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Maten in het werk te controleren
Maten zijn () maten
Constructies ter controle en volgens opgaaf constructeur
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uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Antenna wenst 
het Nederlands elftal 

veel succes!

ADVERTEREN?
IN DE

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

240.01.018 Adv Pinksteren 94x50 WT • 103,5X50• fc

NU VOOR € 10.900,-

VAN 10:00-17:00

prijs 
incl. m

ontag
e

GREEPLOZE KEUKEN 
MET 6 SIEMENS 

APPARATEN

COMPOSIET 
WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN 
KUNSTSTOF

Barendrecht / Etten-Leur  
Hoofddorp / Reeuwijk 

www.keukenmaxx.nl

& De merkenwinkel van Nederland

GEOPEND OP 
2e PINKSTERDAG

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

alle kinderkleding

heren tops
gaastra
pall mall
g-star

zaterdag 7 juni - luilak 2014 - open vanaf 08.00 uur

van 08.00 tot 09.00 uur

van 09.00 tot 10.00 uur

elk 2e
artikel

30%
korting

*geldt op het laagst geprijsde artikel

*op de adviesprijs

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Geen krant?
0251-674433

Ben jij productie- of
bandleider boeketten?

MAAK EEN AFSPRAAK...!www.movetocatch.nl

Catch
your career

MAAK EEN AFSPRAAK...!

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 7 juni 08.00-21.00 uur
Eerste Pinksterdag  gesloten
Tweede Pinksterdag 16.00-20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?

KIJK OP WWW.lEVARhT.cOm/VAcANcIEs

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER

GE
VR

AA
GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor omgeving Oosteinderweg.

Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil je wat 
bijverdienen? Bel tijdens kantooruren naar 
Rogier of Marco: 0251-674433.

voorronde

onderneming 
van het jaar 2014

op dinsdag 10 juni 2014

georganiseerd door

Zie elders in deZe krant

Omgevingsvergunning geweigerd!

Lidl moet nieuwbouwplannen 
van gemeente bijschaven
Aalsmeer - De perikelen rond su-
permarkt Lidl zijn weer opgelaaid. 
De supermarktketen heeft een om-
gevingsvergunning aangevraagd 
en deze is afgelopen 28 mei gewei-
gerd door het college van burge-
meester en wethouders. Overigens 
niet omdat de gemeente geen Lidl 
wil, het is tot slot een mooie aan-
vulling op het winkelbestand in het 
Centrum, maar ‘gewoon’ omdat het 
plan niet voldeed aan alle wettelij-
ke eisen. Of volgens de woorden 
van verantwoord wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “Het college heeft 
geen principiële bezwaren tegen 
een supermarkt, mits deze voldoet 
aan de regelgeving en goed ontslo-
ten wordt.” 

De ophef begon toen de Rabobank 
aankondigde haar gebouw verkocht 
te hebben aan de Lidl. Hoe gaat dit 
opgelost worden met de toch al (te) 
krappe ontsluiting van de Uiterweg 
en het Praamplein? Er was ook on-
duidelijkheid, de Lidl zou zich toch 

Het ontwerp van de nieuwbouw voor de Lidl, gezien vanaf de Stationsweg.

Veiligheidsdag bij politie 
en brandweer op 14 juni
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni 
organiseren de politie, brandweer 
en de ambulancedienst gezamen-
lijk een veiligheidsdag bij de kazer-
ne aan de Zwarteweg en het nabij 
gelegen bureau aan de Dreef. Bij de 
brandweer kunnen diverse voertui-
gen bezichtigd worden, kunnen be-
zoekers met de ladder mee 24 meter 
de lucht in, een ritje maken in een 
oldtimer en voor de kleine brand-
weermannen en -vrouwen staan di-
verse waterspuitspellen klaar. De 
brandweer, ambulancedienst en po-
litie verzorgen gezamenlijk deze dag 
twee grote oefeningen. Er wordt een 
demonstratie gegeven over hoe ge-
handeld wordt tijdens een beknel-
ling en wat de hulpdiensten doen 
als een water te water is geraakt. 
In het politiebureau worden rond-

vestigen in de nieuwbouw in de 
Zijdstraat? Er waren echter wel af-
spraken, maar offi cieel nog geen 
contracten getekend. De Lidl bleek 
verder te zijn gaan kijken in het 
Centrum en het oog viel op het te 
koop staande bankgebouw aan de 
Stationsweg. De bedoeling is dit 
ontwerp van architect Jaap Tromp te 
slopen en een nieuw pand te bou-
wen. Echter, zo stellen de bestuur-
ders, het bouwwerk waarop de aan-
vraag betrekking heeft, is, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband 
met de omgeving of de te verwach-
ten ontwikkeling daarvan, in strijd 
met redelijke eisen van welstand. 
Zo is de ruimte tussen de nieuw te 
bouwen supermarkt en het bank-
pand er naast maximaal 18 centi-
meter. Het poortje bij de geldau-
tomaat zou dus gaan verdwijnen. 
Het betreft verder ook een behoor-
lijk gebouw. Het bouwplan past pre-
cies in het aangegeven bouwvlak, 
het volledige bouwvlak wordt dus 
benut, maar qua hoogte wordt niet 
fors de lucht ingegaan. De hoogst 
gemeten goothoogte bedraagt 8.32 
meter en volgens de planvoorschrif-
ten mag dit 9 meter zijn. 

Twee ingangen
Het bouwplan van de Lidl is beoor-
deeld door de Commissie Ruimtelij-
ke Kwaliteit. Deze Commissie heeft 
op hoofdlijnen geen bezwaar tegen 
het plan, maar heeft te kennen ge-
geven bedenkingen te hebben over 

het feit dat de entree niet alleen aan 
de kant van de Stationsweg wordt 
gesitueerd, maar de winkel ook te 
betreden zal zijn via de achterzij-
de. Twee ingangen dus! Op de nieu-
we uitstraling heeft de Commissie 
ook enige kritiek. Spiegelend glas in 
het gevelvlak, ziet zij als een onge-
wenste materiaaltoepassing en te-
rughoudendheid wordt gevraagd bij 
het toepassen van grote aluminium 
vlakken. Achter het nieuwe gebouw 
ligt het in de bedoeling een par-
keerterrein te realiseren en ook in 
deze is de aanvrager geattendeerd 
door de gemeente om behouden-
der te zijn. Een deel van de plaat-
sen worden namelijk gesitueerd in 
de bestemming ‘groenvoorzienin-
gen’. De Lidl is door de gemeente 
op de hoogte gesteld van alle be-
zwaren en de mogelijkheid is gege-
ven om de plannen bij te schaven. 
Echter, er is niet binnen de wette-
lijke procedure, inclusief verlenging 
van 35 dagen, gereageerd. 

Aanpassen of in beroep?
Gaat de Lidl alsnog reageren en 
haar plannen, zoals gewenst, bij-
schaven en voor deze verandering 
een nieuwe omgevingsvergunning 
aanvragen? Of gaat de supermarkt-
keten op haar strepen staan en gaat 
in verweer? De kans bestaat name-
lijk nog dat de Lidl bezwaar maakt 
en mogelijk een beroep instelt te-
gen de weigering. 
Alweer: Wordt vervolgd!

leidingen gegeven, buiten kan ken-
nis gemaakt worden met de fi etsbi-
kers van de politie en onder voorbe-
houd worden demonstraties gege-
ven door de hondengeleiders en ko-
men ME’ers langs. Bij zowel de poli-
tie als de brandweer worden stands 
neergezet met allerlei informatie en 
artikelen rond het thema ‘veilig le-
ven’, zoals brandmelders en goed 
hang- en sluitwerk. Vanaf de stei-
ger aan de Stommeerweg, ter hoog-

te van nummer 131, wordt de moge-
lijkheid gegeven om mee te varen op 
de hulpverleningsboten van zowel 
de brandweer en de politie als van 
de AED en de gemeente. De open 
dag is 14 juni van 10.00 tot 16.00 
uur en kan gratis bezocht worden. 
De brandweer hoopt deze dag ove-
rigens wel nieuwe collega’s warm 
te maken voor dit vrijwilligerswerk. 
Wie al reeds geïnteresseerd is en of 
meer informatie wil kan contact op-
nemen met de clustermanager via 
w.vanrandwijk@brandweeraa.nl, via 
0297-326959 of binnen stappen op 
een maandagavond vanaf 20.00 uur 
tijdens de reguliere oefenavond in 
de kazerne aan de Zwarteweg 77.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
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
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts 
mmv dames- en herenkoor.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. Vrijdag 6 juni Leerhuis in 
Open Hof Kerk v/a 20u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. Pink-
sterdienst met ds. Liesbet Geijlvoet. 
Collecte voor DG Zending en West-
hill. Opvang allerkleinsten en zon-
dagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst ds. E.J. Wes-
terman. Organist: F. van Santen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
G.H. Frederikse uit Ermelo. Orga-
nist: Maarten Noordam.

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J. Schelhaas 
uit Zwolle en 18.30 uur met ds. J. de 
Jonge uit Alphen a/d Rijn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Don-
derdag om 10.30u. eucharistie-
viering met ds. L. Seeboldt. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
woord-communieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof en zondag 10.30u. in Karmel-
kerk eucharistievieringen met L. 
Seeboldt mmv koor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Pinksteren 
8 en 9 juni

 
Stichting Handreiking over Oceanen

Braziliaanse viering voor 
centrum Henk Helsloot 
Amstelland - De stichting Handrei-
king over Oceanen organiseert op 
zondag 8 juni een Braziliaanse vie-
ring in de Heilige Geestkerk te Am-
stelveen, aanvang 10.30 uur. Voor-
gangers zijn pastor Jan Adolfs en 
Henk Helsloot met medewerking 
van het koor Spirit onder leiding van 
Fred Bos. De opbrengst van de col-
lecte is bestemd voor renovatie en 
herinrichting van het S.O.S.-huis en 
het Sociaal centrum te Capão Boni-
to in Brazilië, in 1975 opgericht door 
Henk Helsloot. In dit centrum ont-
vangen meer dan 500 kinderen uit 
arme gezinnen dagelijks onderwijs 
en een maaltijd. Het S.O.S.-huis is 
bedoeld voor kinderen die door de 

rechterlijke macht uit huis zijn ge-
plaatst vanwege mishandeling en/
of verwaarlozing. Lees meer hier-
over op de website van de stichting: 
www.handreikingoveroceanen.nl. 
De OSA, Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer steunt dit project.
Na de viering kan worden nage-
praat over het werk van pater Henk 
Helsloot. Tevens kunnen de aanwe-
zige bestuursleden van de stich-
ting Handreiking over Oceanen ver-
dere inlichtingen over dit bijzonde-
re project in Brazilië geven. De Hei-
lige Geestkerk is gevestigd aan de 
Haagbeuklaan 3 in Amstelveen Ie-
dere belangstellende is van harte 
welkom,

Vermist:
- Rijsenhout, Blauwe Beugelstraat: Perzische kat van 9 jaar.
 Wit met beige. Draagt een zwart tuigje.
- Oosteinderweg: Witte kat met grijs puntje aan zijn staart.
- Aalsmeerderbrug, Aalsmeerderdijk: Kater.
- Lorentzhof: Zwarte kater.
- Oosteinderweg: Ragdoll kater. Wit-grijs.
- Anjerlaan: Zwart-witte kater.

Gevonden:
- Linksbuiten: Zwarte poes.
- Lakenblekerstraat: Zwarte kat.

Peuter-Instuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 11 juni 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van een 
kopje koffie of thee bij de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Van 9.30 tot 
10.30 uur is er ook de peuter-
instuif. Samen met je kindje een 
uurtje spelen, dansen, zingen 
en plezier maken! Iedereen is 
welkom in de Oost-Inn. Voor in-
lichtingen: 0297-325636, 0297-
345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 6 juni haalt Schaak-
club t’Kalende Pionnetje sa-
men met de Tennis Vereniging 
Kudelstaart het oude papier 
op. Gaarne uw papiercontai-
ner of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers ver-
zameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sport-
verenigingen. Dus, verzamel het 
papier voor de eerste vrijdag-
avond van de maand. Kijk voor 
alle ophaaldatums op www.
desupportersverenigingku-
delstaart.nl

Gereedschap voor leerlingen 
van vakschool in Uganda
Aalsmeer - De Aalsmeerse stich-
ting Kinderhulp Afrika ontving on-
langs van Stichting Gered Gereed-
schap 11 grote kisten vol met hand- 
en elektrisch gereedschap. Deze 
laatste stichting verzamelt oud ge-
reedschap en knapt deze op voor 
gebruik in ontwikkelingslanden. De 
gereedschapskisten voor Kinder-
hulp Afrika zijn bedoeld voor de 
leerlingen aan de middelbare school 
in het kinderdorp in Uganda. Zij le-
ren voor timmerman en/of metse-

laar. Een totaal gewicht van 500 ki-
lo werd via Luchtvaart zonder Gren-
zen kosteloos vervoerd naar Ugan-
da en kwam onlangs in het kinder-
dorp aan. De leerlingen zijn, zoals u 
zich kunt voorstellen, ontzettend blij 
en dankbaar met het mooie gereed-
schap. Dankzij giften zoals deze, 
kunnen de weeskinderen in Ugan-
da een vak leren en hebben zij een 
goede toekomst in het vooruitzicht. 
Dit is ook de visie van de Aalsmeer-
se stichting Kinderhulp Afrika.

Canadese 
kano gestolen!
Aalsmeer - Sinds vorige week 
woensdag is de Canadese kano 
van vanaf de steiger in Nieuw-
Oosteinde verdwenen. Het is 
een driepersoons kano, met 
een witte onderkant en een 
blauw bovendek. Wie informa-
tie heeft, wordt verzocht contact 
op te nemen met Lukas via 06-
53364693.

Mooie opbrengst collecte 
Maag Lever Darm Stichting 
Aalsmeer - De Maag Lever Darm 
Stichting heeft in de collecteweek 
van 19 tot en met 24 mei in Rijsen-
hout een bedrag van 1.209,05 euro 
opgehaald en in Aalsmeer 1.600 eu-
ro. Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 
patiënten en hun naasten te maken 
met darmkanker. Darmkanker is de 
tweede kankersoort waar mensen 
in Nederland jaarlijks aan overlij-
den. Het geld dat opgehaald wordt 
met de collecte, stelt de MLDS in 
staat om wetenschappelijk onder-
zoek naar darmkanker te financie-
ren. Zonder de bijdrage en inzet van 
vrijwilligers en donateurs is dit on-
mogelijk. De MLDS wil iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd daar-
voor hartelijk danken. Uw hulp bij 
de collecte is voor ons van groot be-
lang! Mocht u de collectant gemist 
hebben, dan kunt u via www.mlds.nl 
een donatie doen t.n.v. Maag Lever 

Actie voor Bosnië geslaagd!
Aalsmeer - De afgelopen twee we-
ken heeft de FIQAS Goede Doe-
len Stichting samen met Multi Sup-
plies een inzamelingsactie gehou-
den voor de slachtoffers van de 
overstromingen in Bosnië en Ser-
vië. Het idee werd mede ingegeven 

door FIQAS Aalsmeer speler Djord-
je Stevanovic, die zelf uit het getrof-
fen gebied komt. Er was vooral be-
hoefte aan kleding, dekens, laarzen 
en levensmiddelen en die zijn de af-
gelopen weken volop gedoneerd 
door leden en vrienden van de club 

Zonnebloem Kudelstaart maakt 
rondvaart door Amsterdam
Kudelstaart - Op zaterdag 24 mei 
zijn de gasten en vrijwilligers van De 
Zonnebloem, afdeling Kudelstaart, 
vroeg op pad gegaan. 
Deze keer was gekozen voor een 
trip met de bus naar Amsterdam. 
Doel van de reis was de rondvaart-
boot van De Zonnebloem. Deze 
boot kreeg eerder dit jaar onver-
wacht landelijke bekendheid door 
het beruchte bierblikje van Jakhals 
Erik Dijkstra van het tv-program-

ma De Wereld Draait Door. De-
ze dag verliep gelukkig zonder in-
cidenten. Het weer was voortref-
felijk. De busreis verliep voorspoe-
dig. Ruim op tijd voor de rondvaart 
arriveerde de groep in Amsterdam. 
Dat gaf de buschauffeur de gele-
genheid om de inzittenden ook met 
de bus iets van Amsterdam te laten 
zien. De rondvaart zelf duurde drie 
uur. De boot van De Zonnebloem is 
overigens van alle gemakken voor-

zien, zoals een lift voor de ouderen 
die minder goed ter been zijn. De 
tocht ging eerst over het IJ en daar-
na door de grachten, met de mo-
numentale panden uit de Gouden 
Eeuw als prachtig decor. Halver-
wege de vaartocht kregen alle op-
varenden nog een lunch aangebo-
den. Aan het einde van de middag, 
teruggekeerd in Kudelstaart, toonde 
iedereen zich tevreden over het uitje 
naar Amsterdam op deze zonover-
goten dag! Wilt u ook kennismaken 
met De Zonnebloem? Laat het we-
ten. Bezoek de landelijke website 
van De Zonnebloem voor meer in-
formatie.

Kennismaken met nieuwe wethouder
Dorpsraad over wijkaanpak
Kudelstaart - De Dorpsraad houdt 
op dinsdagavond 10 juni de jaar-
vergadering met dit jaar als thema: 
‘Wijkaanpak en een sterke buurt’’. 
De vergadering wordt als altijd ge-
houden in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg. Naast het korte of-
ficiële gedeelte van de jaarvergade-

ring zullen coördinator wijkbeheer 
Louis van Nimwegen en samen-
levingsopbouwer Frans Huijbreg-
ts een presentatie geven over ge-
noemd thema. 

Hoe kunt u als bewoner van Ku-
delstaart participeren in projec-

ten en activiteiten die in het dorp 
plaatsvinden? Deze avond krijgen 
bewoners alle kans om hierover met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Ook kan deze avond kennis ge-
maakt worden met de nieuwe wet-
houder Tom Verlaan die Wijkaanpak 
in zijn portefeuille heeft. Laat u niet 
verrassen en denk en praat mee in 
en over Kudelstaart. Belangstellen-
den zijn van harte welkom op dit 
Dorpsoverleg dat dinsdagavond om 
20.00 uur aanvangt.

Wijkoverleg in 
Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdagavond 
11 juni is er weer wijkoverleg Horn-
meer in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Er zijn enkele onder-
werpen die regelmatig besproken 
worden en waarvan ook woensdag-
avond de voortgang gerapporteerd 
zal worden. Het Hornmeerpark is er 
daar één van. Belangrijk punt is ook 
het rapport dat op verzoek van de 
gemeente door Warenco is opge-
steld over de waterproblemen on-
der de woningen in de vogelwijk. 
De conclusie van het rapport is dat 
er nog enkele werkzaamheden uit-
gevoerd moeten worden. Al met al 
voldoende onderwerpen voor een 
overlegavond. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur en zowel bewo-
ners van de Hornmeer als belang-
stellenden zijn welkom.

Darm Stichting te Amersfoort. Wilt 
u volgend jaar helpen met collec-
teren? Neem dan voor Rijsenhout 
contact op met Yvonne Capiteijns 
via 06-51127622 en voor Aalsmeer 
met Bianca Boer via 06-22345282. 

en andere mensen die meeleefden. 
Inmiddels zijn al vrachtwagens vol 
spullen verzameld en verzonden en 
eind deze week vertrekt de laatste 
vrachtwagen naar het rampgebied. 
De Stichting FIQAS Goeden Doelen 
wil iedereen die heeft meegeholpen 
om deze actie tot een succes te ma-
ken dan ook heel hartelijk bedan-
ken voor de hulp! 









Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oostein-
derweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het 
mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te 
verlenen. Ook is sprake van een overschrijding door het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te verlenen.

ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 6 juni 2014 voor 6 weken op de volgende wijzen 
ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00, alleen op afspraak). U 
kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tij-
den met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen;

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

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05BxA-VG01

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

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

ter inzagelegging ontwerp Bestemmingsplan 
‘n 196 en zwarteweg’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
6 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 voor een ieder ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘N 196 en Zwarteweg’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken. 

plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat het tracé 
van de N 196 over de Burgemeester Kasteleinweg tussen de 
kruising met de Oosteinderweg en de Van Cleeffkade enerzijds 
en de kruising met de Zwarteweg anderzijds. Tevens maken van 
het plangebied deel uit de aan de westzijde hiervan gelegen 
gronden tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de gemeente-
werf en de achterzijde van de percelen van de Hortensialaan, 
alsmede het Heegstrapark en het perceel aan de Ophelialaan 
92. Voor het plangebied is in de toekomst herontwikkeling 
tot woonbuurt voorzien. Met het oog daarop is op 31 oktober 
2013 een voorbereidingsbesluit genomen, dat op 1 november 
2013 voor de duur van één jaar in werking is getreden. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan kent een juridische en een beleidsma-
tige doelstelling. Het juridische doel van het onderhavige 
bestemmingsplan is voor de toekomst te voorkomen dat de 
gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van 
de voorgenomen herontwikkeling. Het beleidsmatige doel is 
een actueel kader te bieden voor het beheer van de bestaande 
situatie. Het bestemmingsplan is daarmee conserverend van 
aard. Het beoogt de bestaande situatie qua gebruik en be-
bouwing vast te leggen, vooruitlopend op een toekomstige 
planologische regeling voor de beoogde herontwikkeling. 

inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de 
bijbehorende stukken met ingang van 6 juni 2014 tot en met 
17 juli 2014 gedurende zes weken voor een ieder op de vol-
gende wijze ter inzage:
- langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.N196zwarteweg-
OW01;

- langs digitale weg via de gemeentelijke website http://
www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplan-
nen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestem-
mingsplan.htm

- in papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur); 

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

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze over het bestemmingsplan naar voren te 
brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in 
te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor 
genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethou-
ders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
‘zienswijze bestemmingsplan ‘N196 en Zwarteweg’. 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 tel. 0297-387575.

raaD DonDerDag 12 juni 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 12 juni 2014, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na een on-
derbreking gevolgd door de besluitvormende Raadsvergadering.

