
van de vier wedstrijden wonnen de 
jongeren, maar één tegenstander 

bleek te sterk, dus helaas geen plek 
in de finale. Maar gelukkig, het team 
van jongeren dat vorig jaar nog mee 
deed vanuit de Future, en zich nu als 
vriendenteam had opgegeven, be-
haalde wel een finale-plek en mocht 
de beker voor de derde plaats in het 
algeheel klassement mee naar huis 
nemen. Beide teams kijken met veel 
plezier terug op het Stratentoernooi 
en zullen volgend jaar zeker weer 
proberen om een beker in de wacht 
te slepen!

Stefan 3e bij 
AMC-Loop

Aalsmeer - De weersvoorspel-
ling voor de dertigste AMC Loop 
was ronduit beroerd. Tien graden, 
wind en regen waren aangekon-
digd, maar uiteindelijk verliep de 
loop zondag 26 mei onder bijna ide-
ale omstandigheden. De frisse wind 
remde de ongeveer 1.000 deelne-
mers nauwelijks en zo nu en dan 
liet de zon zich zien. Afgezien van 
een kort buitje bleef het droog. De 
19-jarige Stefan Wolkers van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer nam deel 
aan de 10 kilometer, die achteraf 
precies 10.119 meter lang bleek te 
zijn. Hij eindigde als derde van de 
iets meer dan 500 deelnemers op 
deze afstand met een snelle tijd van 
35.54 minuten. 

Yosra Abdelrazek aanmoedigingsprijs

Twirlgroepen naar NK!
Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei or-
ganiseerde de productgroep twirlen 
van SV Omnia een twirlwedstrijd in 
sporthal de Bloemhof. Het senioren-
team bestaande uit Nikkie, Eefke, 
Suzanne, Lisa, Manon, Sabine, Ali-
cia en Yosra debuteerde bij het on-
derdeel small team twirling. De mei-
den hebben hard getraind op deze 
routine en lieten een prima debuut 
zien, zij behaalden goud met 66.1 
punten. Het juniorteam bestaande 

uit Imca, Cynthia, Yvette, Kim, Seli-
na en Solenne, bracht voor de laat-
ste keer de ‘oude’ routine en kwam 
voor het eerst uit in de Advance 
klasse. De meiden namen waardig 
afscheid met een ‘no drop’ en wis-
ten zich hiermee definitief te plaat-
sen voor het NK met maar liefst 83 
punten. Het juvenile team bestaan-
de uit Yasmine, Elise, Yvanka, Laeti-
scha, Ebony, Julia, Isabel en Rachel, 
kwam voor het laatst als ‘Oliver’ op 

de vloer bij het onderdeel small 
team dance twirl. Het team behaal-
de wederom NK plaatsingspunten 
en een mooie tweede plaats. De al-
lerjongste twirlsters: Lisanne, Noa 
en Lonneke hebben zich prima ver-
maakt op deze lange wedstrijddag. 
Zij deden rond het middaguur mee 
aan het onderdeel Kidstwirl. Aan het 
einde van de middag mochten zij als 
peewee team hun Circusshow laten 
zien samen met Tara, Resa en Isa-
bel, ook zij gingen er met goud van-
door! 

Rond vijf uur was het laatste optre-
den. Na het bekend maken van alle 
uitslagen mochten Anja en Amber 
de ‘Corine v/d Neut trofee’ uitreiken 
aan iemand binnen SV Omnia. Vo-
rig jaar was dit Yvanka Wulving voor 
haar doorzettingsvermogen. Dit jaar 
kreeg Yosra Abdelrazek de wissel-
beker als aanmoedigingsprijs. Zij 
heeft vorig jaar het NK net moeten 
missen. Met dit zetje in de rug gaat 
het hopelijk dit jaar lukken. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl of het 
sportpunt van SV Omnia via e-mail 
sportpunt@svomnia.nl. 