19.45  Huldiging van het heren A1 team van FIQAS Aalsmeer 
vanwege het winnen van het Nederlands Kampioen-
schap handbal.

  raaD (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   oordeelsvormende raad 
   d.d. 15 mei 2014
20.05 Ro-2 Uitvoering kindpakket
20.15 Ro-3 Voorstel intrekking rechtspositieregeling 
  gemeente Aalsmeer en het van 
  toepassing laten zijn van de 
  rechtspositieregeling Amstelveen voor 
  ambtenaren van Aalsmeer
20.20 Ro-4 Jaarrekening 2013 en Programma-
  begroting 2015 en actualisatie 2014 
  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
20.35 Ro-5 Startnotitie Oosteinderweg 105a
21.00 Ro-6 Ontwerp-begroting 2015 stadsregio 
  Amsterdam
21.10 Ro-7 GREX 2014

  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raaD (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

 Rb-1. 1. Heropening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   besluitvormende raad van 15 mei 2014
  4.  Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-2 Green Park Aalsmeer 
  Gebiedsontwikkeling BV
 Rb-3 Benoeming leden van de Regioraad
 Rb-4 Benoemen eerste en tweede 
  plaatsvervangend voorzitter Raad
 Rb-5 Benoemen voorzitters Ronde Tafel Gesprek
 Rb-6 Benoemen leden werkgeverscommissie

  SLUITING 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/031842), het veranderen van 

een in- en uitrit;
- Herenweg 78B (Z-2014/031382), het oprichten van een 

woonhuis;
- Kastanjelaan 4 (Z-2014/031835), het plaatsen van een er-

ker en dakkapel aan de voorzijde;
- Kastanjelaan 24 (Z-2014/031803), het oprichten van een 

dakopbouw;
- Oosteinderweg 247A (Z-2014/032398), het aanbrengen 

van vluchtdeuren;
- Uiterweg 282 (Z-2014/031853), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van een schoonheidsalon op 
de jachthaven.

(sloop-)melDingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 21 (Z-2014/032219), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen;
- Graaf Willemlaan 36 (Z-2014/032263), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Marktstraat 19 (Z-2014/032507), het melden van brand-

veilig gebruik;
- Spoorlaan 43 (Z-2014/032435), het verwijderen van as-

besthoudende materialen.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proceDure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- 1e J.C. Mensinglaan 21 (Z-2014/021465), het plaatsen van 

een dakopbouw (verzonden 26 mei 2014);
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/023364), het renoveren van 

een schuur (verzonden 3 juni 2014);
- Japanlaan 15 (Z-2014/026038), het plaatsen van reclame 

op de gevel (verzonden 27 mei 2014);
- Ophelialaan 139 (Z-2014/024874), het plaatsen van een 

tijdelijk afschermschot (verzonden 28 mei 2014);
- Praamplein (Z-2014/027288), het tijdelijk inrichten van 

een bouwplaats (verzonden 28 mei 2014); 
- Stommeerweg 48 (Z-2014/016208), het bouwen van een 

brug, een erfafscheiding en een toegangspoort (verzonden 
26 mei 2014);

- Uiterweg 329 ws5 (Z-2014/022055), het wijzigen van een 
aanlegsteiger (verzonden 28 mei 2014);

- Uiterweg 406 (Z-2014/021749), het plaatsen van een erf-
afscheiding met toegangspoort (verzonden 2 juni 2014);

- Vlinderweg 322 (Z-2014/013274), het uitbreiden van de 
2e verdieping aan de achterzijde van de woning (verzon-
den 28 mei 2014);

officiële mededelingen
5 juni 2014

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

openingstijDen Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op 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.

openingstijDen Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.

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.

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

VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

- Werven 32 (Z-2014/024358), het plaatsen van een tuin-
huis (verzonden 27 mei 2014);

- Zuiderpark 22 (Z-2014/015612), het oprichten van een 
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde (verzonden 
27 mei 2014);

- Zuiderpark 23 (Z-2014/015550), het oprichten van een 
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde (verzonden 
27 mei 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, reguliere 
proceDure, Van rechtswege VerleenD

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 28 maart 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

weigering omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren:
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een su-

permarkt (verzonden 27 mei 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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 verlengd:
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022056), het bouwen van een 

woonhuis, aanvraag ontvangen op 3 april 2014.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Uiterweg 186 (Z-2014/030510), het vervangen van een 

bestaande woonark (verzonden 27 mei 2014).

Buiten BehanDeling gestelDe aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Baccarastraat 3 (Z-2014/028442), het melden van het 

brandveilig gebruik van een kinderopvang (verzonden 28 
mei 2014).

geaccepteerDe (sloop)melDing(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Molenpad 19 (Z-2014/029930), melding brandveilig ge-

bruik (verzonden 28 mei 2014);
- Zijdstraat 55 (Z-2014/030391), het verwijderen van as-

besthoudende materialen en het slopen van een fietsen-
stalling (verzonden 27 mei 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

omgeVingsVergunning in afwijking Van het 
Bestemmingsplan n201-zone, oosteinDerweg 232 
(uitgeBreiDe proceDure) en ontheffingsVerzoek 
hogere grenswaarDen wet geluiDhinDer

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

Besluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het 
verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikke-
ling en heeft betrekking op het overschrijden van de grens-

gewijzigDe openingstijDen 

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

Vervolg op volgende blz.
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commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstanDscommissie)

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

eVenementen

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

collectes

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

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- ’t Oude Veerhuys B.V., Pontweg 28, Aalsmeer 
 (Z-2014/030219), ontvangen 14 mei 2014.

Drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- ’t Oude Veerhuys B.V., Pontweg 28, Aalsmeer 
 (Z-2014/030219), ontvangen 14 mei 2014.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende verlenging exploitatievergunning is 
aangevraagd:

- Roy’s Magic Theater, Emmastraat 1, Aalsmeer 
 (Z-2014/031038), ontvangen 20 mei 2014.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Cafetaria Creta, Machineweg 33, Aalsmeer 
 (Z-2014/013155), verleend 28 mei 2014.

ter inzage

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden.

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 

grenswaarden.
t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 

bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803).

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

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

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N196 en Zwar-
teweg’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Textielinzamelaar KICI maakt 
doorstart in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente heeft 
de samenwerking met de charita-
tieve textielinzamelaar KICI voort-
gezet door ondertekening van een 
nieuw contract. KICI zal de textiel uit 
de wijkcontainers blijven inzamelen 
ten behoeve van ontwikkelingswerk. 
Nieuw is dat 25% van de opbrengst 
uit de textielinzameling voor de Stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer (OSA) ingezet zal worden. 
KICI is de grootste onafhankelijke 
charitatieve textielinzamelaar in de 
Benelux. De winst van deze instelling 
gaat volledig naar het goede doel. 
Het Rode Kruis is de hoofdbegun-
stigde van KICI. Door een deel van 
de opbrengst aan OSA te schenken 
worden inwoners gestimuleerd om 
nog meer textiel gescheiden aan te 
bieden. Helaas verdwijnt er nog veel 
textiel bij het restafval in Aalsmeer. 

Wethouder Beheer Ad Verburg 
(CDA): “KICI zal textiel op een duur-
zame en verantwoorde wijze verwer-
ken. Alle textiel en schoenen mogen 
in de container, dus ook lappen stof 
en kapotte kleding. Hiermee leveren 
Aalsmeerders niet alleen een bijdra-
ge aan het milieu, maar steunen met 
hun ingeleverde textiel ook de min-
derbedeelde mensen in ontwikke-
lingslanden.” In het ‘Uitvoeringspro-
gramma Aalsmeer Duurzaam 2012-
2015’ is de doelstelling opgenomen 
om in 2015 65% van al het door de 
gemeente ingezamelde huishoudelijk 
afval te hergebruiken. De textielinza-
meling levert hier een bijdrage aan. 
Specifieke aandacht voor de textiel-
inzameling in het gemeentelijk afval-
beleid is dan ook nodig om de ambi-
tie om meer grondstoffen uit ons af-
val terug te winnen vorm te geven.

Nico Altorf, Hoofd centrale beheertaken van de gemeente, feliciteert Maris-
sa Chan-de Vries, Hoofd Relatiebeheer van KICI met het nieuwe contract.

Prijsvraag Reisbureau De Arend
Tamara Blom naar Parijs!
Aalsmeer - Op 10 mei was er weer 
de traditionele Geraniummarkt. Hol-
land International Reisbureau De 
Arend had speciaal voor deze dag 
een leuke prijsvraag uitgeschreven. 
De hoofdprijs was een geheel ver-
zorgd weekend Parijs voor 2 perso-
nen. Na de laatste oplossingen nog 
afgewacht te hebben heeft de prij-
strekking inmiddels plaatsgevon-
den. De gelukkige winnaar is Tama-
ra Blom. Naar eigen zeggen wint zij 
nooit iets dus deze prijs is haar ge-
gund. 

Verhuizing
Reisbureau De Arend kijkt inmid-
dels naar de toekomst. Het aantal 
boekingen neemt weer toe en op-
gemerkt is dat de klanten weer po-
sitiever zijn geworden. Het reisbu-

reau heeft daarom deze tijd aange-
grepen om naar een andere locatie 
om te kijken. Met ingang van 1 ok-
tober gaat De Arend verhuizen naar 
de Zijdstraat 51. Een mooi, nieuw en 
net pand op een schitterende plek. 
“Het inspireert ons en hebben er erg 
veel zin in”, aldus alle medewerkers. 
Uiteraard zal de opening niet onge-
merkt voorbij gaan, maar daarover 
later meer. Nog even en de nieuwe 
wintergidsen komen weer uit. Maar 
daar hoeft u niet op te wachten. Op 
dit moment is het overgrote deel al 
te boeken, dus aarzel niet en infor-
meer naar uw favoriete winterbe-
stemming! Vooral Kerst en Krokus 
worden al volop gereserveerd ,dus 
wees er snel bij. Tot 1 oktober is 
Reisbureau De Arend te vinden op 
nummer 33 in de Zijdstraat.

Wie bedenkt naam?
Unieke Fitnesstuin in 
achtertuin Zorgcentrum 
Aalsmeer - Jan Dreschler, directeur 
van Zorgcentrum Aelsmeer, is er maar 
wat trots op dat de eerste fitnesstuin 
voor ouderen in de achtertuin van het 
zorgcentrum is gerealiseerd. Hij zegt 
in de openingstoespraak voor alle be-
langstellenden in de grote zaal van het 
huis, dat oud worden niet zo moeilijk 
is, maar gezónd oud worden wel. “Ac-
tief blijven en bewegen is zo belangrijk. 
Hierdoor blijf je bij de tijd, want het is 
tevens goed voor het brein.” Aldus de 
directeur, die het stokje overdraagt aan 
Berry Philippa, voorzitter van ‘vrienden 
van het zorgcentrum’. Deze bedankt al-
le initiatiefnemers en vertelt over de in-
vestering van het totale project en wat 
de stichting hiervoor heeft kunnen be-
tekenen. Vooral de studenten van de 
Hoge School in Amsterdam worden in 
het zonnetje gezet. Zij hebben het idee 
van een ‘speeltuin voor ouderen’ ver-
der uitgewerkt tot een verrassend re-
sultaat. Nico Hofman, neemt daarna 
het woord en spreekt over het unieke 
project dat tot stand gekomen is door 
goede samenwerking van een aantal 
partijen, waaronder zijn Paramedisch 
Advies Centrum Aalsmeer (PACA). Hij 
benadrukt ook dat bewegen uiterst be-
langrijk is en dan vooral buiten. “En als 
het regent doet u gewoon een regen-
kapje op of trekt een regenjas aan. Da-
gelijks trainen geeft een groot effect. 
Beter iedere dag even dan één keer 
in de week lang. Er zijn genoeg uit-
dagingen te vinden in apparaten die u 
straks mag gaan bekijken. De begelei-
ding van uw dagelijkse training zal in 
handen zijn van fysiotherapeuten Lisa 
Wegbrans, Willemijn van Leeuwen en 
Laurens Keessen.” De trainers nemen 
applaus in ontvangst en vervolgens 
gaat de hele stoet de fitnesstuin in.

Bekende schaatsers 
knippen lint door
Voor de formele handeling waren vijf 
topsporters uitgenodigd met hun trai-
ner. Bekende namen als Annette Ger-

ritsen en Kjeld Nuis mochten samen 
met vijf bewoners van het zorgcen-
trum het enorme lint doorknippen na 
het startschot van een enorme illega-
le strijker, afgestoken door assistent 
schaatstrainer Bjarne Rijkkje. De ne-
gentien apparaten in de fitnesstuin 
werden direct in gebruik genomen. De 
schaatsers deden daar, naast de bewo-
ners, actief aan mee. Er is tevens een 
Jeu de Boule baan gekomen en er zijn 
genoeg zitjes gecreëerd. Niet alleen de 
bewoners van het zorgcentrum, maar 
de gehele bevolking van Aalsmeer is 
welkom in de nieuwe fitnesstuin, waar 
overigens nog een mooie naam voor 
moet worden bedacht.

Door Miranda Gommans

Burgemeester: “Gepassioneerd mens en harde werker”

Drukte bij afscheidsreceptie 
wethouder Rik Rolleman
Aalsmeer - Onder grote belang-
stelling is afgelopen woensdag 28 
mei afscheid genomen van Rik Rol-
leman als wethouder in Aalsmeer. In 
de Zotte Wilg kon aan het einde van 
de middag de hand geschud wor-

den van de voorman van Pact, die 
twee jaar wethouder is geweest. De 
46 jarige Rolleman schoof tussen-
tijds aan bij het college na vertrek 
van partijcollega Ulla Eurich. In kor-
te tijd heeft Rik Rolleman zich als 

een goed bestuurder ontpopt en 
zich geliefd gemaakt bij velen. De 
kleine zaal was voor de ontvangst 
ingericht, maar deze ruimte bleek 
rap. Een lange rij ontstond om de 
ex-wethouder de hand te kunnen 
schudden, die overigens voor ieder-
een alle tijd nam. Van speechen wil 
Rik Rolleman eigenlijk niets weten, 
maar toch nam burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder het woord. “Ik wil 
graag even terugkijken op de af-
gelopen twee jaar”, begon zij. “Ik 
vond het prettig om met je samen 
te werken. Ik heb je leren kennen 
als een oprecht, integer en fijn be-
stuurlijk mens. Iemand die altijd oog 
heeft voor zijn medemens en par-
ticipatie hoog in het vaandel heeft 
staan. Een gedreven en gepassio-
neerd mens, een harde werker, die 
tot op het laatste moment effectief 
wilde zijn”, complimenteerde eer-
ste burger de scheidende wethou-
der, die overigens graag nog een 
bestuursperiode in het college zit-
ting had willen nemen. “Je hebt een 
aantal complexe zaken voortvarend 

opgepakt en veel zaken op de rails 
gezet. Ik weet dat je de klus graag 
had willen afmaken, maar niks is zo 
onvoorspelbaar als de politiek.” Rik 
Rolleman heeft twee jaar de porte-
feuilles onderwijs en jeugd, duur-
zaamheid, wonen en volkshuisves-
ting en Schiphol onder zijn hoe-
de genomen en hiermee veel be-
reikt. In deze noemde de burge-
meester onder andere het woning-
bouwproject N2=1, zijn aanzet voor 
een nieuwe groenvisie, zijn pleidooi 
voor stichting Sienergie, de te bou-
wen fusieschool, “De nieuwe school 
in de Hornmeer die de meest duur-
zame, groene school van Neder-
land moet worden“, en het feit dat 
Aalsmeer weer bestuurlijk meepraat 
over Schiphol. 

Rik Rolleman gaat terug naar de 
gemeente Haarlemmermeer waar 
hij sinds 1 juni is begonnen als ge-
biedsmanager van de wijken Flo-
riande en Overbos. “In je nieuwe 
functie word je de schakel tussen 
het gemeentebestuur, de ambtelij-
ke organisatie, inwoners en keten-
partners zoals de politie en de wo-
ningbouwvereniging. Een uitdagen-
de functie die je volgens mij op het 
lijf is geschreven”, besloot burge-
meester Vonk haar speech. Politiek 
blijft Rik Rolleman overigens actief 
in Aalsmeer. Hij is met voorkeurs-
stemmen gekozen en is onlangs be-
edigd tot gemeenteraadslid.

Weer Raad met huldiging
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 12 juni komen burgemees-
ter, wethouders en fracties bijeen 
voor de vergadering van de Raad. 
De bijeenkomst begint om 20.00 in 
de raadszaal met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onder-
breking gevolgd door de besluitvor-
mende raadsvergadering. Een kwar-
tier voor aanvang van de vergade-
ring vindt ook ditmaal een feestelij-
ke huldiging plaats. 

Het heren A1 team van handbalver-
eniging Fiqas is Nederlands kampi-
oen geworden en voor dit prachti-
ge resultaat wordt het team in het 
zonnetje gezet. De Raad staat on-
der voorzitterschap van burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder en begint, 
na de openingsslag met de hamer, 
met de behandeling van het uit-
voering kindpakket. Aan de fracties 
wordt gevraagd een eenmalige bij-
drage van 9.000 euro beschikbaar te 
stellen ter uitvoering van de motie 
Armoede en kinderen. Vervolgens 
wordt gesproken over de rechtspo-

sitie regeling voor ambtenaren van 
de gemeenten Aalsmeer en Am-
stelveen. Ook op de agenda de pro-
grammabegroting 2015 van de vei-
ligheidsregio Amsterdam en Amstel-
land, de Startnotitie Oosteinderweg 
105a en de ontwerpbegroting 2015 
van de stadsregio Amsterdam en de 
Raad wordt besloten met Grex 2014. 
Het betreft in deze de grondexploi-
tatie voor het project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’. Onder andere wordt de 
ambitie uitgesproken om binnen het 
project te streven naar dertig pro-
cent sociale woningbouw en te on-
derzoeken in hoeverre alternatie-
ve woonvormen een bijdrage kun-
nen leveren aan het realiseren van 
extra sociale woningbouw. Na pauze 
gaat de vergaderavond verder met 
besluitvorming over Green Park Ge-
biedsontwikkeling en het benoemen 
van leden van de Regioraad, eerste 
en tweede plaatsvervangend voor-
zitter Raad, voorzitters Ronde Tafel 
Gesprek en leden werkgeverscom-
missie. De vergaderavond is open-
baar, belangstellenden zijn welkom.

Gemeente hoopt op leuke 
Luilak zonder vernielingen
Aalsmeer - De nacht van vrij-
dag 6 op zaterdag 7 juni is het lui-
lak in Aalsmeer. Luilak is een ty-
pisch Noord-Hollandse traditie 
waarbij kinderen en jongeren in 
de vroege ochtend lawaai maken 
op straat om de langslapers, of-
wel ‘luilakken’, wakker te maken. 
In Aalsmeer en Kudelstaart is Lui-
lak erg populair onder de jeugd. 

De afgelopen jaren is het aan-
tal vernielingen tijdens Luilak he-
laas sterk toegenomen. De ge-
meente doet dit jaar daarom een 
oproep aan een ieder om Luilak 
op een leuke, verantwoorde ma-

nier te vieren. Vier Luilak ‘s och-
tends vroeg in de ochtend, niet al 
de avond ervoor. 

Heeft u kinderen die Luilak gaan 
vieren? Geef ze mee dat op een 
leuke en verantwoorde manier te 
doen. Houdt rekening met een 
korte nachtrust, kruip eventueel 
vrijdagavond een uurtje eerder 
in bed. Voorkom irritatie, zet uw 
huisbel uit. 

Laat uw afvalcontainers niet aan 
de wegkant staan. Als u ziet dat er 
zaken worden vernield, meldt het 
bij de politie via 0900-8844.
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DÉ VIOOLSPECIALIST

TIP:TIP:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE: NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

Keyboard M5
‘Medeli’
   € 115,-

Discobollen
(20 + 30 cm)
                             vanaf

                                 

Djembé
‘Gó Percussion’
(demontabel)   

Klassieke gitaar
‘Gomez’ (wit)
3/4 + 4/4                    vanaf  € 69,-

€ 12,95 € 99,-

Muziek:
Vrijdag 6 juni:
* Tropisch feest voor groep 8 in De 
Bok, Dreef van 19.30 tot 22.30u.
* Friday Night Party met dj Henkie in 
danscafé de Praam, Zijdstraat, 22u.
* Bruun met Arjan Bruinsma in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 7 juni
* Estafette-dj v/a 16.30u. en Praam-
party met dj v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
Zondag 8 juni:
* Blues van Domilou in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
* The Red Maddies in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 20u.
Maandag 9 juni:
* Optreden Australische band Fire-
birds in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer v/a 16u.
Donderdag 12 juni:
* Start DJ Mixwedstrijden in dans-
café de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 14 juni:
* Afsluiting week van The Beatles 
met concert in bibliotheek, Markt-
straat v/a 15u.
* Rock-classics van band Alice 
Good in N201, Zwarteweg, 21-01u.

Films:
T/m 12 juni
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Nieuw: X-Men: Days of Future Past. 
Voor jeugd: Muppets Most Wanted, 
Flits en het magische huis, Rio 2, K3 
Bengeltjes en Mees Kees op kamp. 
Voor volwassenen: Toen was geluk 
heel gewoon en The Other Woman. 
Op woensdag 11 juni Ladies Night.
Zaterdag 14 juni:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.

Exposities:
Zaterdag 7 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
7 en 8 juni:
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. Zaterdag honingslingeren.
Dinsdag 10 juni:
* Opening expositie Christa Logman 
met bewoners Ons Tweede Thuis in 
gemeentehuis, Raadhuisplein om 
20u. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden tot en met 29 augustus.
Tot en met 19 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag, eerste zondag van de maand, 
van 12 tot 17u. Schilderijen en zeef-
drukken van Robert Brandy. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 5 juni:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-

delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ovak fietstocht richting Nieuw-
veen. Start zwembad Dreef 13.30u.
Vrijdag 6 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
6 t/m 9 juni:
* Sterrenweekaatje voor jeugd op 
terrein RKAV, Beethovenlaan.
Zaterdag 7 juni:
* Landelijke cactusdag bij Ubink, 
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
* Jubileumfeest 50 jaar Basketbal-
vereniging v/a 10u. reünie en v/a 
20u. feest in Proosdijhal.
* Aanschuiftafel met Cees Vreeken 
in Huiskamermuseum, Van Cleeff-
kade 12a van 16 tot 18u.
8 en 9 juni:
* Legobeurs in Crown Studio’s, Van 
Cleeffkade. Zondag en maandag te 
bezoeken 10 tot 17u.
Dinsdag 10 juni:
* Computerinloop voor senioren bij 
Vita, Clematisstraat 20. Ook op don-
derdag. Beide dagen 9.30 tot 12u.
Woensdag 11 juni:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mi-
kado, Catharina Amalialaan, 9.30-
11.30u. Tevens peuterinstuif
* Buitenspeeldag voor jeugd van 14 
tot 16u. spelletjes in Baccarastraat 
en in Graaf Willemlaan, Kudelstaart, 
Tot 17u in De Waterlelie, Dreef.
* Jaarmarkt in en rond winkelcen-
trum Kudelstaart van 13 tot 20u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Baanloop (3, 5 km) bij Atletiekver-
eniging in Sportlaan v/a 20u.
Zaterdag 14 juni:
* Feest 95 jaar VVA op terrein Dreef. 
Om 19u. wedstrijd, v/a 20u. reünie.
* Herdenking 30 jaar Mokum Col-
lectie dankzij Dieuwke Bakker in 
Huiskamermuseum v/a 16.30u.

Vergaderingen/Lezingen:
Donderdag 5 juni:
* Algemene ledenvergadering Flora-
Holland, Legmeerdijk v/a 19.30u.
* Ledenvergadering Basketbalver-
eniging Aalsmeer in Proosdijhal, Ku-
delstaart v/a 19.30u.
Vrijdag 6 juni:
* Week van The Beatles in biblio-
theek Marktstraat met van 16.30 tot 
17.30u. verhalen vertellen.
Dinsdag 10 juni:
* Lezing voormalig Rusland corres-
pondent Michel Krielaars afgewis-
seld met muziek (zang en accorde-
on) in Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 
12. Aanvang: 20u.
* Voorronde Onderneming van het 
jaar voor Starters en Middel bedrij-
ven in Crown Studio’s, Van Cleeffka-
de. Inloop v/a 20u.
* Jaarvergadering Dorpsraad over 
wijkaanpak in Dorpshuis van Ku-
delstaart v/a 20u.
Woensdag 11 juni:
* Wmo-raad vergadert in gemeente-
huis, 14.30 tot 15u. inloop.
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
* Wijkoverleg Hornmeer over wa-
terproblemen en park in buurthuis 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 12 juni:
* Netwerkbijeenkomst Borrel Aals-
meer in Welkom Thuis, Stommeer-
weg. Inloop v/a 17u.
* Bijeenkomst Cultuurpunt voor 
Amateurvereniging, 18 tot 19.30u.
* Raadsvergadering in gemeente-
huis v/a 20u.
* Greenport Aalsmer event voor 
sierteeltsector, 14-17u. in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade.

Live-muziek op eerste Pinksterdag
The Red Maddies in Joppe
Aalsmeer - Op zondag 8 juni is 
er weer live muziek in café Joppe 
in de Weteringstraat. Van 20.00 tot 
en met ongeveer 22.00 zullen The 
Red Maddies het ‘podium betre-
den’ en de bezoekers voorzien van 
een avond vol welbekende pop en 
rock hits! Een uitstekende gelegen-
heid om het extra lange pinkster-
weekend nog even extra glans te 
geven! The Red Maddies is een zeer 
enthousiaste rock- pop coverband 
uit de regio, opgericht in september 
2009 en sindsdien nog steeds actief 
in de originele bezetting, bestaan-
de uit Madelon Jansen op zang, 
Nick Lommerse op gitaar en key-
board, Kevin Tak op gitaar, Tobias 

Thuysman op bass en Kasper Zand-
vliet op drums en achtergrondzang. 
Het repertoire is uitgebreid dan wel 
veelzijdig, meer dan genoeg voor 
een avondvullend programma! Hier-
bij ligt de focus op de hedendaag-
se populaire covers van onder an-
dere Anouk, Kings of Leon en Red 
Hot Chili Peppers, maar zeker ook 
zullen vergeten oude klassiekers als 
Whole Lotta Love en Sweet Child ‘O 
Mine ten gehore gebracht worden. 
Dit alles met als doel iedereen een 
topavond te bezorgen, vol met her-
kenbare muziek. De toegang is gra-
tis. Café Joppe heet iedere muziek-
liefhebber zondagavond van harte 
welkom.

Praamparty en estafettemiddag
Start DJ Mixwedstrijd 
in danscafé de Praam
Aalsmeer - Op donderdag 12 juni 
start de DJ Mixwedstrijd ‘Praam in 
de mix’ met de eerste voorronde. De 
tweede voorronde is een week later 
op 19 juni. Voor de DJ Mixwedstrijd 
zijn inmiddels twaalf dj’s geselec-
teerd die zich voor deze battle heb-
ben ingeschreven. Zij zijn onder an-
dere door de ervaren dj Nista gese-
lecteerd op basis van hun ingestuur-
de demo. Op één voorronde avond 
zullen zes dj’s hun mix van circa 30 
minuten laten horen en hun dj kwa-
liteiten laten zien aan een vakjury en 
aan de gasten. De jury let op origi-
naliteit, techniek, uitstraling, muziek 
keus en mix prestaties. Er gaan drie 
dj’s na een voorronde avond door 
naar de finale avond, die op donder-

dag 26 juni wordt gehouden! Dans-
café de Praam heeft tijdens het WK 
Voetbal wel zeven schermen waar 
de wedstrijd op bekeken kan wor-
den! Uiteraard is de Praam in een 
oranje jasje gestoken. De Boet (het 
tweede deel van de Praam) wordt 
als rookruimte ingericht waar je dus 
ook relaxt en gezellig kan kijken! 
Komend Pinksterweekend trakteert 
de Praam uiteraard ook weer op ge-
zellige en swingende feestjes met 
vrijdag 6 juni de Praamparty, zater-
dag 7 juli vanaf 16.30 uur estafet-
te-middag met gastdj’s en ‘s avonds 
een Special party met ook een spe-
ciale dj. Kijk voor meer informatie, 
evenementen en openingstijden op 
www.depraam.nl. 

Bioscoop ook doordeweeks open
Gevarieerd filmavond met 
de Pinksteren in Crown
Aalsmeer - Op woensdag 11 ju-
ni presenteert Crown Cinema weer 
een speciale Ladies Night. Ditmaal 
wordt de film ‘Walking on Sunshi-
ne’ vertoond en uiteraard worden 
rond dit avondje allerlei leuke ‘da-
mes’-activiteiten georganiseerd. 
Maar vanavond, donderdag 5, of 
vrijdag 6 juni naar de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade is ook al moge-
lijk. Om 19.15 uur gaat beide da-
gen het licht uit voor ‘Maleficent 
3D’, om 20.00 uur voor ‘Toscaan-
se Bruiloft’ en vanaf 21.15 uur voor 
‘X-Men: Days of Future Past’. Zater-
dag en zondag trakteert Crown Ci-

nema vanaf 11.30 uur op een vier-
tal films in de grote zaal, evenals op 
wat oudere klassiekers voor de kin-
deren in de kleine zaal. De keuze is 
weer gevarieerd, onder andere Rio 
2, Flits en het Magische Huis, Frozen 
2D, Mees Kees op Kamp, K3 Ben-
geltjes en K3 en het Dierenhotel. Op 
tweede Pinksterdag, maandag 9 juli, 
kan in Crown Cinema liefst voor tien 
films in het biospluche plaats geno-
men worden. Kijk voor meer infor-
matie en tijden op www.crowncine-
ma.nl. Kaarten reserveren kan door 
te bellen naar 0297-753700 of mail 
naar info@crowncinema.nl.

Voorbereiding Kunstroute 
Aalsmeer in volle gang
Aalsmeer - Diverse kunstenaars en 
musici hebben zich reeds aange-
meld als deelnemer aan de jaarlijks 
terugkerende Kunstroute Aalsmeer. 
Zij zijn al volop aan het werk om tij-
dens de route hun nieuwste werk 
en collecties te kunnen presente-
ren. Zo ontstaat een interessante 
mix van kunstenaars en muzikanten, 
die garant staat voor een inspireren-
de Kunstroute op 20 en 21 septem-
ber aanstaande. 
Kunstroute Aalsmeer is een uniek 

en inspirerend evenement met lan-
delijke bekendheid, dat jaarlijks 
plaatsvindt in het derde weekeinde 
van september. 
Meer dan 100 (binnen- en soms 
buitenlandse) kunstenaars, dich-
ters en musici tonen in 1 weekend 
op ruim twintig lokaties hun kun-
sten aan meer dan 2.000 bezoe-
kers. Kunstroute Aalsmeer is een 
evenement van Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA): www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl

Beide Pinksterdagen live-muziek
Domilou, Firebirds en CC 
Jerome Trio in The Shack
Oude Meer - Op zowel eerste als 
tweede Pinksterdag is er live-
muziek in The Shack! Op zon-
dag 8 juni gaat DomiLou op het 
terras van zich laten horen en 
maandag 9 juni trakteren Berry 
en Ryan op rock from Australië 
met de Firebirds met in het voor-
programma het CC Jerome Trio.

DomiLou, oftewel Dominik Sprenger 
en Louise van de Sande Bakhuyzen, 
zijn bekend als respectievelijk de gi-
tarist en de toetseniste van Mira-
ge, die eind april The Shack op z’n 
kop zette met een fantastische tri-
bute to Fleetwood Mac! Ze komen 
het terras verwarmen met een greep 
uit hun grote repertoire van oude 
en nieuwe blues-, en pop-klassie-
kers. Met alleen piano en gitaar en 
twee stemmen! Op tweede Pinkster-
dag komt het Australische Firebird 
optreden. Dit trio is in 2000 opge-
richt door de broers Chris en Pete. 
Geïnspireerd door artiesten als Little 
Richard, Chuck Berry en The Stray 
Cats, brengt dit trio een hommage 
aan deze groten der aarde en creë-
ren ze hun eigen nieuwe Rockabil-
ly sound, energiek zoals zelden te 
zien is. De heren maakten inmiddels 
drie albums met eigen songs. Bas-
sist Chris Nomad is inmiddels uitge-
groeid tot een vooraanstaand muzi-

kant, en één van de beste ‘double-
bass’ bassisten van de wereld, en 
beheerst alle stijlen. Het gitaar ge-
luid van Chris’ broer Pete Belair ge-
ven de band dat onderscheidende, 
authentiek geluid. Zijn unieke stijl 
en controle over het fretboard van 
de gitaar, zijn hypnotiserende stem 
met elementen van Little Richard en 
Screamin Jay Hawkins maken van 
Pete een opvallend performer, die 
vaak wordt omschreven als een fas-
cinerend muzikant. Drummer Dami-
an Delray toerde als drummer met 
Wanda Jackson, en Matchbox front-
man Graham Fenton. Het een zijn 
met zijn drumstel en met Chris en 
Pete maakt van Firebird een vette 
geoliede rock and roll machine! Zet 
volgende week zondag 15 juni ook 
vast in de agenda: The Mason Rack 
Band uit Australië in The Shack. In 
Australië spelen ze voor publiek be-
staande uit tienduizenden mensen 
en hebben een award gewonnen 
voor hun spectaculaire show. Het 
dak van The Shack gaat er onge-
twijfeld af! Zowel eerste als tweede 
Pinksterdag is The Shack open van-
af 15.00 uur en de bands beginnen 
om 16.00 uur te spelen. Entree 8 juni 
is gratis en entree 9 juni is 7,50 eu-
ro. Voor alle info, openingsdagen en 
-tijden: www.the-shack.info. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Cees Vreeken bij 
‘aanschuiftafel’
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni komt 
Cees Vreeken op verzoek naar de 
aanschuiftafel waar hij een hoofd-
stuk leest uit de bundel van de ver-
maarde schrijver Simon Carmig-
gelt. “Hoe Cees dat doet is echt on-

navolgbaar”, aldus één van de trou-
we bezoekers. Gezien de reacties 
heeft initiatiefnemer Dirk Annokkeé 
geheel zijn zin gekregen. De aan-
schuiftafel is een maandelijks te-
rugkerend en vrolijk ontmoeten tus-
sen kunstenaars en kunstminnaars. 
Nieuwsgierig? Schuif aan! Het Huis-
kamermuseum aan de Van Cleeff-
kade 12a is open van 16.00 tot 18.00 
uur.

Trio Bruun live in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 6 juni speelt 
Bruun in cultureel café Bacchus. Ei-
genlijk is Arjan Bruinsma per onge-
luk liedjesschrijver geworden. Hij is 
van huis uit een klassiek pianist, die 
werd gevraagd een liedje te schrij-
ven voor een bepaalde gelegenheid. 
Samen met vriend en tekstschrijver 
Walter Diedrich toog hij aan den ar-
beid met als resultaat ‘De Stad Am-
sterdam’. Het optreden was een suc-
ces. 
Bruinsma vormde daarna samen 
met drummer Tjeerd Klapwijk en 
bassist John Knorringa de band 

Bruun. En Bruun doet nieuwe din-
gen, zij combineert Miles Davis 
met De Dijk, zijn vermengt Ramses 
Shaffy met Steely Dan en mixt deze 
mengeling met invloeden vanuit de 
musical en – ijskoud – het levens-
lied! De teksten verkondigen een 
opgewekt nihilisme; zij behandelen 
thema´s als liefde, seks, drank en 
het woeste leven! Laat je meevoeren 
in de wereld van Bruun! 
Als vanouds gaat Bacchus in de 
Gerberastraat om 21.00 uur open en 
Bruun barst een half uur later los. 
De toegang bestaat uit uw gift. 

Kudelstaart - Toneelvereniging Kudelstaart bracht afgelopen weekend de 
voorstelling ‘De flat van Jet’ van Haye van der Heijden. Een echte klucht, met 
deuren en overspel en misverstanden en waar het publiek zichtbaar van ge-
noot. “Het was een heerlijk avondje lachen en genieten”, aldus een bezoeker. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Heerlijke avond met De flat van Jet

Veel prachtige ‘oldies’ bij 
Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Onder een prachti-
ge zonnige dag is afgelopen zon-
dag 1 juni het oldtimer-evenement 
Aalsmeer Roest Niet gehouden. 
Vroeg in de ochtend werden alle 
deelnemers met hun ‘oldies’, zowel 
auto’s als motoren, op weg gestuurd 
voor een gezellige rit door de regio 
om vervolgens vanaf een uur of twee 
weer terug te keren op de plek van 
vertrek, The Beach aan de Oostein-
derweg. Hier werden alle 200 deel-
nemers (maximum aantal!) in stijl 
binnen gehaald met over elke auto 
en motor uitgebreide informatie en 
leuke weetjes door ook dit jaar Ri-

nus van Itterzon. Hij heeft de mid-
dag weer weergaloos aan elkaar ge-
kletst. Onder de deelnemers prach-
tige ‘oldies’, waaronder Ford T’s uit 
1914 en 1927, een Buick Six Sedan 
met 1929, een Simca 5 uit 1938 en 
een Harley Davidson uit 1941. Ook 
veel bekijks trokken de Ford Mus-
tangs, de Jaguar uit 1953 en de Ca-
dillac Sedan de Ville uit 1960. Het 
festijn mocht een heel groot aantal 
bezoekers welkom heten. Het was 
gezellig druk. Naast van de ‘oldies’ 
kon genoten worden van een hapje, 
een drankje en muziek van dj Kees. 
Foto’s van Kick en Yvonne.
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Aalsmeer - De Nederlandse Lego-
club De Bouwsteen houdt aanstaand 
Pinksterweekend een beurs waar 
bouwers, verzamelaars en liefheb-
bers van Lego hun hart kunnen opha-
len. Daarnaast kunnen kinderen (en 
volwassenen) volop zelf bouwen. Ten 
slotte kan je zeer veel lego onderde-
len los kopen en oude verzameldozen! 
Drie keer per jaar houdt de leden van 
De Bouwsteen een beurs waar de le-
den hun bouwwerken ten toon stellen. 
Van grote bouwwerken van imposan-
te gebouwen tot grote treinbanen. Op 
deze beurs kunnen zowel jong als oud 
ideeën opdoen. Deze inspiratie kun-
nen zij thuis weer gebruiken voor hun 
eigen bouwsels. Tijdens de beurs zijn 
er bouwwedstrijden en kan er meege-
daan worden aan verschillende com-
puter games. Daarnaast is het moge-
lijk om aan de verschillende verzame-
laars vragen te stellen over hoe zij hun 
bouwwerken hebben gerealiseerd. 
Als je thuiskomt, kan je zelf aan de 
slag! De beurs vindt plaats op zondag 
8 en maandag 9 juni, is beide dagen 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 

vind plaats in de Candance Studio’s 
(onderdeel van de Crown Studio’s), 
aan de Van Cleeffkade 15. De toe-
gangsprijs voor bezoekers bedraagt 
2,50 euro. Dus, op zoek naar een spe-
ciale uitgave van een Lego doosje, al 
tijden op zoek naar een onderdeel om 
een set compleet te maken of gewoon 
nieuwsgierig? Kom dan naar het lego-
steentjes festijn in het Centrum. 

Kudelstaart - Het is inmiddels een 
traditie geworden, de jaarlijkse lan-
delijke cactusdag in Kudelstaart. 
Op zaterdag 7 juni vindt de cactus-
dag weer plaats bij handelskweke-
rij Ubink aan de Mijnsherenweg 20. 
Het is een aantrekkelijke combina-
tie van een gevarieerde planten-
beurs, een hypermoderne kwekerij 
met een enorme hoeveelheid plan-
ten en verschillende activiteiten. 

Speciaal voor kinderen is er dit 
jaar een workshop cactus zaaien. 
Het beursgedeelte wordt georgani-
seerd door Succulenta. Succulen-
ta is de Nederlands-Belgische ver-
eniging voor liefhebbers van cac-
tussen en vetplanten. Op de beurs 
zullen liefhebbers en amateurkwe-
kers hun planten aanbieden. Dit is 
de kans om tot bijzondere planten te 
zien en aan te schaffen. Er zijn vol-

op liefhebbers en informatiekramen 
aanwezig. Dit geeft voldoende ge-
legenheid voor het stellen van vra-
gen over de verzorging en aanschaf 
van planten. Voor de plantenkeuring 
worden door liefhebbers hun mooi-
ste planten ingebracht. Dit is dan 
een fraaie tentoonstelling van plan-
ten. De enorme kwekerij van Ubink 
is vrij toegankelijk deze dag en geeft 
een mooi beeld van het functione-
ren van een hypermoderne kweke-
rij. Hier zijn miljoenen cactussen van 
heel klein tot vier meter hoog te zien 
en te koop tegen een aantrekkelijke 
prijs. Het rondwandelen staat garant 
voor gezonde dosis lichaamsbewe-
ging en gewoon alleen rondkijken 
is al leuk. Het kwekerijcomplex van 
Ubink in Kudelstaart is voor de cac-
tusdag zaterdag geopend van 9.00 
tot 16.00 uur. Het parkeren, de toe-
gang en koffi e zijn gratis. 

Voor bouwers, verzamelaars en liefhebbers

Dit weekend: Festijn met Lego-
steentjes in Candance Studio’s

Weer landelijke cactusdag 

Stappenplan in dorp van start
Aalsmeer - Voor dat de feest-
week in Aalsmeer dorp los barst 
en men zich te buiten kan gaan 
aan de pramenrace en ande-
re festiviteiten hoopt het bestuur 
van Wijkoverleg Dorp dat bewo-
ners, leerlingen en hun ouders 
van de Samen Een School zater-
dag 23 augustus met elkaar de 
handen uit de mouwen willen ste-
ken. Want, hoe leuk kan het zijn 
om samen met buren en onbe-
kenden het stappenplan te rea-
liseren. Op deze feestelijke dag 
worden de door leerlingen van 
de Samen Een school gemaak-
te tekeningen opgenomen in het 
straatbeeld. 220 Kleurige klinkers 
gaan de schoolroute in de Dorps-
straat vanaf de Ringvaartzijde en 
de Werven tot aan de Samen Een 
School bepalen. Keramiste Anne-
ke Harting is maanden bezig ge-
weest met dit project en het re-
sultaat is fantastisch! 220 Klinkers 
moeten er worden vervangen. Er 
zijn al proeven genomen en het 
werk is betrekkelijk eenvoudig. 
Voor dit ‘klusje’ worden enthou-
siaste (dorps)-bewoners gezocht. 
Nodig is een steenboor en een 
plugje. Boor een gaatje in de te 

vervangen klinker, schroef er een 
plugje in en haal de klinker eruit, 
beetje zand weg en dan de nieu-
we vrolijk gekleurde klinker er in. 

Wie oh wie?
Zo eenvoudig is het, maar wat 
zou het ook niet leuk zijn wan-
neer deze noeste arbeiders wor-
den verwend met een kopje koffi e 
een broodje voor de nodige ener-
gie en - wanneer het karwei ge-
klaard is - hen te trakteren op een 
pilsje of een glaasje wijn. Of zo-
maar andere support. Om 11.00 
uur gaat aangevangen worden! 
Dus: Wie wil meehelpen de klin-
kers verwisselen? Al is het maar 
voor een half uurtje! Wie wil mee-
helpen met het schenken van 
een kop koffi e? Wie wil meehel-
pen met het klaarmaken van een 
broodje? Wie wil meehelpen met 
het schenken van een pilsje of 
glaasje wijn na afl oop? Wie heeft 
er nog andere leuke ideeën? Me-
de door de sponsoring van de Ra-
bobank worden de onkosten ver-
goed. Voor aanmeldingen en/of 
suggesties kan een mail gestuurd 
worden naar nackwach@tiscali.nl 
of bel 06-12922954.