Mandy de Boer scoort 
voor Oranje tegen België
Kudelstaart – De afgelopen twee 
zaterdagen heeft de Kudelstaart-
se Mandy de Boer twee officiële in-
terlands gespeeld met het Neder-
lands elftal onder 15 tegen België. 
Het eerste duel betrof een uitwed-
strijd, die in Braine l’Alleud werd af-
gewerkt. Dit is een stadje in Wallo-
nië even te zuidwesten van Brus-
sel. Vanwege de afstand verzamel-
den de speelsters al op vrijdag in 
het Van der Valk hotel in Gilze-Rijen. 
Van daaruit ging het met de offici-
ele KNVB spelersbus richting Brus-
sel, waar werd overnacht. Zaterdag 
om 16 uur stond de aftrap gepland 
in het Stade Gaston Reiff, het thuis-
complex van RCS Brainois. Man-
dy begon in de basis en mocht zelfs 
weer de aanvoerdersband dragen. 

De eerste helft was van beide kan-
ten niet al te best. Er werd erg on-
rustig gevoetbald en veel balverlies 
geleden. Beide ploegen zaten er bo-
venop en gaven elkaar weinig ruim-
te om te voetballen, maar mogelijk 
dat het slechte veld daar ook nog 
debet aan was. Bij de rust stond het 
nog steeds 0-0. In de tweede helft 
begon het bij Nederland beter te lo-
pen. Dit kwam met name doordat 
de Belgen meer ruimtes weggaven. 
Als gevolg hiervan konden de Oran-
je leeuwinnen via een paar snel-
le counters uitlopen naar een com-
fortabele 0-3 voorsprong. Vlak voor 
tijd kon België nog wat terug doen 
uit een penalty, na een handsbal 
van Nederland in het eigen straf-
schopgebied, en zo de eindstand 

op 1-3 bepalen. De tweede inter-
land was een thuiswedstrijd, die af-
gelopen zaterdag werd gespeeld 
op het sportcomplex van vv Naald-
wijk in het Westland. Mandy begon 
na vier basisplaatsen nu een keer 
op de bank en moest het volks-
lied staand voor de dug-out mee-
zingen. Oranje begon goed aan de 
wedstrijd en kon al na 10 minuten 
via een mooie kopbal uit een cor-
ner op voorsprong komen. Daarna 
zakte de ploeg wat weg, maar ook 
de Belgen konden geen vuist ma-
ken. In de tweede helft mocht Man-
dy invallen op haar vaste en favo-
riete rechtsbuitenplaats. Nederland 
dicteerde in die fase de wedstrijd en 
de Belgen konden zich nauwelijks 
onder de druk uit voetballen. Hal-
verwege de tweede helft kwam de 
verdiende 2-0 voorsprong tot stand, 
via een fraai afstandsschot. Oran-
je bleef aandringen en België was 
rijp voor de slacht. Na diverse kan-
sen duurde het toch nog tot de laat-
ste minuut van de wedstrijd waar-
in Mandy de eindstand op 3-0 kon 
brengen. Mandy is voor dit seizoen 
uitgespeeld met het Nederlands elf-
tal. Nu is het hopen en afwachten of 
zij ook volgend seizoen weer gese-
lecteerd gaat worden. Om in beeld 
te blijven moet zij proberen om weer 
een stapje omhoog te kunnen ma-
ken en gaat zij vertrekken bij haar 
huidige club RKDES uit Kudelstaart. 
Volgend seizoen zal zij gaan uitko-
men voor het meisjestalententeam 
onder 17 van sc Buitenveldert. Dit 
is een grote Amsterdamse club met 
een sterke meisjes/vrouwen afde-
ling die met hun eerste vrouwenelf-
tal in de topklasse spelen. 