Brandveiligheidsadvies van 
brandweer voor schippers
Aalsmeer - Op vrijdag 30 mei heeft 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
de hele dag brandveiligheidsadvie-
zen aan schippers op de Westeinder-
plassen en in de haven van Aalsmeer 
gegeven. De brandweer controleer-
de ook gasaansluitingen en –leidin-
gen, benzineopslag en andere poten-
tieel brandgevaarlijke situaties. Deel-
name aan de controle was gratis en 
vrijwillig. Door onvoldoende aandacht 
voor brandveiligheid aan boord van 
recreatievaartuigen kunnen brand-
gevaarlijke situaties ontstaan. Men-
sen huren een boot en/of gaan va-
ren, maar zijn zich niet altijd bewust 
van de risico’s aan boord: gas en an-
dere brandstoffen, zoals benzine en 
diesel. In een boot wordt veel kunst-
stof verwerkt om het gewicht zo licht 
mogelijk te houden en er is voldoen-
de brandbaar materiaal aanwezig, als 

hout en zeildoek, waardoor een brand 
snel kan uitbreiden. Op boten met 
een kajuit bestaat de kans dat kool-
monoxide ontstaat vanwege de mo-
gelijkheid om te koken en te bakken. 
Regelmatig blijven mensen op een 
boot slapen. Een rookmelder en kool-
monoxidemelder zijn daarom geen 
overbodige luxe. Brandweerboot JIM 
van Brandweer Amsterdam-Amstel-
land ligt gestationeerd in Aalsmeer. 
Eén derde van het grondgebied van 
Aalsmeer bestaat uit water. Er zijn 
meer dan 65 jachthavens in Aalsmeer 
met duizenden ligplaatsen voor bo-
ten. Het initiatief van Brandweer Am-
sterdam-Amstelland in het kader van 
Brandveilig Leven is goed ontvangen. 
Er zijn vele adviezen direct opgevolgd. 
Meer informatie of tips over brandvei-
ligheid aan boord: www.brandweer.
nl/amsterdam-amstelland.

Zaterdag honing slingeren 
op de Historische Tuin 
Aalsmeer - Op zaterdag 7 juni gaat 
huisimker Jos Hooijman weer ho-
ning slingeren op de Historische 
Tuin. De bijen op de Tuin hebben 
veel honing verzameld in het afge-
lopen voorjaar. De raten zitten over-
vol en nu is het de kunst om de ho-
ning uit de raten te krijgen. Ze-
ker ook leuk voor kinderen om dit 
eens mee te maken. Uiteraard kun-
nen er vragen gesteld worden over 
het moeilijke vak van bijenhouden 
en natuurlijk zijn er potten met ech-
te Aalsmeerse bijenhoning te koop, 
vers van de slinger. Buiten de bijen 
zijn ook de buitenrozen op het mo-
ment een bezoekje waard. Vooral 
de theerozen en de botanische ro-
zen bloeien op het moment volop 
en verspreiden een heerlijke geur. 
Met een beetje geluk is te zien hoe 
de bijen op de bloemen vliegen. 
De tentoonstelling van de fotoclub 
Aalsmeer is ook nog steeds te be-
zichtigen, met onder andere en foto 
van het honing slingeren. Volgend 
weekend staat de Tuin vol met de 
allernieuwste rozen en kunnen be-
zoekers als keurmeester fungeren 
om de mooiste nieuwe roos uit te 

zoeken. De Tuin gaat om 13.30 uur 
open en Jos slingert tot alle honing 
in de pot zit. De toegang is via de 
brug bij het Praamplein. De entree 
is 4 euro per persoon en 3.50 eu-
ro voor 65+ers. Museumkaarthou-
ders en kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis op bezoek komen. Voor info: 
www.historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

en omgeving

Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en 
nuttigen in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in 
Nobelhof te Kudelstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum 
van het Ontmoetingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Senioren restaurants
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel: 0297- 820979, op weekda-
gen van 09.00 tot 17.00 uur, vanaf 11 juni iedere woensdag avond tot 18.30 
uur dineren, tot 19.30 uur open. Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, tel: 
0297-326050, op weekdagen van 12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en don-
derdag om 17.30 uur. Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro en een dag te-
voren reserveren is wel zo handig.

Let op: 
Maandag 9 juni is Tweede Pinksterdag en is er geen restaurant en zijn er 
ook geen activiteiten.

Activiteiten
Voor Elkaer - Kudelstaart
Op woensdagavond 18 juni, de avond dat het Nederlands elftal speelt, kunt 
u op een groot scherm kijken naar het voetbal. Wilt u deze avond bijwonen 
reserveer dan vóór 13 juni. Op deze avond wordt er géén warme maaltijd ge-
serveerd, maar er is wel soep met broodjes inclusief een kop koffi e/thee voor 
5 euro. De aanvang is om 17.00 uur.
Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur handwerken, woensdag middag 
van 14.30 tot 16.30 uur spelletjes, onder andere klaverjassen en rummikub, 
donderdagmiddag 14.30 tot 15.15 uur BVO. 

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e of in het res-
taurant.

Inloopcentrum Irene
Elke dinsdag en donderdag kunt u binnenlopen vanaf 10.45 uur voor een 
kopje koffi e of thee. Tevens is er de mogelijkheid om te blijven lunchen en 
aan activiteiten mee te doen. Dinsdag 10 juni van 10.00 tot 12.00 uur: ‘Zo 
doe je dat’ - Schilder workshop met Marjolein (kosten � 2,50) en van14.30 
tot 15.30 uur: ‘Musica’ - Herken het geluid. Op donderdag 12 juni van 10.00 
tot 12.00 uur: ‘Totaal vitaal’ - Warming-up en de emotiebal en van 14.30 tot 
15.30 uur: ‘Breinzaken’ - Collage maken.

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer 
Wekelijks veel activiteiten

Aalsmeer - De gemeente heeft 
een tijdelijke vergunning afge-
geven voor het geven van fl y-
board clinics aanstaande zater-
dag 7 juni bij surfeiland Vrou-
wentroost. 
Tijdens het evenement Vuur en 
Licht op het Water vorig jaar is 
voordat het vuurwerk de lucht 
kleurde een demonstratie fl y-
boarden gegeven. 

Ook deelnemen aan de clinic? 
Kijk voor meer informatie op 
www.fl yboardenaalsmeer.nl. 

Flyboarden 
bij surfeiland

Popkoor Sonority in Hengelo
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni aan-
staande treedt popkoor Sonority op 
tijdens het vocaal festival AmuSing 
Hengelo. Voor Sonority wordt het de 
eerste keer dat zij aan dit festival, 
dat voor de negende keer wordt ge-
organiseerd, deelneemt. 
Het belooft een vocaal spektakel te 
worden. Het festival biedt koren van 
alle genres minimaal twee keer een 
optreden van een klein half uur te 

verzorgen op een binnen- en bui-
tenlocatie in het centrum van Hen-
gelo. Daarnaast is er volop gelegen-
heid andere zangliefhebbers te be-
luisteren en te bekijken. Er zijn dit 
jaar ruim negentig deelnemende 
koren. Sonority zingt om 12.00 uur 
en om 15.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie over het festival en het vol-
ledige programma in de agenda op 
www.sonority.nl.

Informatiedag op 11 juni
Basisschool ’t LAB: ruimte 
voor nieuw onderwijsconcept
Streek - Basisschool ’t LAB in Uit-
hoorn heeft een nieuw eigentijds on-
derwijsconcept gekozen. Op deze klei-
ne basisschool staat een aantal be-
langrijke kernvragen centraal: weten 
wie je bent, weten wat je kunt en we-
ten waar je hart ligt. Deze vragen ko-
men het meest tot uiting in het geko-
zen onderwijsconcept: Ontwikkelings-
gericht Onderwijs (OGO). Op basis-
school ’t LAB wordt leren als zinvol, 
betekenisvol en plezierig ervaren. Op 
basisschool ’t LAB kent iedereen el-
kaar en iedereen hoort erbij! In OGO 
is het juist van belang dat kinderen 
uitstijgen boven hun huidige niveau, 
naar de zone van naaste ontwikkeling. 
De leerkracht en medeleerlingen kun-
nen hiervoor zorgen, want kinderen le-
ren veel door interactie. OGO sluit in 
het onderwijsaanbod aan bij de initia-
tieven van de kinderen, omdat kinde-
ren veel meer leren als iets voor hen 
betekenisvol is. Er wordt op zoek ge-
gaan naar de wereld buiten de school 
of de buitenwereld wordt de school in-
gehaald. Er wordt gewerkt aan diep-
gaand thematisch onderwijs. Een the-
ma wordt afgerond met een thema-af-
sluiting waarbij de kinderen in groe-

pen of individueel aan de ouders pre-
senteren wat ze geleerd en gemaakt 
hebben. Basisschool ‘t Lab vindt het 
belangrijk dat de kinderen leren zelf-
standig te werken, want zo wordt tijd 
en ruimte gemaakt voor extra instruc-
tie aan groepjes leerlingen: samen 
werken en samenwerken zijn essen-
tieel. Kenmerkend voor basisschool ’t 
LAB is ook het continurooster waar-
bij met alle kinderen een gezamenlijke 
verse lunch wordt gebruikt. De kinde-
ren helpen de overblijfjuf met het be-
reiden van deze lunch. In de pauzes is 
er ruimte om te spelen in het speelbos 
dat bij de school ligt. Natuur en tech-
niek is binnen de school een belang-
rijk onderdeel in het lesprogramma. 
Al meerdere jaren heeft de ’t LAB de 
techniekprijs gewonnen. De leerlingen 
van ’t LAB zijn ook actief op de school-
tuin en werken mee aan een school-
tuinproject. Nieuwsgierig geworden 
naar deze unieke basisschool? Kom 
dan naar de informatiedag op woens-
dag 11 juni. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website van de school: 
www.basisschooltlab.nl. U kunt ook 
bellen naar de school voor het maken 
van een afspraak: 0297–520102. 

Stichting ORA wil beheer en 
exploitatie Oude Raadhuis
Aalsmeer - Tijdens het Ronde 
Tafel Gesprek afgelopen woens-
dag 28 mei is ingesproken door 
de nieuw in het leven geroepen 
stichting ORA, Oude Raadhuis 
Aalsmeer. Bestuurslid Gerard Ze-
len: “Ik zit hier zonder dossier en 
het businessplan van het Oude 
Raadhuis. 

Deze heb ik u als raad, inclusief 
wethouder Van der Hoeven, al 
vroegtijdig ter inzage en beoorde-
ling, aan u gegeven. Letterlijk zit ik 
hier vanavond, (helaas nog steeds), 
met lege handen. Wat ik wel voor u 
heb meegenomen, is mijn volhar-
ding en mijn ambitie uit te spreken, 

in dienst van de kunst in en om 
het Oude Raadhuis in Aalsmeer. 
Geen grootse verbouwingsplan-
nen, zoals in het Rijksmuseum, zijn 
ons toekomstbeeld met het Oude 
Raadhuis. 
Wel hebben we als stichting ORA 
de ambitie om ooit de nachtwacht 
hier in het Oude Raadhuis bin-
nen te hebben, met net zoveel be-
zoekers als dagelijks in de zalen 
van het Rijksmuseum. Laat ieder-
een over zijn eigen schaduw heen 
stappen, en met elkaar, zeker ook 
het KCA, samen gaan werken, tot 
bloei van ons mooie Oude Raad-
huis. Op het podium van de Kunst 
is geen plaats voor een wedstrijd: 

Drive-in bioscoop geweldig!
Aalsmeer - De avond vooraf-
gaand aan het oldtimer evenement 
Aalsmeer Roest Niet werd voor het 
eerst een Drive-in bioscoop gehou-
den op het terrein van The Beach. 
Op het terrein was voor een heuse 
jarig tachtig sfeer gecreëerd met de 
mogelijkheid om voor aanvang van 
de fi lm popcorn en drankjes aan te 
schaffen. Vanuit de auto kon vervol-
gens op een groot scherm genoten 
worden van de muziekfi lm Grease 
met John Travolta en Olivia New-

ton John. “Geweldig” en “Super“, al-
dus bezoekers na afl oop. Het weer 
zat overigens ook mee. Het was 
een mooie, heldere zomeravond. 
Er moest even gewacht worden tot 
het ‘fi lmdonker’ was, maar daarna 
kon romantische genoten worden 
van deze highschool hit. Grappig en 
gelezen op Twitter na afl oop: “Heel 
veel auto’s zien schudden tijdens de 
voorstelling.” 

Foto: www.kicksfotos.nl. 
Wie krijgt het Oude Raadhuis in 
handen? Kunst is bedoeld om van 
te houden en te genieten, en liefst 
met iedereen. 

Wij als stichting ORA roepen via 
dit statement, de gemeenteraad 
en wethouder van der Hoeven dan 
ook uitdrukkelijk op: Waar blijven 
de andere kandidaten met hun 
businessplan, zodat u in alle zui-
verheid en transparantie, uitvoe-
ring kan geven, aan de motie van 
7 november vorig jaar. 
Wij als stichting ORA zouden het 
een eer vinden als het beheer en 
exploitatie van het Oude Raadhuis, 
door het college van Aalsmeer 
en de gemeenteraad aan ons zou 
worden gegund.” De stichting Ou-
de Raadhuis Aalsmeer (ORA) be-
staat uit de bestuursleden Pieter 
Groeneveld, Jiska Sharon en Ge-
rard Zelen.
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Scooter gestript!
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 28 op donderdag 29 
mei is een voor een woning in de 
Koolwitjesstraat gestalde scoo-
ter gestript. Onbekenden heb-
ben het windscherm gestolen, 
de spiegels weggenomen en de 
buddy open gebroken.

Huurauto terug 
bij eigenaar

Aalsmeer - Op Vrijdag 30 mei 
om negen uur in de ochtend 
kreeg de politie een melding van 
een verhuurbedrijf dat zij ach-
ter een auto aanreden die ge-
stolen of verduisterd was uit hun 
wagenpark. De auto had de be-
stuurder in april al terug moeten 
brengen. Op de Van Cleeffkade is 
de 55 jarige automobilist uit Am-
sterdam tot stoppen gemaand. 
De hoofdstadbewoner is aange-
houden. Hij heeft afstand gedaan 
van de auto, die inmiddels weer 
op het terrein staat van het ver-
huurbedrijf.

Schade na 
bezoek 

supermarkt
Aalsmeer - Op maandag 26 mei 
rond kwart voor drie in de middag 
is bij de supermarkt in de Beet-
hovenlaan schade gereden aan 
een geparkeerde auto door een 
onbekend gebleven bestuurster. 
Via de intercom hoorde de gedu-
peerde dat haar Opel Merina was 
aangereden. Twee getuigen heb-
ben de klap gehoord en de bot-
sing zien gebeuren. Ook zagen zij 
dat de betreffende automobiliste 
er snel vandoor ging. Vanaf hun 
locatie hebben de getuigen het 
kenteken van de auto niet kun-
nen zien. Ook getuige geweest 
of misschien wel de betreffende 
schaderijder? Neem dan contact 
op met de politie. Er is aangifte 
gedaan door de eigenaresse. De 
schade aan de auto is flink. 

Schakelaar uit 
deur gestolen

Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 27 op woensdag 28 mei 
is een vernieling gepleegd aan 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. Onbekenden hebben de 
sleutelschakelaar uit de buiten-
muur gebroken. De beheerder trof 
de volgende dag een leeg gat in 
de muur.

Lantaarnpaal 
breekt af

Aalsmeer - Op maandag 2 ju-
ni om acht uur in de avond heeft 
een ongeval plaatsgevonden in 
de Sportlaan. Een 52 jarige bewo-
ner had zijn ladder tegen een lan-
taarnpaal geplaatst en was naar 
boven geklommen om vlagge-
tjes op te gaan hangen. De licht-
mast was niet tegen het gewicht 
bestand en brak af. De bewoner 
kwam ten val en raakte gewond. 
Hij is per ambulance naar het VU 
ziekenhuis vervoerd.

Inbrekers weg 
met sigaretten

Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei 
rond elf uur in de avond schrok 
een bewoner van de Begonias-
traat wakker van geluiden bene-
den in zijn huis. Beneden stond 
hij oog in oog met twee blan-
ke jongens van ongeveer acht-
tien jaar. De twee droegen don-
kere kleding en een van hen had 
een zwarte helm op met witte 
vlammen. De twee hadden zich 
toegang verschaft via de achter-
deur en zijn langs er langs deze 
weg ook weer snel vandoor ge-
gaan. Hun buit bedroeg slechts 
een pakje sigaretten en een aan-
steker.

Achterraam van 
bus vernield

Aalsmeer - Om half een in de 
nacht van woensdag 28 op don-
derdag 29 mei heeft een groep-
je jongeren een raam achter-
in een bus van Connexxion ver-
nield. In de Hortensialaan, na-
bij de rotonde met de Zwarte-
weg, zijn vijf personen, waaron-
der twee meiden, uitgestapt. De 
chauffeur vermoedt dat zij de da-
ders zijn. Er is door agenten in de 
omgeving een zoektocht gehou-
den, maar de jongeren zijn niet 
aangetroffen. De met de camera 
in de bus gemaakte beelden zijn 
overgedragen voor onderzoek 
aan de recherche.

Banden auto van 
ex lek gestoken!

Aalsmeer - Om drie uur in de 
nacht van maandag 2 op dins-
dag 3 juni is een 20 jarige man 
uit Amsterdam aangehouden we-
gens vernieling. De man had de 
banden van de auto van zijn ex-
vriendin lek gestoken. De wagen 
stond geparkeerd in de Parklaan. 
Dankzij de snelle melding bij de 
politie, kon de man in de nabij 
omgeving in de boeien geslagen 
worden.

Fiets zonder 
voorwiel weg

Aalsmeer - Bij het fietsenrek 
langs de N196, nabij de kruising 
met de Dorpsstraat, heeft op vrij-
dag 30 mei tussen negen uur in 
de ochtend en vijf uur ‘s avonds 
een opmerkelijke diefstal plaats-
gevonden. De eigenaar van een 
Batavus Manbo 7 had zijn rijwiel 
in het fietsenrek neergezet en met 
een slot het voorwiel aan het rek 
geketend. De dief wilde de he-
renfiets waarschijnlijk toch heel 
graag hebben. De zwarte fiets is 
meegenomen zonder voorwiel en 
kabelslot. Het registratienummer 
van de Batavus is 855.

Nacht cel in 
na valse ID

Aalsmeer - Op donderdag 29 
mei om kwart voor een in de 
nacht is bij een horecabedrijf 
aan de Dreef een 17 jarig meis-
je uit Mijdrecht aangehouden. 
De jongedame toonde het rijbe-
wijs en een identiteitsbewijs van 
een ander persoon. Dit werd door 
de bewaking gezien. Om het om 
een minderjarige gaat, zijn de ou-
ders door agenten gebeld. Zij ga-
ven niet thuis. De 17 jarige heeft 
daarop de nacht door gebracht in 
het cellencomplex in Amsterdam. 
Overigens wordt door alle hore-
cagelegenheden in de gemeente 
contact gezocht met de politie als 
fraude met identiteitsbewijzen en 
dergelijke wordt geconstateerd!

Vechtersbazen in 
kraag gevat

Kudelstaart - Afgelopen dins-
dag 3 juni zijn door de districtre-
cherche vijf jongeren aangehou-
den in verband met hun mogelij-
ke deelname aan de zware mis-
handeling op 4 mei om drie uur 
in de nacht van twee Kudelstaart-
se jongeren. De twee zijn in el-
kaar geslagen en liepen heftig 
letsel, waaronder gebroken oog-
kassen en kaken, op. Thuis opge-
haald zijn twee jongens van 18 en 
17 jaar uit De Kwakel, twee jon-
gens van 17 en 21 jaar uit Wor-
meerveer en een 17 jarige jon-
geman uit Zaandijk. De vijf gaan 
verhoord worden.

Sleutelbeen na 
botsing gebroken
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei 
om kwart voor twee in de middag 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de hoek Bachlaan met 
het Vrouwentroostpad. Een 76 ja-
rige fietser uit Oude Wetering is 
gebotst op de auto van een 60 ja-
rige bestuurder uit Aalsmeer. De 
fietser is per ambulance naar het 
Spaarne ziekenhuis vervoerd met 
een gebroken linker sleutelbeen.

Werken aan wegen 
Greenpark

Aalsmeer - De bouw van het nieu-
we bedrijfsgebouw van Celieplant 
en Bouquetnet gaat zeer voortva-
rend. De oplevering van het nieuwe 
bedrijfsgebouw zal naar verwach-
ting voor de zomervakantie 2014 
plaatsvinden. 
Met de opening van de nieuwbouw 
in zicht, voert Green Park Aalsmeer 
nog een aantal werkzaamheden uit 
aan de infrastructuur rondom de Ja-
panlaan en Thailandlaan. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door 
Ballast Nedam en zullen plaatsvin-
den vanaf nu tot en met 20 juni. Eén 

van de werkzaamheden betreft het 
aanleggen van een vrijliggend fiets-
pad langs de Japanlaan, die aan-
gesloten gaat worden op de Leg-
meerdijk. Naast het aanleggen van 
het fietspad, zal ook het hoogtever-
schil in het wegdek op de Japan-
laan ter plaatse worden afgevlakt. 
Door deze werkzaamheden zal de T-
splitsing in de Japanlaan ter hoogte 
van de firma Duif op vrijdag 13, za-
terdag 14 en zondag 15 juni geheel 
zijn afgesloten. Op vrijdag 13 juni is 
ook de Thailandlaan tussen het kan-
toor Green Park Aalsmeer en de fir-

Dinsdag 10 juni voor starters en middelgrote bedrijven

Eerste voorronde verkiezing 
Onderneming van het jaar!
Aalsmeer - Het is even stil geweest 
rond de verkiezing Onderneming 
van het jaar, maar aanstaande dins-
dag 10 juni worden starters en klei-
ne bedrijven uitgenodigd voor de 
eerste voorronde van dit evenement 
voor zakelijk Aalsmeer. Reden van 
het ietwat later verloop dan gepland, 
is de verandering binnen de organi-
satie Ondernemend Aalsmeer en de 
gemeenteraadsverkiezingen met de 
wat langer durende collegevorming. 
Ad Verburg heeft opnieuw de por-
tefeuille Economische Zaken in be-
heer gekregen en de wethouder is 
trots dat deze verkiezing opnieuw 
plaatsvindt en blij met de nieuwe 
stichting Ondernemend Aalsmeer. 
Deze stichting gaat nu de organi-
satie op zich nemen in samenwer-
king met de gemeente. “Ik denk dat 

er meer draagvlak komt”, zegt wet-
houder Verburg. “Het gaat om on-
dernemers voor ondernemers, het 
wordt directer.“ De stichting wil on-
dernemers meer met elkaar verbin-
den en aan het behartigen van be-
langen verder vorm geven. De ver-
kiezing Onderneming van het jaar 
is een prachtige mogelijkheid om 
collega’s warm(er) te maken voor 
dit evenement, waar tot nu toe best 
enige schroom is om aan deel te ne-
men. “Niet doen”, zegt waarnemend 
voorzitter Jan Driessen. “De ver-
kiezing is een stukje marketing, de 
mogelijkheid om te laten zien hoe 
mooi een bedrijf is. De afgelopen ja-
ren zijn zeker een goed bewijs. Alle 
Aalsmeerse kandidaten zijn bijzon-
der hoog geëindigd in de verkiezing 
van de provincie Noord-Holland.” 

tersportstichting STUW. De voor-
ronde aanstaande dinsdag 10 ju-
ni begint om 20.00 uur met een in-
loop in Studio 6 van Crown Studio’s 
Aalsmeer. Rond 21.00 uur staan pit-
ches op het programma en mogen 
bedrijven zich voorstellen aan colle-
ga’s. Deze presentatie is in handen 
van wethouder Ad Verburg. Rond 
21.30 uur wordt afgesloten met een 
netwerkborrel. 

Tweede voorronde
Op woensdag 2 juli wordt de zo-
mer gevierd door Ondernemend 
Aalsmeer met een borrel en een 
barbecue en op woensdag 24 sep-
tember krijgt de verkiezing weer 
een serieus vervolg met de twee-
de voorronde voor grote onderne-
mingen. Inschrijven hiervoor is ove-
rigens nog mogelijk tot 1 augus-
tus. Deze avond staat onder ande-
re ook een presentatie van de Ri-
de for the Roses op het programma, 
die in 2015 weer vanuit Aalsmeer 
georganiseerd wordt. De grote fina-
le van de verkiezing van Onderne-
ming van het jaar is op 21 november 
in de Big Apple in Crown Studio’s. 
Maar dit zal niet de laatste activiteit 
van het jaar zijn voor OA, in decem-
ber staat alweer een grote netwer-
kavond gepland in de Historische 
Tuin in samenwerking met de stich-
ting Oud Aalsmeer. Overigens gaat 
nog bekeken worden of de verkie-
zing Starter en Onderneming ieder 
jaar georganiseerd blijft worden. 
“De vijver om uit te vissen is groot“, 
zo meldt wethouder Verburg, “maar 
als je te veel in dezelfde vijver vist 
kan die leeg raken.” “Misschien om 
en om houden, het ene jaar star-
ters, het jaar daarna voor grote be-
drijven”, denkt Jan Driessen hard-
op. In ieder geval is de trein van de 
verkiezing van de Onderneming van 
het jaar weer op de rails, de moto-
ren zijn gestart en aanstaande dins-
dag 10 juni zijn alle starters en klei-
ne bedrijven en iedere belangstel-
lende van harte welkom. Kijk voor 
aanmelding of meer informatie over 
de verkiezing op de site van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn

Waarnemend voorzitter Jan Driessen van Ondernemend Aalsmeer met 
(rechts) wethouder Ad Verburg van Economische Zaken. Op de achtergrond 
de toren van de Crown Studio’s aan de Van Cleeffkade.

Wijkagent Erik van der Brun:
“Neem ook op het water 
uw verantwoordelijkheid!”
Aalsmeer - Geen dodemanskoord-
je, te snel varen, geen registratie en 
geen vaarbewijs. Overtredingen die 
de politie regelmatig constateert op 
de Westeinderplassen. Wijkagent 
Erik van der Brun wordt er moede-
loos van. “Zijn de mensen niet meer 
op de hoogte van de regels op het 
water?” Bij mooi zomerweer gaat 
ook de politie de Poel op en afge-
lopen weekend moesten opnieuw 
een groot aantal waarschuwingen 
en bekeuringen uitgedeeld worden. 
Overigens gaat Erik van der Brun 
niet de Westeinder op om ‘boetes te 
scoren’, zoals nog al eens gedacht 
wordt, maar om de veiligheid van 
alle watersporters te waarborgen. 
“We laten boten stoppen als we een 
fout registreren, niet om ons bon-
nen quotum te halen. En ook niet 
om zomaar een controle te houden. 
De laatste paar keren hebben we 
handen vol gehad aan overtreders 
en dit moet anders worden. Ik zit te 
wachten op de eerste klapper van 
het seizoen en dan moet de zomer 
nog beginnen”, zegt Van der Brun 
met een zorgelijke frons. “Niet alles 
kan en mag op het water, hier gel-
den ook regels.” 

Snelle boten en kinderen
Met name ergert de wijkagent zich 
aan de snelle vaarders, die met ho-
ge snelheid langs de smalle door-

vaarten scheuren. “Deze mensen 
houden er geen rekening mee dat 
er ook gezwommen en gedobberd 
wordt en er surfers en zeilers zijn.” 
Op de Grote Poel geldt een maxi-
mum snelheid van 12 kilometer, in 
de doorvaarten geldt niet harder 
dan 6 kilometer en op de Ringvaart 
is de grens 9 kilometer. Iedere keer 
nog verbaast Van der Brun zich over 
het grote aantal kinderen in bootjes. 
“Jochies van 8 tot 10 jaar, die even 
in de boot van hun vader of opa mo-
gen varen met een zware motor. 
Zien de ouders het gevaar hier niet 
van in? Je laat je kind toch ook niet 
in je auto rijden?” 
Vanaf hun twaalfde jaar mogen kin-
deren zelfstandig in een bootje va-
ren met een lichte buitenboordmo-
tor, die niet harder kan dan 13 ki-
lometer per uur. De agent wijst er 
op dat het aantal pk’s in deze ver-
schillend is. “Een licht bootje met 
een klein kind stuitert zelfs met 
een motor van 4 pk al over het wa-
ter. Het beste is om de motor te be-
grenzen tot 13 kilometer per uur, zo-
dat niet harder gevaren kan worden 
dan toegestaan door kinderen van 
twaalf tot en met vijftien jaar.”

Hoge boetes
Van der Brun is dan wel niet zo van 
de boetes, maar attendeert wel op 
de hoogte van deze bekeuringen. 

Te snel varen door iemand vanaf 18 
jaar kan een proces-verbaal ople-
veren van 230 euro, voor kinderen 
is dit de helft. Voor speedboten en 
jachten langer dan 15 meter is een 
vaarbewijs vereist. De cursus kan 
als een ‘overbodige uitgave’ wor-
den gezien, maar de regels kennen 
en in de praktijk goed kunnen va-
ren, is handig en weet dat wie zon-
der dit ‘papiertje’ betrapt wordt de 
boete liefst 550 euro is! Snelle boten 
moeten zich ook laten registreren 
en zonder dit nummer rond varen, 
kan eveneens een flinke deuk in de 
portemonnee geven. “Ik schrijf wel 
boetes uit, hoor”, gaat Van der Brun 
verder. “Maar niet voor alle fouten 
die ik constateer, dan kan het to-
taalbedrag wel boven de 1000 euro 
lopen. Het gaat om het signaal, ik zal 
niemand het vel over de neus trek-

ken.” In speedboten moeten bijvoor-
beeld zwemvesten liggen voor de 
schipper en alle passagiers, dient 
een brandblusser aanwezig te zijn 
en moet de motor voorzien zijn van 
een dodemanskoordje. Wist u dat?

Legitimatie mee
Van der Brun raadt watersporters 
verder aan om vooral een legitima-
tiebewijs, of iets waaruit blijkt wie 
je bent, mee te nemen. “Als kinde-
ren overboord vallen of mensen on-
wel worden, weten wij niet wie deze 
mensen zijn en dit kan soms van le-
vensbelang zijn. En, wees matig met 
alcohol.” Erik van der Brun tot slot: 
“Ik hoop echt dat alle mensen op 
het water wat meer verantwoorde-
lijkheid nemen, zich bewust worden 
van regels en rekening houden met 
anderen. Geen gekke dingen doen, 
geen overlast veroorzaken, dan 
kunnen ook wij genieten van het 
mooie weer en het prachtige water-
gebied. En volgens de voorspellin-
gen, kan dit aankomend pinkster-
weekend. Het wordt warm met veel 
zon.” Meer weten over regels op het 
water en de ‘wetten’ op de Westein-
derplassen? Kijk dan op de site van 
de gemeente www.aalsmeer.nl. 

Door Jacqueline Kristelijn

Openbare bijeenkomst 11 juni
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - De Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) re-
gelt dat mensen met een beperking 
ondersteuning kunnen krijgen. Het 
kan gaan om ouderen, gehandicap-
ten of mensen met psychische pro-
blemen. De Wmo regelt dat mensen 
zo lang mogelijk thuis kunnen blij-
ven wonen. Zij krijgen bijvoorbeeld 
maaltijdverzorging, en/of huiashou-
delijke hulp, en/of aanpassingen in 
de woning, en/of vervoer in de re-
gio en/of een rolstoel. De gemeen-
te voert de Wmo uit. Voor het aan-
vragen van hulp kunnen inwoners 
terecht bij het Wmo-loket in de ge-
meente. De Wmo-raad wordt in de-
ze in een vroegtijdig stadium be-
trokken bij de totstandkoming en 
uitvoering van gemeentelijk beleid 

binnen het kader van de Wmo.De 
Wmo raad vergadert op woensdag 
11 juni om 15.00 uur in vergader-
ruimte 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is openbaar. Tussen 
14.30 en 15.00 uur bestaat de mo-
gelijkheid om leden van de Wmo-
raad deelgenoot te maken van uw 
ervaringen. De Wmo-raad kan en 
mag uiteraard geen individuele za-
ken in behandeling nemen of op-
treden als bemiddelaar, maar kan 
wel een luisterend oor bieden met 
als doel het optimaliseren van het 
Wmo-loket en de Vmo voorzienin-
gen/diensten. De vergadering bij-
wonen? Meldt u zich dan bij de 
ontvangstbalie in het gemeentehuis 
en u wordt opgehaald door een van 
de leden van de Wmo-raad. 

ma Marginpar afgesloten. Het ver-
keer vanaf de Legmeerdijk naar het 
kantoor van Green Park Aalsmeer 
zal worden omgeleid via de Machi-
neweg. De omleiding geldt ook voor 
het verkeer naar de bedrijven Mar-
ginpar en Flower Direct op zaterdag 
14 en zondag 15 juni. Op maandag 
16 juni zal vervolgens de afslag Ja-

panlaan van de Machineweg zijn af-
gesloten. Het verkeer vanaf de Ma-
chineweg naar de firma’s Celieplant, 
Duif, Marginpar en Flower Direct en 
het kantoor Green Park Aalsmeer 
worden dan omgeleid via de Leg-
meerdijk. Beide omleidingen zullen 
worden aangeduid met verkeers-
borden.

Ondernemend Aalsmeer
Tijdens de eerste voorronde zal de 
stichting Ondernemend Aalsmeer 
zich nader presenteren. Vele ja-
ren is in de gemeente de OVA ac-
tief geweest als overkoepelend or-
gaan voor ondernemingen, maar er 
was minder activiteit en een groep 
ondernemers heeft de draad opge-
pakt om de stichting een nieuw en 
breder leven in te blazen. Onderne-
mend Aalsmeer wil het orgaan zijn 
voor alle bedrijven in de gemeen-
te, zowel voor middenstanders als 
ondernemers in de sierteeltsector. 
Bruisend en collectief zijn in deze 
sleutelwoorden en natuurlijk een-
dracht in samen actief de econo-
mie versterken! Jan Driessen van de 
Rabobank Regio Schiphol verzorgt 
tijdens de voorronde de presenta-
tie over Ondernemend Aalsmeer. In 
september draagt hij het stokje over 
aan John Jansen van ATP. “De Ra-
bobank zal dan niet meer vertegen-
woordigd worden in het bestuur”, 
legt hij uit. “We worden lid van de 
organisatie.” De Rabobank en Flynth 
accountants zijn overigens de initi-
atiefnemers van de verkiezing On-
derneming van het jaar. In het be-
stuur van de OA blijft Flynth wel ver-
tegenwoordigd. De penningen wor-
den beheerd door Remco Cardol 
van dit bureau. En de inbreng van 
de Rabobank blijft vooralsnog ook 
tijdens de grote finale zichtbaar, 
want de presentatie mag Ron Leeg-
water weer verzorgen! De OA gaat 
zich de komende jaren vooral rich-
ten op versterking van Aalsmeer als 
watersport- en recreatiedorp, be-
houden van een goede positie in de 
sierteeltsector en inzetten voor een 
sterke winkelomgeving. Tijdens de 
eerste voorronde is er ook een pre-
sentatie van Freek Loos van de wa-
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Donderdag 12 juni in Crown Studio’s

Greenport Aalsmeer event 
over innovaties in markt
Aalsmeer - Komt u ook naar het 
Greenport Aalsmeer Event op don-
derdag 12 juni? Belangstellenden 
zijn van harte welkom vanaf 14.00 
uur in Crown Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade 15. Vooraf opge-
ven is wel een vereiste en dit kan via 
info@greenportaalsmeer.nl.
Om 14.45 uur start een afwisselend 
programma rond het thema Innove-
ren voor de markt. Eerst worden de 
geesten los gemaakt met een ‘om-
denk clinic’: van ‘ja-maar’ denken 
naar ‘ja-en’ denken. Daarna is het 
podium voor Wouter de Vries, au-
teur van het boek ‘Blauwe bana-

nen’. Met veel enthousiasme en hu-
mor vertelt hij hoe u zich kunt on-
derscheiden in de markt. Vervolgens 
komen ondernemers uit het sier-
teeltcluster aan het woord over hun 
innovaties in de markt, over denken 
in kansen en het overwinnen van 
het ‘ja-maar’ denken. 
Vanaf een uur of vijf is er volop tijd 
en ruimte om te netwerken en kunt 
u kennismaken met een groot aan-
tal projecten door en voor onderne-
mers vanuit Greenport Aalsmeer tot 
rond half zeven. De entree is gratis 
voor ondernemers en overige rela-
ties van de Greenport Aalsmeer.

Nog enkele kaarten te koop!
Lezing over Rusland met 
zang in het Boekhuis 
Aalsmeer - Voor de bijzondere le-
zing met zang over reizen door Rus-
land op dinsdag 10 juni in Boekhuis 
Aalsmeer zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar. NRC journalist Michel 
Krielaars presenteert zijn boek ‘Het 
brilletje van Tsjechov’. In dit boek 
reist Krielaars zijn held, de Russi-
sche schrijver Anton Tsjechov, ach-
terna, van Moskou naar Sint-Peters-
burg en Jalta, van het Siberische 
Tomsk naar Vladivostok en tenslotte 
naar het sterfbed van de schrijver in 
het Zuid-Duitse Badenweiler. Krie-
laars spreekt arbeiders, winkeliers 
en boeren, die moeite hebben te 
overleven in een archaïsche maat-
schappij, en ontmoet ook burge-
meesters, artsen en leraren, die hun 
best doen om hun land te verande-
ren. Het resulteert in een bewogen 
en weemoedig verslag van een land 
dat in beweging probeert te komen, 

maar nog altijd vastgeroest zit in 
een mentaliteit die in veel opzichten 
dateert uit de middeleeuwen. Het 
verhaal van Michel Krielaars wordt 
afgewisseld met zang van mezzoso-
praan Henriëtte Schenk (vrouw van 
de auteur) onder begeleiding van 
accordeonist Henk Meulenbeld. 

Zij brengen Russische negentiende-
eeuwse romances ten gehore, die 
de melancholie van het Rusland van 
toen weergeven. Het programma 
duurt ongeveer een uur. Aanslui-
tend is er gelegenheid om vragen te 
stellen en om, onder het genot van 
een drankje, na te praten. Ook zal de 
auteur zijn boek Plaatsen reserveren 
voor deze bijzondere en zeer actu-
ele avond kan in de winkel, via tel. 
0297-324454 of via mail: boekhuis@ 
boekenhof.nl. De toegang is 6,50 
euro. Aanvang: 20.00 uur.

Open dagen Jachthaven Poelgeest
Pinksterweekend in teken 
van Antaris en Mari
Streek - Het komend Pinkster-
weekend organiseert Jachthaven 
Poelgeest uit Oegstgeest weer een 
Antaris en Maril Experience Week-
end! Tijdens dit weekend is het mo-
gelijk eens vrijblijvend kennis te ma-
ken met de sloepen en tenders van 
de Friese sloepenbouwer. Als één 
van de weinige werven bouwt deze 
werf de boten nog geheel in Neder-
land. Het merk Antaris staat al jaren 
bekend om het zeer eigenzinnige 
design gecombineerd met zeer ge-
bruiksvriendelijke eigenschappen. 
Met de vorig jaar geïntroduceerde 
Sixty6 is er wederom een succes-
nummer op het water verschenen. 
Met inmiddels bijna honderd ge-
bouwde boten in anderhalf jaar tijd 
is de Sixty6 de best verkochte boot 
van Nederland. Naast het design 
zijn vooral de uitmuntende vaarei-
genschappen, het lage geluidsni-
veau en de overvloedige ruimte een 
reden voor veel watersporters om 
voor de Antaris te kiezen. Met de in-

troductie van de iets kleinere Fifty5 
dit jaar is het begin van een succes-
volle lijn neergezet. Een andere vas-
te waarde op de sloepenmarkt zijn 
de sloepen van Maril. Net als An-
taris worden deze geheel in eigen 
land geproduceerd en voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen. Waar 
Antaris zich richt op de nieuwe 
trendy modellen zijn de sloepen van 
Maril klassiek van vormgeving. De 
overnaadse rompen met ronde ach-
terkant ogen dan wel traditioneel, 
maar zijn volgens de modernste in-
zichten ontworpen en gebouwd.
Wilt u ook eens kennis maken met 
deze prachtige boten van Neder-
landse bodem? Kom dan langs 
op het Antaris & Maril Experience 
Weekend. De vloot ligt klaar op za-
terdag en beide Pinksterdagen, zon-
dag 8 en maandag 9 juni, van 11.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest. Meer informatie is ook 
te vinden op www.poelgeest.nl.

Nieuw: Tapas restaurant 
La Habanita in Aalsmeer!
Aalsmeer - Restaurant La Habanita 
heeft de plaats ingenomen van eet-
café ’t Farregat. De afgelopen weken 
hebben in het teken gestaan van in-
terieur wijzigingen. Evenals zorgvul-
dig een gevarieerde menukaart is sa-
mengesteld met overheerlijke origi-
nele en mediterrane tapas. Allemaal 
worden ze met liefde gemaakt in de 
keuken van dit nieuwe restaurant. 
De gasten, die de afgelopen we-
ken gegeten hebben bij La Habani-
ta, zijn zeer te spreken over de tapas. 
“Authentiek, origineel, smaakvol en 
voor een goede prijs”, aldus reacties. 
Naast een tapaskaart heeft La Ha-
banita ook een heel uitgebreide me-

nukaart met koude en warme voor-
gerechten, salades, pasta en uiter-
aard ook vlees- en visgerechten. Te-
vens kan genoten worden van de ta-
felbarbecue, zowel binnen als op het 
gezellige terras buiten. Nieuwsgierig 
geworden? La Habanita trakteert op 
een speciale kennismakingactie. 
Tegen inlevering van de adverten-
tie elders in deze krant kunt u aan-
schuiven voor een tapas proeve-
rij, bestaande uit elf gerechten voor 
slechts 14,95 euro per persoon. Kom 
langs, iedereen wordt van harte wel-
kom geheten bij La Habanita op de 
Oosteinderweg 248. Kijk voor meer 
informatie op: www.lahabanita.nl.