Schaakmeester Hans Böhm 
bij ‘2 x 24 Schaakstukken’
Kudelstaart - Op donderdagavond 
30 mei iss de presentatie gehouden 
van het boek ‘2x24 Schaakstukken’ 
van Mladen Cicek in het dorpshuis 
Kudelstaart. Het boek met 24 foto’s 
en 24 verhalen waarin het schaakspel 
de verbindende factor is, is zeer en-
thousiast ontvangen. Niet minder dan 
internationale schaakmeester Hans 
Böhm heeft in dit boek het voorwoord 
geschreven en was tijdens de presen-
tatie aanwezig. Hij kreeg van de au-
teur, Mladen Cicek uit Kudelstaart, 

het eerste exemplaar overhandigd. 
Aansluitend werd door de internati-
onale schaakmeester een lezing ge-
houden over de geschiedenis van het 
schaakspel. Het publiek kreeg even-
eens een aantal schaakstellingen om 
interactief op te lossen. Deze kwamen 
uit Hans zijn meest recente boeken 
‘De pion’, ‘De toren’ en ‘Het paard’. 
Het optreden van Hans Böhm was 
zeer inspirerend en werd door het pu-
bliek erg enthousiast ontvangen. Voor 
meer informatie: info@mcxc.nl.

Voetbalweekend Engeland 
voor RKAV MA1 succesvol!
Aalsmeer - Nottingham was the 
place to be afgelopen weekend 
voor de voetbalmeiden van RKAV 
MA1. Na lang wachten en een lan-
ge voorbereiding werd er vrijdag-
avond 31 mei ingechecked en kon 
er gevlogen worden naar Enge-
land. In prachtige gesponsorde trai-

ningspakken nam het grootste deel 
van het team het vliegtuig naar Bir-
mingham en per bus naar het ho-
tel in Nottingham, waar het allemaal 
zou gaan gebeuren. Na een kor-
te, maar goede nachtrust en prima 
ontbijt is de wedstrijd tegen Arnold 
Town Girls and Ladies gespeeld en 

later op de dag nog een 6:6 toer-
nooi. Beide momenten leverde een 
mooie tweede positie op. Weer te-
rug in het hotel douchen en om-
kleden en de stad in. Via de oudste 
pub van Nottingham naar een Itali-
aans restaurant heerlijk aan de piz-
za en pasta. Een heel internationaal 
tintje dit weekend. Na een goede 
cooling down wandeling in het ho-
tel nog nageborreld met vele hila-
rische momenten. Zondag uitchec-
ken na het ontbijt en naar Coventry 
gereden, waar de organisatie Toer-
nooi Voetbal een vriendschappelij-
ke wedstrijd had opgezet tegen de 
Coventrians F.C. Girls and Ladies. 
Er werd gespeeld in het gesponsor-
de tenue, waar de meiden de afge-
lopen maanden sponsors voor had-
den geregeld. Na een bijzondere 
wedstrijd met opgelopen kwetsuur 
en een attente verzorging vanuit de 
voetbalvereniging is er weer terug-
gereisd naar Nederland op zondag 
2 juni. Na een wervelende ren-ac-
tie werd het vliegtuig op het nip-
pertje gehaald en werd elke speel-
ster weer met open armen ontvan-
gen op Schiphol. Dit voetbalweek-
end Engeland was voor RKAV MA1 
een succes!

Tennisvereniging All Out terug 
in Hoofdklasse zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 1 juni is 
een langgekoesterde tennis ambitie 
omgezet in werkelijkheid: Het he-
ren 1 team van All Out keert na 7 
jaar terug in de Hoofdklasse op za-
terdag! 

Na een spannende laatste wedstrijd 
tegen de Eendragt in Wormer bleek 
de behaalde 5-1 ruim voldoende om 
opponent DEM 1 uit Beverwijk van 
de eerste plaats te verstoten. Na-
dat rond 19.30 uur definitief bekend 
werd dat het team kampioen was 
geworden vertrokken de team-le-
den Joost Leliveld, Peter Koers, Ri-

chard van der Laan, Martijn van 
Dongen en Carlo van Ravenswoud 
naar thuishaven All Out in Aalsmeer. 
Daar aangekomen werden zij opge-
wacht en als ware helden onthaald 
door een groot aantal enthousiaste 
leden van de tennisvereniging. 