Unieke training door Inge Saraswati
Introductie-avond ‘Avatar’
Aalsmeer - Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij in de unieke training Avatar 
die door Inge Saraswati wordt gege-
ven van 14 tot en met 22 juni en/of 
van 12 tot en met 20 juli.
De introductie-avond voorafgaand 
aan de cursus vindt plaats op vrijdag 
6 juni vanaf 20.00 uur. Inge Saraswa-
ti over de Avatar cursus: “Ik zeg wel 
eens tegen mensen die mij vragen 
wat Avatar dan eigenlijk is: “Get rid 
of all your shit.” En dat is waar Ava-
tar training precies over gaat. We zijn 
zo bezig met verleden en toekomst 
dat we zelden in het nu leven. Dit is 
ook de reden dat we verdwalen in de 
chaos van ons denken en niet meer 
kunnen genieten van het leven zoals 
het zou kunnen zijn. In Avatar kun je 

af komen van al die denkpatronen 
die je liever niet hebt, je wordt weer 
helemaal schoon als een baby. Je 
gaat weer stralen, zoals je deed toen 
je een kind was maar nu bewust van 
datgene wat je beperkte. Je weet hoe 
het in elkaar zit en je kan er wat aan 
doen. Een kalme geest is meer ge-
concentreerd en leeft in het nu waar-
door je creatieve vermogen en blijd-
schap in het leven toenemen. Je 
weet weer wat je eigenlijk echt wilt!”
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan 
op voor de introductie-avond vrijdag 
6 juni vanaf 20.00 uur. De kosten van 
de avond zijn 30 euro inclusief het 
boek ‘Leven vanuit vrije wil’. Opgeven 
kan telefonisch via 0297-328798 of 
de website: www.ingesaraswati.com

Woensdag rond winkelcentrum
120 Kramen op jaarmarkt
Kudelstaart - Rond de 120 kramen 
komen rond het winkelcentrum in 
Kudelstaart te staan op woensdag 
11 juni tijdens de altijd weer gezel-
lige jaarmarkt. Diverse kooplui, ver-
enigingen en hobbyisten gaan hun 
spullen en diensten te koop aan-
bieden. De organisatie staat garant 
voor een gevarieerd aanbod. Sie-
raden, kleding, speelgoed, gereed-
schap, schoenen, brillen en nog veel 
meer artikelen zullen tegen aantrek-
kelijke prijzen verkrijgbaar zijn. Op 
het binnenplein bij de winkels wordt 

een groot terras ingericht met mu-
ziek van Jan Spring in ‘t Veld en er 
komt een artiest optreden. Voor de 
jeugdige bezoekers is ook van alles 
te doen. Onder andere wordt een 
springkussen neergezet, staan en-
kele kermisattracties klaar en komt 
een clown optreden. Ook kunnen 
zich laten schminken en als vlinder, 
piraat of tijger de dag doorbrengen. 
De jaarmarkt Kudelstaart begint om 
14.00 uur en duurt tot 21.00 uur. 
Kom woensdag ook, het wordt vast 
en zeker heel gezellig.

Ronald Stolwijk winnaar 
Joppe biertapwedstrijd 
Aalsmeer - Ronald Stolwijk heeft 
afgelopen woensdag 28 mei de 
Joppe biertapwedstrijd gewonnen 
en dit was niet voor eerste keer. Al 
vier keer eerder mocht hij de wis-
seltrofee, een ‘biertap’, in ontvangst 
nemen. 
Dit keer was Nienke Mur zijn gro-
te concurrent. De ex-Joppe me-
dewerkster kreeg voor de twee-
de plek een mooie tas van Heine-
ken. De biertapwedstrijd in café 
Joppe wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Heineken Neder-
land en in de jury had Hans Beu-
kenboom namens het bierconcern 
plaatsgenomen. Hij jureerde samen 
met de winnares van vorig jaar, Stel-

la Calvetti, en vaste ‘controleur’ El-
mer Stokkel. Voor het commentaar 
qua verloop van de wedstrijd en de 
uitreiking van de prijzen droeg eige-
naar Jan van Schuppen zorg. In to-
taal namen 37 ‘biertappers’ deel aan 
de wedstrijd. In het volle Joppe wa-
ren de deelnemers herkenbaar aan 
een Oranje shirt van Heineken. Dit 
cadeau kan natuurlijk binnenkort 
weer aangetrokken worden tijdens 
het WK voetbal. Het was de veer-
tiende biertopwedstrijd en wie de 
volgende gaat winnen, is de gro-
te vraag. Vast staat wel dat Ronald 
Stolwijk uitgesloten is van deelna-
me. Dat is namelijk de regel: Wie 
wint, zit de volgende keer in de jury!

Facebook actie Crown Studio’s
Scooter voor Marco Klooster
Aalsmeer - Om meer fans op Fa-
cebook te genereren en om uiter-
aard de Crown Studio’s te promo-
ten, is het afgelopen seizoen een 
actie gehouden onder (toekomsti-
ge) volgers van de Crown Studio’s. 
Aan de kandidaten werd gevraagd 
de berichten op Facebook leuk te 
vinden en te delen. En nog meer 
kans werd op een prijs gemaakt als 
er extra aandacht werd gevraagd 
voor de studio’s. Voor de hoofdprijs, 
een prachtige rode scooter, hadden 
heel veel kandidaten flink hun pro-
motie best gedaan! Uiteindelijk zijn 
tien trouwe fans geselecteerd en 
afgelopen vrijdag 30 mei kwamen 
zij met vrienden en familie vol ver-
wachting naar het Studiocomplex 
aan de Van Cleeffkade voor de uit-
reiking. Ze werden hartelijk ontvan-
gen met een drankje en een hap-
je door Niels Buitenhuis, maar de 
spanning was op de gezichten af te 
lezen. Van deze tien zouden name-
lijk ‘maar’ drie met een prijs, waar-
onder de scooter, naar huis gaan. 
Alle namen werden opgevouwen 
en in bolletjes verpakt, waarna aan 
verschillende aanwezigen gevraagd 
werd een greep in de pot te doen. 
De derde prijs is gewonnen door 
Tineke de Haas. Deze inwoonster 
mocht naar huis met een bioscoop-
arrangement voor twee personen 
inclusief een drankje en popcorn. 
Tineke heeft zich het afgelopen sei-

zoen ontpopt als een heuse Studio-
fan en maakte zelfs ter promotie een 
filmpje. Naast een theater, een bios-
coop en ruimtes waar opnames ge-
maakt worden voor televisiepro-
gramma’s, is sinds enkele maanden 
ook een moderne gamestudio in het 
Studiocomplex gehuisvest. Jong en 
oud kan zich hier prima vermaken 
met allerlei spelletjes. Dit mag Pa-
tricia Weij uit Zaandam komen uit-
proberen, want zij heeft de tweede 
prijs, een game-arrangement voor 
vier personen met een hapje en een 
drankje, gewonnen. De spanning 
groeide, wie rijdt naar huis op een 
scooter? Marco Klooster kwam als 
winnende naam uit het eitje en ui-
teraard was de promotor uit Katwijk 
bijzonder blij met dit cadeau. Mar-
co is iemand die graag en veel mee-
doet aan allerlei acties. Na al vele 
malen net geen prijs, nu dus (ein-
delijk) de hoofdprijs! En nog een te-
rechte winnaar ook, want de afgelo-
pen maanden heeft ook Marco zich 
ontpopt als een heuse fan van de 
Crown Studio’s. Regelmatig neemt 
hij vrienden mee naar de uitgaans-
gelegenheid in Aalsmeer. De ande-
re zeven kandidaten, Noelle Hor-
dijk, Femmie Geluk, Rianne Broes, 
Annoesjka Burger, Doortje Nicolai, 
Linda Verhoeven en Nicky Jay Ek-
kels gingen helaas met lege handen 
naar huis, maar wel na een gezellige 
en goed georganiseerde uitreiking!

Van Kouwen neemt activiteiten 
Kia Hoeke Hoofddorp over
Regio - Dealerholding Van Kou-
wen neemt per 1 juni de Kia activi-
teiten van Hoeke Hoofddorp over en 
zet die voort vanuit het huidige Hoe-
ke pand te Hoofddorp, waar men te-
vens een Fiat en Alfa Romeo dea-
lerschap vestigt. Hoeke zal op het-
zelfde terrein waar nog een ge-
bouw staat, doorgaan met het Nis-
san dealerschap. 

Voor Van Kouwen is dit een voor-
lopige voltooiing van hun plannen 
om de door hen gevoerde merken 
in een gelijk gebied te vertegen-
woordigen, van Groot Amsterdam 
tot aan Hoofddorp. De dealergroep 
maakt hiermee tevens de stappen 
naar meer synergie en minder ves-
tigingen, want tegelijkertijd sluit 
men de Fiat vestiging in Uithoorn en 
stopt men met de verkoop van Kia 
en Opel in Aalsmeer. Recent stopte 

het bedrijf met de verkoop van Opel 
in Mijdrecht, waar nu een service 
center is gevestigd en een occasi-
on outlet, en werden de magazijnen 
volledig gecentraliseerd; levering 
van alle merken onderdelen vanuit 
één gebouw, met 4 dagelijkse leve-
ringen in de filialen. DGA Theo van 
Kouwen: “Middels de overname van 
Hoeke kunnen we onze wens inwil-
ligen om een grotere Kia speler te 
worden, maar ook om nu een repre-
sentatieve vertegenwoordiging te 
hebben voor Fiat en Alfa Romeo in 
Hoofddorp. De overname stelt ons 
in staat om ons gebied toekomstge-
richt in te delen. Van onze klanten 
hebben we begrepen dat men het 
niet erg vindt om iets verder te rij-
den voor de aankoop van een nieu-
we auto, mits de service in de buurt 
blijft. Daar blijven we aan voldoen 
met hetzelfde aantal servicepunten.”

Bike Event bij Van Rijn 
Fietsen zaterdag 7 juni
Regio - Met gemak elke dag 10 ki-
lometer naar het werk en terug? 
Of fluitend de heuvel op? Met een 
elektrische fiets trapt u elke afstand 
moeiteloos weg! Wie wil kennisma-
ken met het rijden op een elektri-
sche fiets, kan op 7 juni gratis ko-
men proefrijden tijdens het Bike 
Event bij Van Rijn Fietsen! Ook voor 
stadsfietsen en racefietsen bent u 
hier natuurlijk aan het goede adres. 
Om de fiets te vinden die bij u past, 
heeft Van Rijn Fietsen drie fietsmer-
ken uitgenodigd, die u het gemak 
en comfort van elektrisch fietsen la-
ten ontdekken. 

Gazelle, Koga Miyata en Cannon-
dale geven u de keuze uit verschil-
lende type elektrische fietsen met 
voorwielmotor of middenmotor. Ko-
ga Miyata heeft zelfs een geruislo-
ze achterwielmotor. Bij de elektri-
sche fietsen met voorwielaandrij-
ving kunt u zelf uw actieradius (be-
reik in kilometers) bepalen. U heeft 
hierbij de keuze uit verschillende 

accu’s met elk een andere capaci-
teit. U kunt ook kiezen voor een fiets 
met een zeer krachtige middenmo-
tor. De modellen met een midden-
motor zijn net zo wendbaar als een 
gewone stadsfiets, dankzij de la-
ge plaatsing van de motor. Boven-
dien kunt u bij sommige luxe mo-
dellen schakelen terwijl u trapt! Bij 
aankoop van een Gazelle Innergy e-
bike op 7 juni, ontvangt u gratis de 
update naar een gouden accu. Hier-
mee heeft u een flinke actieradius!
Mocht u meer gecharmeerd zijn 
van een e-bike van Koga Miyata of 
Cannondale, krijgt u bij de aanschaf 
tijdens het Bike Event een gra-
tis diefstalverzekering voor 3 jaar. 
Van Rijn Fietsen doet nog een duit 
in het zakje door met extra scher-
pe prijzen op overjarige en tweede-
hands stadsfietsen, racefietsen en 
e-bikes te komen. Alles voor fiet-
sen is bij Van Rijn Fietsen te vinden. 
Ook kleding en andere accessoires! 
Van Rijn Fietsen, Vrouwenakker 7a, 
Vrouwenakker.

C1000 supermarkt in de 
race voor Battle 2014
Aalsmeer - Half maart is de C1000 
Battle van start gegaan. In de eerste 
ronde gingen de afdelingen vleeswa-
ren, houdbare producten en brood 
de strijd met elkaar aan. 

In de ronde die volgde was het de 
beurt aan de Slagerij, Groenteafde-
ling en de Kassa. De finalisten van 
de interne winkelwedstrijd zijn be-
kend gemaakt en de supermarkt in 
de Ophelialaan is daarbij! Versmana-
ger Bas van der Linden van C1000 
Koster is behoorlijk trots op het nu al 
behaalde resultaat. Wat de wedstrijd 
precies inhoudt daar vertelt hij graag 
over: “Er zijn in Nederland tweehon-
derdtwintig C1000 supermarkten en 
daar is een wedstrijd voor uitgeroe-
pen. Er zijn strikte controles geweest 
en we zijn al door de zes voorrondes 
heen gekomen. Er werd onder an-
der beoordeeld op klantvriendelijk-

heid, orde en netheid, aanwezigheid 
van producten en versheid daarvan. 
We dingen nu nog met twintig win-
kels mee naar de totale overwinning. 
Naast een plek in de finaleronde zijn 
wij al een keer in de prijzen gevallen. 
Onze vleesafdeling is namelijk al uit-
geroepen tot de beste vijf van Neder-
land. Als prijs mogen er twee perso-
neelsleden hiervoor naar een bijzon-
dere Food experience dag. Natuurlijk 
zijn we enorm trots al op die uitkom-
sten, want we weten echt niet wan-
neer die controles werden (en nog 
steeds worden) uitgevoerd!” In de 
volgende ronde zullen er tien win-
kels door mogen en dan wordt er op 
donderdag 19 juni, tijdens een spec-
taculair eindfeest, bekend gemaakt 
wie de winnaar is van de Battle 2014. 
Heel Aalsmeer moet natuurlijk mee 
duimen. Slim bezig, C1000! 
Door Miranda Gommans
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Echtpaar van der Have-de Ronde 60 jaar getrouwd

Wim en Suzanne v/d Have: 
Cateraars op hoge leeftijd!
Aalsmeer - Ze hebben samen een 
cateringbedrijf, vinden het heerlijk 
om te koken en dat hun eten over-
heerlijk is, wordt alom in de ka-
mer bevestigd. Een maaltijd serve-
ren voor zo’n veertig personen, is 
geen probleem. De grootste uitda-
ging was de bruiloft van hun doch-
ter, waar liefst 105 magen gevuld 
werden. Nieuwe, jeugdige onder-
nemers? Nee, hoor. Wim van der 
Have is 86 jaar en zijn echtgenote 

Suzanne de Ronde 85 jaar. Suzan-
ne is geboren in Indonesië en met 
deze overheerlijke keuken laat zij 
graag mensen kennis maken. “On-
ze hobby is geboren bij de tennis-
vereniging”, vertelt Suzanne. “Daar 
hebben we voor het eerst de ca-
tering gedaan.” Suzanne heeft van 
Wim ook een heuse keukenprins 
weten te maken. “Hij kan wel vijf 
soorten kroepoek maken”, zegt zijn 
echtgenote trots. Wim geeft tus-

sendoor nog even een tip over gro-
te hoeveelheden rijst warm vervoe-
ren. “Gewoon in de koelbox. Als je 
’m weer opent, komt de stoom er 
van af, zo warm is het nog.” Tussen-
door, want Suzanne is een geweldi-
ge babbelkous. Ze is op haar zeven-
tiende jaar met haar pleegmoeder 
gevlucht uit Indonesië, heeft onder-
weg veel leed gezien, angsten moe-
ten doorstaan, maar is inmiddels al 
diverse malen terug geweest naar 
haar geboorteland met haar man 
en met vrienden. Haar reistip: “Su-
matra, zo mooi daar.” In Nederland 
ging Suzanne de opleiding voor ver-
pleegster volgen. Helaas kon ze het 
niet bolwerken, maar haar roeping, 
mensen helpen, heeft ze wel kun-
nen vervullen als assistente in Hui-
ze Lydia in Amsterdam. En hier ont-
moette ze Wim, op de man met de 
blauwe ogen was ze gelijk verliefd. 
“Het is 1 van de 7 schoonheden 
in Indonesië”, zegt ze lachend. En 
Wim was gelijk weg van deze ‘tro-
pische schone’. Het klikte en geluk-
kig werd Wim door de pleegmoeder 
goed gekeurd. Ze mochten trou-
wen. De eerste jaren woonden ze op 
een zolderverdieping in de hoofd-
stad, later in een huis in Amster-
dam en toen er kinderen kwamen, 
belandde de twee tijdens hun zoek-
tocht in het landelijke Aalsmeer. In 

“Zij is mij al die tijd trouw gebleven”

Echtpaar Gré en David 
Mans al 60 jaar getrouwd!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was het in het Kloosterhof een druk-
te van belang. De kamer van me-
vrouw Mans stond vol met bloe-
men, plantjes, kaarten, cadeaus en 
bezoek. Zij en haar man waren na-
melijk zestig jaar getrouwd. En dat 
betekent een bezoek van de bur-
gemeester met een prachtige bos 
bloemen én een kopie van de on-
dertekende trouwakte van 2 juni 
1954. Jobke Vonk overhandigde de-

ze en er werd onder het genot van 
een kop koffie en een lekker taartje 
gezellig gekeuveld. Mevrouw Mans 
was er zichtbaar beduusd van. Me-
neer en mevrouw Mans leven spij-
tig genoeg sinds anderhalf jaar ge-
dwongen gescheiden. Hij in het 
Nobelhof in Kudelstaart, zij in het 
Kloosterhof, maar gelukkig is Da-
vid Mans nog mobiel genoeg, zo-
dat hij Gré iedere dag kan bezoe-
ken. “Ja hoor, dagelijks om vier 

uur ben ik present om samen kof-
fie te drinken.” Aldus David Mans. 
“Meestal met de auto, maar soms, 
als het niet te hard waait, ook lekker 
op de fiets.” Net na de oorlog heb-
ben de twee elkaar ontmoet. Meis-
je Gré de Man woonde destijds in 
Hoofddorp en zegt: “Ik denk dat we 
elkaar voor het eerst zagen op een 
bevrijdingsfeest, maar het was geen 
liefde op het eerste gezicht hoor. En 
dansen kon hij niet.” Er wordt gela-
chen. Meneer Mans vervolgt: “Later, 
toen we een jaar of twintig waren, 
is de vonk overgeslagen en zijn we 
zeven jaar verloofd geweest voordat 
we gingen trouwen.” David is nu 87 
jaar oud en is een geboren en ge-
togen Aalsmeerder. Zijn vader was 
groenteman en zijn opa heeft zelfs 
nog met groenten gevent. “Eerst 
met een schuit langs onder ande-
re de Uiterweg, de Oosteinderweg, 
de Pontweg. Later met een bakfiets 
en weer later dus de groentewinkel. 
Ik hielp na school altijd mee, maar 
ben daarna gaan studeren en be-
landde vervolgens in een heel ande-
re branche.” David heeft tot zijn pen-
sioen gewerkt op het belastingkan-
toor in Amstelveen en in Hoofddorp. 
Daarnaast was hij voorzitter van de 
EHBO en heeft ook cursussen ge-
geven aan douane, brandweer en 

de Linnaeuslaan werd een huis ge-
kocht. Toen Wim in de jaren negen-
tig maar ternauwernood een hart-
stilstand had overleefd (dankzij zijn 
vrouw en zoon), werd besloten een 
huurwoning te betrekken. In de Hel-
lendaalstraat wonen zij nog steeds 
met veel plezier. In goede vriend-
schap ook met alle buurtjes. Omdat 
Wim en Suzanne geen vlaggenmast 
hebben, had de buurvrouw de vlag 
maar feestelijk voor het stel uitge-
hangen. 
Beiden zijn overigens, naast koken, 
ook heel sportief. Wim werkt graag 
in de tuin en Suzanne is nog regel-
matig op de tennisbaan te vinden. 
Ze is een van de oudste leden van 
tennisvereniging All Out. En vol-
gens haar jongere partners en te-
genstanders slaat ze nog steeds 
‘verschrikkelijke ballen’. Waarom dit 
verhaal? Wim van der Have en Su-
zanne de Ronde waren afgelopen 
woensdag 28 mei 60 jaar getrouwd. 
En dan komt natuurlijk burgemees-
ter Jobke Vonk op bezoek met bloe-
men. De gelukwens van Zijne Ma-
jesteit de Koning was ook al ont-
vangen. Afgelopen zaterdag 31 mei 
heeft het echtpaar met hun zoon (1 
zoon is helaas overleden) en doch-
ter, zes kleinzonen en drie achter-
kleinkinderen en trouwe vrienden 
(waarvan 3 stellen ook 60 jaar ge-
trouwd zijn) het diamanten huwe-
lijk feestelijk gevierd. Overigens 
niet met Indonesische lekkernijen 
van deze ‘cateraars op leeftijd’. “Dat 
mocht niet van de kinderen. Het is 
jullie feest, dus jullie worden ver-
wend, hebben ze gezegd”, besluit 
Suzanne en Wim knikt beamend. 
Een prachtig bruidspaar!

Door Jacqueline Kristelijn

politie. Nog steeds is hij zeer vitaal 
en dagelijks goed in beweging. Hij 
zwemt twee keer in de week, doet 
mee aan fysio-fit en is lid van de 
gym club. Zijn dochters zeggen in 
koor: “Als we papa bellen is hij zo-
wat nooit thuis!” 

Sterk gen
Beiden vinden bewegen enorm be-
langrijk. Mevrouw Mans was ook al-
tijd heel fit en sterk, maar kan he-
laas steeds minder. Ze heeft de 
ziekte van Parkinson en dat open-
baarde zich al zo’n vijfentwintig jaar 
geleden. “Ik ben veel moe en ook 
nog eens zo doof als een kwartel!” 
zegt ze. De laatste dagen gaat het, 
volgens de twee dochters die aan-
wezig zijn, hartstikke goed. “Giste-
ren is het grote feest in het restau-
rant van het huis gevierd en ma-
ma was blij verrast dat haar vierent-
achtig jarige broer en vierennégen-
tig jarige zus beide aanwezig waren. 
Zelf is ze achtentachtig. 
Dus beide families moeten wel een 
sterk gen bezitten.” In totaal heeft 
het echtpaar drie dochters gekre-
gen, waarvan een tweeling is. Er zijn 
zes kleinkinderen en twee achter-
kleinkinderen gekomen, met mo-
menteel een derde op komst. Om-
dat één van hun dochters in Spanje 
woont ging echtpaar Mans tot hun 
tachtigste nog ieder jaar met de ca-
ravan op vakantie. Helaas is dat nu 
niet meer mogelijk. Op de slotvraag 
van burgemeester Jobke Vonk over 
hoe ze het zo lang met plezier met 
elkaar hebben volgehouden, zegt 
David Mans ondeugend: “Omdat zij 
mij al die tijd is trouw gebleven!”