Op zondag 2 juni is het team, samen 
met 7 andere kampioensteams van 
All Out, gehuldigd tijdens een fees-
telijke en zonnige barbecue-bijeen-
komst die door ruim 200 leden is 
bezocht. Volgend jaar kan Aalsmeer 
dus dicht bij huis genieten van ten-
nis wedstrijden op top niveau!

Heren 1 van Tennisvereniging All Out Aalsmeer naar zaterdag Hoofdklasse. 
Vlnr Carlo van Ravenswoud, Richard van der Laan, Peter Koers, Martijn van 
Dongen en Joost Leliveld.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
12 juni vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 29 mei is gewonnen 
door Martin van Stijn met 5277 pun-
ten, gevolgd door Agnes de Boer 
met 5229 punten en op drie is Wim 
Spring in ‘t Veld geëindigd met 5093 
punten.

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 30 mei is het klaverjassen 
gewonnen door Riet Pothuizen met 
5598 punten, gevolgd door Geer-
tje Koopstra met 5299 punten en 
op drie Jaap Spaargaren met 5071 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Cobie van der Meer met 259 pun-
ten de hoogste eer. Op twee eindig-
de Janny Lubbert met 438 punten. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 7 juni is er weer 
koppelkaarten voor liefhebbers 
bij Buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Het koppelkaarten op 
31 mei is gewonnen door Ben Blom 
en Marry Akse met 5584 punten, op 
twee Marja van Schip en Erna met 
5046 punten en op drie Marja van 
de Burg en Paolo met 4960 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Paul 
Schouten en Manfret de Grauw met 
3662 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft in een ge-
zellige kaartavond, is welkom. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. 
Het klaverjassen op 29 mei is ge-
wonnen door Toon van Es met 5604 
punten, op twee Jaap Streefkerk 
met 5317 punten en op drie is Mart-
ha Raadschelders geëindigd met 
5201 punten. De poedelprijs is deze 
week uitgereikt aan Lenie Uilenberg 
met 3561 punten. 

Buitenbad Waterlelie open!
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 5 ju-
ni, is het buitenbad van zwembad de 
Waterlelie geopend! Er is hard ge-
werkt door de medewerkers van het 
zwembad om deze opening op tijd te 
kunnen bewerkstelligen. Het weer van 
de afgelopen tijd leende zich nog niet 
voor het buiten recreëren, maar door 
middel van bijverwarming, in combi-
natie met het goede weer van de af-
gelopen dagen, is de watertempera-
tuur gestegen naar een mooie 21 gra-
den en is daarmee de opening van 
het buitenbad een feit! Eindelijk is het 
weer mogelijk voor om heerlijk te zon-
nen, zwemmen en spelen op het ruime 
beschutte buitenterrein van zwembad 

de Waterlelie. Met de zomerse tempe-
raturen die voor de komende dagen 
voorspelt zijn, kan Aalsmeer dus weer 
heerlijk buiten recreëren en zwem-
men. Het buitenterrein van de Water-
lelie is de komende periode tijdens de 
standaard openingstijden altijd ge-
opend. Mocht het weer het nog niet 
toelaten om buiten te kunnen zwem-
men, dan is er ook nog de mogelijk-
heid om binnen te zwemmen, maar 
buiten te recreëren. Op het buitenter-
rein bevindt zich ook een peuterbad 
welke de komende periode altijd ge-
opend zal zijn. Schroom dus niet lan-
ger en kom gezellig langs bij zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef 7. 

Hoogste uitgooi 
voor Tibor 
Aalsmeer - Met een uitgooi van 136 
behaalde Tibor Hogervorst de eerste 
plaats in de dartcompetitie afgelopen 
dinsdag. Sebastiaan Dolk eindigde 
als tweede en op drie is Roy de Jong 

geëindigd. Volgende week dinsdag 
11 juni is de laatste dartavond van 
het seizoen. Er word dan een gezelli-
ge avond gehouden met een variant, 
koppel darten. Uiteraard word dan 
bekend gemaakt wie de beste dar-
ter van het seizoen is geworden. De 
avond begint om 20.00 uur, zaal van-
af 19.30 uur open, en is in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55.
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