Door Miranda Gommans

Ontmoet op kerkkoor van Lijnbaan

Diamanten bruiloft voor 
echtpaar Martin en Rie Ramp!
Aalsmeer - In deze zelfde krant 
staat het artikel over echtpaar Mans 
dat dit jaar zestig jaar getrouwd is. 
Op precies dezelfde dag, 2 juni 1954 
stond ook echtpaar Ramp in het ge-
meentehuis in Aalsmeer. Uiteraard 
is burgemeester Jobke Vonk weder-
om van de partij met een mooie bos 

bloemen en de trouwakte van wel-
eer. Martin en Rie trouwden toen zij 
respectievelijk twee- en eenentwin-
tig jaar oud waren. Ze kenden el-
kaar al van de lagere school. Toen 
brak de oorlog uit en rond hun acht-
tiende levensjaar kwamen ze elkaar 
weer tegen op het kerkkoor van 

de Lijnbaan. Rie Ramp–van Wille-
gen vertelt hoe het na hun trouwen 
ging: “We waren drie jaar getrouwd 
en toen kwam onze dochter op de 
bijzondere datum 7-7-1957. Jenny 
is ons tot ons grootste verdriet acht 
jaar geleden ontvallen. Ze is maar 
48 jaar geworden.” Mevrouw Ramp 
is nog steeds vervuld van verdriet en 
meneer Ramp neemt het over: “Ge-
lukkig hebben we nog drie gezon-
de jongens! Die hebben na het in-
farct van mijn vrouw geholpen om 
ons huis aan te passen, omdat ze 
niet meer zo mobiel is. Alles is ge-
lijkvloers geworden. We hebben met 
elkaar een douchegelegenheid ge-
creëerd en een slaapkamer. Ik ben 
sowieso handig en ‘van het zelf op-
lossen’ en onze zoons hebben dat 
van mij geërfd.” Het echtpaar redt 
zich wel in de Schoolstraat. Ze wo-
nen er al sinds hun huwelijk. Eerst 
was aan de voorzijde van het huis 
een kruidenier. Na vijf jaar hield dat 
op te bestaan, door onder ande-
re concurrentie in het dorp. Meneer 
Ramp is daarna postbode gewor-
den, vervolgens tien jaar lang maga-
zijnmeester bij Wilzo (zijn schoonfa-
milie) en daarna opnieuw twintig 
jaar postbezorger tot zijn pensione-
ring. Inmiddels is hij eigenlijk huis-

man. Hij doet alles in het huishou-
den, omdat mevrouw Ramp maar 
langzaam vooruit gaat in haar ziek-
teproces. Hulp willen de twee niet. 
“Ik doe dat allemaal zelf. Tijd ge-
noeg voor de was, boodschapjes, 
koken en schoonmaken.” zegt Mar-
tin en Rie vult aan: “Tja, wat doet ie 
niet.. En ik bemoei me nergens mee 
hoor. Daar zou je alleen maar pro-
blemen van krijgen. Nee, het gaat 
prima zo.”

Feest
“Heeft u nog hobby’s?”, vraag Job-
ke. “Biljarten ofzo. Kaartje leggen?” 
“Nee”, zegt mevrouw Ramp reso-
luut. “Voor biljarten is ie nog te jong 
hoor.” Meneer Ramp is 82 jaar (me-
vrouw 81) en zegt: “Nou, patiencen 
op de computer doe ik wel en sky-
pen. We hebben twaalf kleinkinde-
ren gekregen en negen achterklein-
kinderen, waarvan de jongste één 
jaar is en de oudste negentien, dus 
we moeten wel meegaan met on-
ze tijd.” De bruiloftsdag en de dag 
daarna zijn gereserveerd voor al-
le kinderen met aanhang. Dat gaat 
in etappes; Er gaat gezellig gefeest 
worden en er zal worden gegeten bij 
buffetrestaurant Eetze. “Dan kan ie-
dereen lekker nemen wat ie wil!” al-
dus meneer Ramp. De burgemees-
ter wenst hen heel veel plezier met 
alle familie en vrienden en zegt te-
gen mevrouw Ramp dat ze er trou-
wens nog erg goed uitziet voor haar 
leeftijd. “Tja”, verzucht Rie Ramp, “ik 
ben natuurlijk ook nog lang geen 
tweeëntachtig!” 

Door Miranda Gommans

Herdenking Dieuwke Bakker 
in Het Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 14 juni her-
denkt Het Huiskamermuseum de 
dertigste sterfdag van Dieuw-
ke Bakker, de stichtster van Gale-
rie Mokum. Haar bijzondere collec-
tie schilderijen (De Mokum Collec-
tie) is sinds vier jaar ondergebracht 
in Het Huiskamermuseum. Kunste-
naars hun bewonderaars, vrienden 
en bekenden zullen met elkaar het 
glas heffen op deze markante vrouw 
die met haar inzet voor de realisti-
sche fijnschilderkunst en voor haar 
kunstenaars zoveel heeft betekend. 
De Mokum Collectie is inmiddels 
één van de meest spraakmaken-
de collecties van na de tweede we-
reldoorlog. Om 16.30 uur spreekt 
Frans Huijbregts, belast met sa-

menlevingsopbouw Aalsmeer en 
Kudelstaart, enige woorden en hij 
krijgt het eerste exemplaar van een 
24 pagina tellend herinneringsdocu-
mentje aangeboden. Vijf Aalsmeer-
se fotografen hebben de sfeer in het 
Huiskamermuseum verbeeld en een 
aantal trouwe bezoekers hebben 
hun ervaring op papier gezet. Het 
is een mooi kleinood geworden dat 
degenen die op deze middag aan-
wezig zijn wordt aangeboden. 
Belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd. Vanaf 16.00 uur staat 
de deur open. Het wordt vast een 
mooie ontmoeting! Het Huiskamer-
museum is gehuisvest aan de Van 
Cleeffkade 12a. Voor meer informa-
tie www.huiskamermuseum.nl.

Vrijdagavondcafé, Peter Sparnaaij 
en Pieter Mur op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep voor Aalsmeer en 
Kudelstaart. Iedere week zijn er 
weer vele interessante radiopro-
gramma’s te beluisteren. Zo is het 
ook de komende week weer de 
moeite waard af te stemmen op de 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel of via de livestream op www.
radioaalsmeer.nl. Vrijdagavond is 
wijkagent Erik van den Brun weer 
te beluisteren in zijn maandelijkse 
rubriek, neemt komende zaterdag 
om 12.00 uur de VVD het lokale 
politieke nieuws door in Aalsmeer 
Actueel, zal op maandag 9 juni Pe-
ter Sparnaaij de hemd van het lijf 
worden gevraagd in de talkshow 
‘Door de Mangel’. En in het weke-
lijkse muziekprogramma ‘de Top 10 
van…’ mag deze week Pieter Mur 
zijn tien favoriete nummers laten 
horen. 

Wijkagent en Legospektakel
Komende vrijdag tussen 21.00 uur 
en 23.00 uur kunt u weer luis-
teren naar het Vrijdagavondca-
fé met Ron en Marjolein (Lisette 
is er deze week een keertje niet). 
Met de maandelijkse rubriek van 
de wijkagent van Aalsmeer Cen-
trum: Erik van den Brun. Ron gaat 
met Erik in gesprek over politieza-
ken in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Heb je zelf een vraag laat het we-
ten via studio@radioaalsmeer.nl of 
via Twitter: @Vrij_avondcafé. Ver-
der deze vrijdag te gast in de stu-
dio: Dennis over het Lego steentjes 
spektakel, Kirsten over het TROS 
Muziekfeest in buurgemeente Am-
stelveen en Willem Eveleens Maar-
se over de tentoonstelling over 
The Beatles in de bibliotheek. Ui-
teraard is er ook weer de weke-
lijkse UIT-agenda en de Twitter-
hit. Deze week zijn de programma-
makers op zoek naar jouw favorie-
te hit van René Froger. Geef maar 
door via Twitter of de Facebookpa-
gina en wie weet win je twee tic-

kets voor een film naar keuze in 
Crown Cinema. Daarnaast wordt er 
binnenkort een passe-partout ver-
loot voor Feestweek Aalsmeer on-
der alle Twitter-volgers van @Vrij_
avondcafé. Dus volg snel, blijf op 
de hoogte en maak kans! 

Door de Mangel en Top 10
Afgelopen maandag was seringen-
kweker Jan ten Hoeve te gast. Hij 
vertelde over zijn werk en zijn vrij-
willigerswerk voor Kika. Als gast in 
de veertigste editie op maandag 9 
juni heeft hij Peter Sparnaaij voor-
gesteld. “Hij heeft een multimedia-
bedrijfje: Aalsmeer.nu. Zij hebben 
mijn nieuwe website gemaakt. Pe-
ter is eigenlijk een soort mediator 
tussen de klant en zij eigen ideeën. 
Daar moet hij een balans in zien 
te vinden en ik wil graag weten 
hoe hij dat doet”, aldus Ten Hoe-
ve. Sparnaaij zal komende maan-
dag zelf de muziek samenstellen. 
Overigens viel er een primeur te 
noteren in de 39ste uitzending van 
‘Door de Mangel’: de eerste telefo-
nische vraag voor de gast! 
Ook u kunt live vragen stellen aan 
de gast via het telefoonnummer 
0297-325858, via studio@radio-
aalsmeer.nl of via Twitter. ‘Door de 
Mangel’ begint om 19.00 uur. Daar-
na volgt om 20.00 uur het program-
ma ‘De Top 10 van…’. Wekelijks 
mag een willekeurige (on)bekende 
Aalsmeerder zijn of haar persoon-
lijke top 10 samenstellen en samen 
met presentatoren Laurens van 
Kessel en Rinus van Itterzon deze 
nummers aan elkaar smeden. Ui-
teraard blijft er ook ruimte over om 
over andere zaken te praten. 
Aanstaande maandag is Pieter Mur 
te gast. Hij is onder andere maat-
schappelijk werker, trajectbegelei-
der en counseler bij HVO-Querido 
in Amsterdam en een fervent ten-
nisser. Het bezoekadres van Radio 
Aalsmeer is Van Cleefkade 15, in 
de Crown Business Studio’s.

Zomerkoffieconcert 
Vivace

Aalsmeer - Op dinsdag 20 mei 
heeft Aalsmeers Vrouwenkoor Vi-
vace haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering gehouden, ge-
volgd door een gezamenlijk uit-
stapje. Aan het einde van de och-
tend verzamelden de dames bij 
Centennial in Aalsmeer-Oost om 
in te schepen aan boord van een 
Giethoornse punter. De schipper 
bracht hen via de ringvaart naar de 
Oosteinder poeltjes. Daar genoten 
zij van al het moois dat dit prach-
tige natuurgebied te bieden heeft. 

Na de boottocht was bij Centen-
nial buiten (het weer kon niet be-
ter!) gedekt voor een heel gezelli-
ge high-tea. Tot 24 juni zullen de 
vrouwen van het koor wekelijks 
keihard werken aan hun zomerkof-
fieconcert. Dit ‘huisconcert’ wordt 
gegeven op de laatste dag van dit 
zangseizoen, dinsdag 24 juni in het 
Dorpshuis te Kudelstaart en begint 
om 10.00 uur. Er zijn nog enkele 
kaarten à 3 euro beschikbaar, te 
bevragen bij penningmeester Dor-
ry de Graaf via 368372.

Cultuurpunt: Bijeenkomst 
voor amateurverenigingen
Aalsmeer - Op donderdagavond 
12 juni organiseert het Cultuurpunt 
een netwerkbijeenkomst voor de 
Aalsmeerse amateurkunst. Veel ver-
enigingen zijn al aangesloten bij dit 
platform, maar het staat open voor 
alle amateurkunstbeoefenaars in de 
gemeente. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom en kunnen zich aanmel-
den voor de bijeenkomst. Cultuur-
punt Aalsmeer organiseert jaarlijks 
drie netwerkbijeenkomsten voor 
amateurverenigingen. Donderdag 
12 juni vindt de derde bijeenkomst 
plaats. Doel is om kennis te delen, 
elkaar te ontmoeten en nieuwe sa-
menwerkingsverbanden te stimule-
ren. Verschillende onderwerpen op 
de agenda. Allereerst een vooruit-
blik op de Week van de Amateur-
kunst 2015 en de Aalsmeerse in-

vulling daarvan. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan de subsi-
diemogelijkheden van de gemeen-
te voor culturele initiatieven en de 
mogelijkheden die dit biedt voor 
verenigingen. Tenslotte zijn de re-
sultaten van de eerdere brainstorm 
over het thema ’Hoe maken we ons 
als vereniging aantrekkelijk voor 
nieuwe leden’ onderwerp van ge-
sprek. Het Cultuurpunt wil vereni-
gingen ondersteunen bij het uit-
voeren van deze resultaten. De net-
werkbijeenkomst begint om 18.00 
uur en duurt tot 19.30 uur. Voor een 
broodje wordt gezorgd. Per vereni-
ging kunnen maximaal twee afge-
vaardigden de bijeenkomst bijwo-
nen. Graag vooraf aanmelden via aj-
vulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.
nl. Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar 0297-365165.
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Verkeersexamen op De Brug
Aalsmeer - Groep 7 van Basis-
school De Brug heeft dinsdagmid-
dag 20 mei, fi etsend het verkeers-
examen afgelegd. Alle kinderen 
fi etsten die dag richting de Horn-
meer. Toen ze daar waren aange-
komen, kregen zij eerst een uitste-
kende uitleg over de te rijden rou-
te en werd hen verteld waar ze al-
lemaal op moesten letten. De leer-
lingen kregen allemaal een oran-
je hesje aan met daarop een num-
mer. Zo waren ze goed te herken-
nen en duidelijk te zien; wel zo veilig 
in het hedendaagse drukke verkeer. 
Ook de hulpouders kregen eerst 
uitleg en verrichtten die dag, zo-
als alle jaren, als controlepost prima 

werk! De route door de wijken was 
zo’n vier kilometer lang. Natuurlijk, 
de kinderen waren van tevoren erg 
gespannen en de zenuwen waren 
soms moeilijk in bedwang te hou-
den, maar dat hoort nou eenmaal bij 
een echt examen. Het verkeersexa-
men was door de gemeente uitste-
kend geregeld. Gelukkig hadden de 
jongens en meiden van De Brug al-
les goed onder controle en pasten 
zij de verkeersregels prima toe. Na-
tuurlijk hadden de leerlingen dit jaar 
al veel ervaring opgedaan, omdat ze 
elke week voor hun gymlessen naar 
de Bloemhof fi etsen. De kinderen 
waren in topvorm en zijn allemaal 
geslaagd!

De Wegwijzer bezoekt 
Verkeersplein van VVN
Aalsmeer - Op woensdag 28 mei 
bezochten de leerlingen van groep 
4 van De Wegwijzer het Verkeers-
plein van Shell en Veilig Verkeer Ne-
derland op het parkeerterrein naast 
zwembad De Waterlelie. 
De kinderen oefenden op skel-
ters diverse verkeerssituaties, zo-
als rechts rijden, kleine bocht naar 
rechts maken, grote bocht naar 
links maken, hand uitsteken, stop-
pen bij rood verkeerslicht, overste-

ken via zebrapad en oversteken bij 
verkeerslichten.
Bij een vrachtauto werd door een 
begeleider van het Verkeersplein 
uitgelegd wat de ‘dode hoek’ is. De 
kinderen weten nu dat een vracht-
wagenchauffeur hen niet altijd kan 
zien. Na afl oop kregen de leerlingen 
een Verkeerspleinrijbewijs en twee 
fi etslampjes mee naar huis. En nu 
nog het geleerde in praktijk bren-
gen!

Kur op muziek bij Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 1 juni wer-
den er onder perfecte weersom-
standigheden proefjes gereden op 
muziek die door de leden van Fun-
ny Horse zelf gemaakt waren. Twee 
deskundige juryleden waren uitge-
nodigd om de kuren te beoordelen. 
Iedereen was erg creatief bezig ge-
weest, er kwam van alles voorbij: 
een carrouselgroep met Barbiemei-
den, indianen, Zorro, Iemand in kilt, 
kerstvrouw, brandweermannen en 
natuurlijk ook gewoon in dressuur-
outfi t op prachtige muziek.
Er waren groepen, solo’s en duo’s. 
In de categorie groepen is de Ca-
rouselgroep vrijdagmiddag op één 
geëindigd, bij de solo’s behaalde Li-
sa Dieleman met Lucky de hoog-

ste eer en was plaats twee voor Flo-
rence de Kok met Sondrio en bij de 
duo’s is de grootste beker uitgereikt 
aan Natasja Dieleman met Floor-
tje en het zilver aan Hilde Brands 
met Sedan. Funny Horse kijkt terug 
op een zeer geslaagde middag. Op 
zondag 22 juni worden de clubkam-
pioenschappen gehouden met een 
optreden aan het einde van de dag 
van dressuuramazone Zoe Kuintjes. 
Zij is opgenomen in het A-kader van 
de KNHS met haar prachtige pony 
en geeft een demonstratie op het 
hoogste niveau. Ook is er een gro-
te parade van ongeveer 30 paarden. 
Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken.Voor informatie www.
funnyhorse.nl.

Aanstaande vrijdag: 
Groep 8 Feest in de Bok
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
juni mag groep 8 weer los. Feeste-
rij de Bok opent opnieuw haar deu-
ren voor alle achtste groepers van 
Aalsmeer en Kudelstaart voor Het 
Groep 8 Feest. Thema voor deze 
editie is tropical, dus kom in je tro-
pische en zomerse kleding naar de 
discotheek. De vorige editie in maart 
trok meer dan 250 kinderen naar de 
Bok. Organisatoren Eric Spaargaren 
en Bas Been nodigden de feestgan-
gers gelijk uit voor het tweede feest. 
Dit werd met veel gejuich verwel-
komd door de kinderen. Het Groep 
8 Feest is een concept dat nu voor 
het derde jaar in de huidige vorm 
wordt georganiseerd. De leerkrach-
ten van groep 8 zorgen ervoor dat 

er alleen kinderen uit groep 8 bin-
nenkomen door het uitdelen van de 
kaartjes. De Rabobank regio Schip-
hol ondersteunt het feest. 

Het is een drukke periode voor de 
oudste kinderen van de basisschool. 
Groep 8 is druk bezig met het in-
studeren van de afscheidsmusical 
en ook zijn er veel activiteiten bui-
ten schooltijd om. Een drukke, maar 
leuke periode dus voor de kinderen 
uit groep 8. Feesterij de Bok hoopt 
weer veel kinderen te mogen be-
groeten. Het feest begint vrijdag 6 
juni om half 8 en eindigt om half 11. 
Kaartjes zijn als het goed is uitge-
deeld in de klas. Meer informatie op 
http://www.groep8feest.nl.

Aan de wandel voor vierdaagse
Aalsmeer - Afgelopen maandag 2 
juni is de Avondvierdaagse weer van 
start gegaan en ook dit jaar onder 
grote belangstelling. Nagenoeg alle 
scholen nemen deel aan dit wandel-
feest voor met name leerlingen van 
de basisscholen. In groepjes wordt 
vijf of tien kilometer gewandeld en 
vandaag, donderdag 5 juni, is de in-
huldiging met muziek en natuurlijk 
bloemen van familie en vrienden. 
Voor de Avondvierdaagse worden 
ieder jaar nieuwe routes gezocht. 

De jeugd wordt min of meer op ont-
dekkingsreis gestuurd in hun ei-
gen woonplaats. Of voor alle mooie 
plekjes evenveel oog was? De jon-
gens en meiden doen veelal met na-
me mee voor de gezelligheid. Lek-
ker kletsen, zingen en (een beet-
je) snoep eten. Ook goed, het blijft 
een sportieve activiteit en een hele 
prestatie om vier dagen lang aan de 
wandel te gaan en moe, maar vol-
daan te kunnen fi nishen! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Caril Heeren beste keeper 
van Nederland! 
Aalsmeer - Op het schitteren-
de complex van voetbalvereniging 
VVOG te Harderwijk is op vrijdag 
30 mei in diverse leeftijdsgroepen 
gestreden om de titel: ‘Beste kee-
per van Nederland’. Ruim tweehon-
derd deelnemers waren overge-
bleven uit ongeveer tweeduizend 
keepers(sters), die eerder actief wa-
ren tijdens keeperspromotiedagen 
in alle districten van de KNVB. De 
hoogste eer is deze keer mee naar 
Aalsmeer gegaan, want Caril Hee-
ren is eerste geworden in de leef-
tijdscategorie 12 en 13 jaar! Voor 
het vierde jaar heeft Caril dit tour-
nooi mee mogen maken. Alle jaren 
wist hij zich steeds te plaatsen in de 
voorrondes. Voor de titel klom hij ie-
dere keer een plaatsje, van de vier-
de naar de derde en tweede plaats 
en nu eindelijk als eerste geëindigd. 
Van de 2000 keepers van Nederland 
nummer 1 geworden en daar is Caril 
terecht heel trots op. Als kampioen 
krijg hij als prijs de gouden hand-
schoen en natuurlijk het certifi caat 
behorende bij ‘beste keeper van 
Nederland’. 
Caril is begonnen bij Jong Aalsmeer 
United als spits bij de F-jes en is la-
ter op doel gaan staan. Nu heeft hij 
de uitdaging aangenomen om vol-

gend seizoen te gaan voetballen bij 
V.V. Stormvogels in IJmuiden welke 
op hoger niveau speelt en dus meer 
uitdaging voor hem heeft. De nieu-
we keeper van het Nederlands elf-
tal? In ieder geval, Caril veel succes 
gewenst in je verdere carrière!

Samen Een op verkeersplein 
Aalsmeer - Op dinsdag 27 mei ging 
groep 4 tot en met 8 van OBS Sa-
men Een naar het parkeerterrein bij 
het zwembad voor een verkeers-
les. Er was een verkeersplein ge-
maakt; met rijbanen, parkeer vak-
ken, stoplichten en een tunnel. Er 
stonden allerlei skelters klaar en al 
snel was duidelijk dat de kids op 
de skelters de verkeersles kregen. 
De klassen werden in drie groe-
pen verdeeld. Twee groepen moch-
ten na een uitleg over voorrang ver-
lenen, hand uitsteken en de regels 
op het plein starten op de skelters. 
De derde groep kreeg eerst ‘dode 
hoek’ instructie bij de geparkeerde 
vrachtwagen. Om beurten mochten 
de kinderen zelf op de chauffeurs-

stoel zitten om via de spiegels oog-
contact te maken met de klasgeno-
ten, en zo konden ze precies zien 
wie wanneer in de dode hoek stond. 
Zeer leerzaam! Het rijden op de 
skelters ging na een paar minuten 
echt gesmeerd, er werden handen 
uitgestoken waar nodig en keurig 
voorrang verleend aan verkeer van 
rechts. Na de drie instructie rondes 
mochten de leerlingen vrij rijden en 
konden er ook bekeuringen opgelo-
pen worden. Vergat iemand een re-
gel, dan moest hij of zij 60 tellen in 
een boete vak blijven staan. Als af-
sluiter kregen de kinderen limona-
de, een verkeersdiploma en een set-
je led lampjes. Het was een super 
leerzame verkeersochtend!

Graankorrel op schoolreis
Aalsmeer - De kinderen van groep 
3 tot en met 7 van de Graankor-
rel hadden er zin in. Er klonk ge-
juich toen ze te horen kregen dat 
er een dubbeldekker voor de school 
voorreed. Dit betekende dat iedere 
groep een keer in de dubbeldekker 
mocht plaats nemen. 

Zonder oponthoud kwamen de jon-
gens en meiden in Ouwehands-
dierenpark aan en werden verwel-
komd door de giraffen, die zo dicht-
bij stonden dat je ze bijna kon aan-
raken. In het berenbos hebben de 
meiden en jongens geklauterd en 
de beren van bovenaf bekeken. De 
ijsberen kregen ruzie en raakten in 
gevecht. De aquaria waren prach-
tig en ook de zeeleeuwenshow was 
leuk. In het park stonden verschil-
lende kraampjes waarin medewer-

kers vertelden over de dieren en hoe 
zij leefden. De fl amingo’s deden net 
alsof zij sliepen, maar hielden toch 
een klein oogje in het zeil. Na het 
eten van de patat mochten de leer-
lingen spelen in de binnen speel-
tuin. Dit was erg leuk. Een grote 
groep speelde op het water en wer-
den kletsnat. Gelukkig dat zij dro-
ge kleding bij zich hadden! De mo-
norail was erg geliefd, alleen kwam 
hij door de harde regen vast te zit-
ten en moesten een aantal kinde-
ren en begeleiders een tijdje wach-
ten totdat zij terug konden. Geluk-
kig kwam alles weer goed. Het re-
gende in de middag zo hard dat de 
groep naar de bussen moesten ren-
nen. De kinderen konden hier de lol 
wel van in zien. Er wordt terug geke-
ken op een leuke, gezellige en leer-
zame dag in Ouwehandsdierenpark! 

Dode hoek les op Jozefschool
Aalsmeer - Woensdag 28 mei was 
voor de groepen 6 van de Jozef-
school een belangrijke dag. Ze kre-
gen op deze dag een les over de 
dode hoek bij vrachtwagens. In de 
klas hadden de kinderen al een fi lm 
bekeken en werkbladen gemaakt 
over dit onderwerp. En deze mor-
gens kwam een vrachtwagen het 
parkeerterrein oprijden voor een 
praktijkles. Alle kinderen kregen de 
kans om de vrachtwagen van bin-
nen te kijken. De meiden en jon-
gens, die buiten stonden, liepen om 

de vrachtwagen heen en bekeken 
verschillende plekken rond de truck 
waar de chauffeur je wel en waar hij 
je niet kom zien. Binnenin de vracht-
wagen gaf de chauffeur uitleg over 
de veiligheidssnufjes en liet hij de 
kinderen ervaren wat je als chauf-
feur wel en niet ziet. Ook was er 
de gelegenheid om vragen te stel-
len. Het was een leerzame, belang-
rijke en leuke les. De kinderen en de 
leerkrachten van groep 6 willen dan 
ook de chauffeur hartelijk bedanken 
voor deze ervaring.
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RKDES Voetbalkamp verbreekt veel records!
Kudelstaart - Met een record aan-
tal deelnemers van 273 kinderen is 
het 31e voetbalkamp van RKDES op 
Hemelvaartsdag van start gegaan. 

Deze 29e mei was volgens het 
KNMI de koudste dag ooit! Dit jaar 
stonden de drie dagen in het teken 
van Carnaval. Alle deelnemers (in 
de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar) 
en begeleiders kwamen verkleed 
naar de vereniging, de mooiste cre-
aties kwamen voorbij, van pingu-
in tot Spaanse danseres. De ingang 
van het terrein werd opgevrolijkt 
door twee caravans van Bassie en 
Adriaan. Een carnavalskraker door 
de luidspeakers en een boel con-
fetti maakte de opening tot een ge-
zellig spektakel en het voetbalkamp 
kon van start. Alle deelnemers wa-

ren ingedeeld in 22 groepen, iede-
re groepsnaam heeft een stads- of 
dorpsnaam aan carnaval gerela-
teerd, zoals Poelgilderdam, ’t Hup-
ke en Goudpoeperslaand. De eerste 
opdracht was het maken van een 
persoonlijke vlag, die als mascotte 
diende tijdens het hele kamp. Daar-
na startte het actieve gedeelte van 
het kamp. Het ochtendprogramma 
bestond uit elf verschillende spe-
len die voetbal gerelateerd waren. 
Na een goede lunch verzorgd door 
de dames van smeerploeg, gingen 
de groepen met de oudere kinderen 
naar Poldersport in De Kwakel en 
de ‘jongste’ groepen werden door 
KidsPower vermaakt op het RKDES 
terrein met onder andere een Panna 
knock-out, knotsbal, etc. Ondanks 
de kou, had iedereen het geweldig 

naar het zin. Als avondeten brach-
ten de ouders van de deelnemers 
zelf gebakken pannenkoeken naar 
RKDES. Ze werden gretig afgeno-
men. De leiders kregen nog een 
heerlijk broodje shoarma aangebo-
den. Vanaf 18.30 uur was er voor al-
le groepen een super leuk avond-
spel georganiseerd en vanaf 20.15 
uur gingen alle kinderen richting 
huis. Vrijdagochtend stond weder-
om in het teken van voetbal compe-
titieve spellen. En na de lunch gin-
gen de jongste groepen richting het 
nieuwe zwembad KWA in Hoofd-
dorp. En de oudste groepen wer-
den op het RKDES terrein vermaakt 
door Kidspower. Vanaf 19.00 uur 
startte het Ouder/Kind Mix toernooi 
met dit jaar liefst 27 groepen! Ook 
hier is een record verbroken, nog 

Scouting zeilwedstrijden
Tiflo gidsen zeilen naar 
3e plek tijdens Kaagcub
Aalsmeer - De Scouting Kaagcup 
zeilwedstrijden worden sinds 1976 
jaarlijks in het Hemelvaartweekend 
georganiseerd voor de waterscouts 
van Scouting Nederland. Ook dit jaar 
hebben verschillende speltakken van 
de Scouting Tiflo hieraan meegedaan. 
Gidsen, verkenners, loodsen en leden 
van de wilde vaart vertrokken don-
derdagochtend vroeg, met de vlet-
ten ( scouting zeilboten)in een lange 
sleep richting Kaag. Samen met nog 
zo’n 1100 andere waterscouts wordt 
er 4 dagen hard gewerkt. Bij aan-
komst eerst de tent op een weiland 
zetten, dan twee dagen zeilen en op 
zondag alles weer afbreken opruimen 

en terug naar huis zeilen, als de wind 
gunstig is tenminste. Het zeilen gaat 
in verschillende groepen en velden. 
Na de eerste dag wordt het startveld 
herzien en zo komen de ‘snelle’ bo-
ten in dag twee tegen elkaar te zei-
len. Eén van de gidsen boten van Tiflo 
had de wind goed in de zeilen en na 
verschillende spannende wedstrijden 
kon de beker voor een welverdien-
de derde plek in ontvangst genomen 
worden. Zondagmiddag kwam ieder-
een moe maar voldaan weer terug 
naar Aalsmeer. Klaar voor een war-
me douche en een lekker zacht bed. 
Want dit schiet er bij dit soort dagen 
nog wel eens bij in.

Hockeycompetitie jeugd
Qui Vive MD1 kampioen!
De Kwakel - Qui Vive MD1 is afge-
lopen zaterdag ongeslagen kampi-
oen geworden. Het team onder lei-
ding van Liesbeth Schurink, Suus 
van der Bijl en Juliete Butter heeft 
een super prestatie geleverd. Na de 
winterstop hebben de meiden al-
le wedstrijden overtuigend weten 
te winnen met goed overspelen en 
steeds beter lopende strafcorners. 
Het team is het afgelopen jaar erg 

gegroeid en zowel de meiden als de 
ouders vinden het jammer dat het 
seizoen afgelopen is. 

Ouders en overige supporters heb-
ben week na week staan genieten 
van deze meiden. Gefeliciteerd Cleo, 
Fleur, Jenna, Kiki, Kim, Laurie, Lily, 
Lorijn, Manouk, Renee, Sam, Sara, 
Tess, Liesbeth, Suus, Juliette en Eli-
se met deze knappe prestatie!

Let’s Party tijdens tiende 
JuniorPramenrace!
Aalsmeer - Er hebben zich al vele 
teams aangemeld voor de om mee 
te dingen naar de eeuwige roem als 
winnaar van de juniorrace. Op za-
terdag 21 juni om 13.00 uur klinkt 
het startschot op het Stokkeland 
voor alweer de tiende editie van 
de Junior Pramenrace. Het thema 
dit jaar is Let’s Party! Vele feesten-
de teams zullen zich verzamelen bij 
de start. Maar voordat het zo ver is 
zal op zaterdag 14 juni om 13.00 uur 
de sportmiddag plaatsvinden bij de 
brandweerkazerne aan de Zwarte-
weg. Alle deelnemende teams zul-
len strijden om het startnummer. 
Nieuw dit jaar is dat de sportdag 
te volgen zal zijn met de webcam. 
Via de website http://www.junior-
pramenrace.nl/ kan worden inge-
logd om de deelnemende teams te 
volgen. Het belooft dit jaar een zeer 
spectaculaire sportmiddag te wor-
den! De organisatie is er lang mee 
bezig geweest, de opdrachten en de 
route. De route is dit jaar veranderd 
en nu al te zien op facebook. Om 
vertragingen bij de opdrachten te 
voorkomen zal de race langer duren 
dan voorheen. Hierdoor kunnen al-
le teams meestrijden voor de hoofd-
prijs. Belangrijk voor de kapiteins is 
om een grotere voorraad benzine 
mee te nemen. 

Geheime en inleveropdracht
De geheime opdracht is per onge-
luk al bekend gemaakt. Om alle op-
drachten met voldoende punten te 
behalen moeten alle deelnemers in 

de praam 1 kippenei per persoon 
meenemen. Tijdens de race zal deze 
bij een opdracht nodig zijn. Zorg er 
dus tijdig voor dat alle kinderen, be-
geleiders en kapiteins een kippenei 
in hun zak hebben. 
Ook dit jaar is er tijdens de race weer 
een inleveropdracht waar punten 
mee te verdienen zijn. De inleverop-
dracht dit jaar is: maak een button 
waarop je feestende team staat uit-
gebeeld. Deze button mag niet gro-
ter zijn dan 391 bij 224 millimeter. 
Grotere buttons kunnen niet wor-
den ingenomen, kleinere uiteraard 
wel. Bij de finish zullen alle buttons 
worden tentoon gesteld waarna de 
jury ter plaatsen de mooiste zal uit-
kiezen. Het team met de mooiste in-
leveropdracht gaan met z’n allen uit 
eten bij the Beach.

Wisselprijzen
Graag wil het Junior bestuur ieder-
een die nog een bokaal van de ju-
niorrace op de schoorsteen heeft 
staan, vragen deze tijdens de sport-
dag in te leveren. Het is een wissel-
prijs, dus er mag maar 1 jaar van ge-
noten worden. Daarna worden an-
dere winnende teams verblijd met 
deze trofee. 
Wil je met je team graag meedoen 
maar sta je nog niet ingeschreven? 
Haast je dan! Meedoen kan nog 
door het inschrijfformulier te down-
loaden op www.juniorpramenrace.
nl of door een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com.

Kom jij ook buitenspelen? 
Aalsmeer - Kom je buiten spelen? 
Op woensdag 11 juni organiseert de 
Binding op drie locaties een Buiten-
speeldag. Er kunnen die dag aller-
lei leuke spelletjes worden gespeeld 
zonder dat je op het verkeer hoeft te 
letten. In Aalsmeer wordt in samen-
werking met BSO Solidoe de Bui-
tenspeeldag gehouden in de Bac-
carastraat. Van 14.00 tot 16.00 uur 
mogen kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 daar lekker komen spelen. 
Bij zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef zijn kinderen uit groep 1 tot 

en met 8 hartelijk welkom om van 
14.00 tot 17.00 uur leuke dingen 
te doen. In Kudelstaart vindt, zo-
als altijd, de Buitenspeeldag plaats 
aan de Graaf Willemlaan van 14.00 
tot 16.00 uur. Wel is dit jaar geko-
zen voor een andere, kleinschalige 
opzet. Deze keer worden alleen de 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 ver-
wacht. De Buitenspeeldag is gratis 
en uiteraard staat op elke locatie li-
monade met wat lekkers klaar! Kijk 
voor meer informatie op www.de-
binding.nl.

‘Beweegkriebels’ bij Boerengrut
Aalsmeer - Nieuw bij Peuterop-
vang Boerengrut: Elke maandag tot 
en met 30 juni ‘Beweegkriebels’. Een 
CIOS medewerker organiseert be-
weeg, dans en evenwicht spelletjes 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De 
activiteit start om 10.15 uur en duurt 

een half uurtje, tot 10.45 uur. Inmid-
dels is de derde sessie van de peu-
ter beweegkriebels achter de rug. 
De kinderen, ouders en leidsters 
van peuteropvang Boerengrut zijn 
enorm enthousiast. Smaakt naar 
meer!

Weekaatje komt er aan!
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
juni begint het ‘Leukste Pinkster-
weekend’ weer! Ruim tweehonderd-
dertig kinderen hebben zich inge-
schreven. Het weekaatje is een ge-
zellig kinderweekend voor kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar. Het kampterrein is dit jaar 
als vanouds op het terrein van 
RKAV aan de Beethovenlaan. Tij-
dens het weekend slapen de deel-
nemers met vriendjes of vriendin-
netjes in een tent met z’n tienen of 
twaalven. Heel soms slapen er wat 
kinderen thuis. Overdag doen ze al-
lerlei spelen en sporten. Er worden 
punten verdiend met de spelen en 
er is een competitie, maar de orga-
nisatie vindt het vooral belangrijk 
dat de kinderen genieten van alles. 
Ieder team heeft twee à drie leiders 
per groep. Elk jaar wordt er een an-
der thema bedacht en dit jaar heet 
het thema ‘Sterrenweekaatje’. Teams 
hebben een naam van een ster ge-
kregen. Zo is er onder andere een 
Michael Jackson team, een Cap-
tain Jack Sparrow team en een Arj-
en Robben-team. De opening is vrij-
dagavond om zeven uur en op zon-
dag om drie is het afgelopen.

Tussendoor even een 
kijkje nemen
Vrijdag meteen na aankomst zal er 
een speurtocht naar de atletiekbaan 
AVA zijn. Als het donker is gewor-
den, zal het voor de oudere groepen 
een spannende spooktocht wor-
den. De jongeren zoeken hun bedje 

op. Op zaterdag gaan alle groepen 
met bussen naar het Haarlemmer-
meersebos waar een Vossenjacht en 
Spelen met Sterren wordt gespeeld. 
’s Avonds is er een discoavond. 
De zondag wordt ook een gezelli-
ge dag. Dan wordt er Tienkamp ge-
speeld. Spelonderdelen, luchtkus-
sens, noem het maar op. Tot drie 
uur blijven de hekken gesloten van 
het voetbalterrein maar daarna zijn 
belangstellenden van harte uitge-
nodigd om een kijkje te komen ne-
men tot vijf uur. Kom niet eerder, 
want dan zijn de kids nog bezig met 
hun tienkamp. De organisatie vraagt 
hiervoor uw begrip. ’s Avonds wordt 
er traditiegetrouw gezwommen en 
op maandag zijn er allemaal kleine 
spelletjes bedacht. Halverwege de 
middag is de afsluiting van het fes-
tijn en mogen de kinderen weer op-
gehaald worden. 

Vrijwilligers welkom
De organisatie heeft veel vrijwilli-
gers nodig die komen helpen bij 
de spelletjes en de op- en afbouw. 
Wellicht lijkt het u/jou iets om een 
steentje bij te dragen? Op www.
weekaatje.nl staat alle verdere infor-
matie of bel met José 06-40298352 
of Aster 06-54914288. De organisa-
tie en de begeleiding wenst ieder-
een weer een fantastisch weekend. 
De weergoden zijn in ieder geval 
goed gestemd. Geef uw kids zonne-
brand mee!

Door Miranda Gommans

FIQAS jeugd naar Denemarken
Aalsmeer - Nog een paar dagen 
en dan gaan 6 jeugdteams van FI-
QAS Aalsmeer naar het toernooi 
om de Vesterhavs Cup in Denemar-
ken: de jongens A, jongens B, jon-
gens C, meiden A, meiden B en mei-
den C. Maanden lang is de organi-
satie al bezig met de voorbereidin-
gen, maar met hulp van de jeugd 
zelf en de sponsors kwam het fi-
nanciële plaatje toch rond. Vrijdag 
om 8.30 moet iedereen aanwezig 
zijn bij de Bloemhof waar de bus 
om 9 uur vertrekt richting Esbjerg. 
Men hoopt daar net op tijd te zijn 
voor het avondeten, zodat het ge-
zelschap met gevulde buiken naar 

de openingsceremonie kan. Op de 
site www.vesterhavscup.dk is meer 
informatie te vinden over het toer-
nooi. Ook is een Facebook pagina 
gemaakt: FIQAS Aalsmeer Toernooi 
Denemarken, zodat de thuisblijvers 
ook op de hoogte kunnen blijven 
van de prestaties van de jeugd. Volg 
de jeugdteams van FIQAS, die ho-
pelijk mooie prestatie neerzetten, en 
veel lol maken, want ook dat hoort 
bij topsport. De groep pakt het ook 
nog professioneel aan door een fy-
sio mee te nemen en niet te ver-
geten de muziek! Want ook dat is 
heel belangrijk geworden tijdens de 
wedstrijden. 

niet eerder deden er zoveel men-
sen mee. Zaterdagochtend werden 
alle groepen vermaakt door spelle-
tjes die zijn bedacht door RKDes-
sers in samenwerking met Kidspo-
wer. Het zonnetje scheen volop, dus 
eerst de kids goed ingesmeerd met 
zonnebrand en daarna van start. 
Als lunch kreeg iedereen een pata-
tje met een kroket of frikandel, dat 
smaakte niet verkeerd na alle in-
spanningen. Traditioneel werd het 
kamp afgesloten met een Playback-
show, alle 22 groepen hebben een 
optreden verzorgt. Er zaten vele hi-
larische acts tussen. Rond half 11 
waren alle optredens voorbij en was 
het kamp voor de deelnemers afge-
lopen. Voor de leiders en de organi-
satie was er nog een klein feestje tot 
in de late uurtjes. “Het was een ge-
weldig, super leuk en gezellig kamp! 
Op naar het voetbalkamp 2015!”, al-
dus de organisatie.

Feest op KDV Het Kroontje!
Aalsmeer - Christelijk kinderdag-
verblijf Het Kroontje bestaat de-
ze week 1 jaar! Dat is alle reden 
voor een feestje! Afgelopen maan-
dag werden de kinderen ontvangen 
in een, met slingers versierd, lokaal. 
Juf Jeannette had een hele gro-
te taart geknutseld met één kaarsje 
erop, er is samen gezongen, er wer-
den cadeautjes uitgepakt en bij de 
thee kregen de kinderen een zelfge-

bakken koekje, in de vorm van een 
kroontje, van juf Janine. De feest-
stemming zat er goed in! 

Niet alleen deze week is het feest, 
maar deze hele maand heeft dit the-
ma meegekregen. De kinderen zin-
gen er over, spelen spelletjes met 
ballonnen en lezen boekjes over dit 
thema. Met als hoogtepunt een uitje 
naar de kinderboerderij!
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Diner voor genodigden, topwedstrijd en reünie

VVA 95 jaar: Groots jubileum- 
en afscheidsfeest op 14 juni
Aalsmeer - Voetbalvereniging 
Aalsmeer bestaat 95 jaar en dit 
enigszins opmerkelijke jubileum 
gaat gevierd worden op zaterdag 
14 juni met een wedstrijd tussen het 
oude, succesvolle Zaterdagelftal en 
een oud Zondagteam vanaf 19.00 
uur en om 20.00 uur start een groot-
se reünie voor alle leden en oudge-
dienden. 

Het sportieve en feestelijke treffen 
op het complex van de club aan de 
Dreef wordt vooraf gegaan door een 
diner voor genodigden. Het 95 jarig 
bestaan wordt meestal niet gevierd, 
maar in het geval van VVA betreft 
het niet alleen een jubileum, maar 
ook afscheid van de vereniging, die 
vanaf het volgende seizoen samen-
gaat met RKAV en verder gaat on-
der de naam FC Aalsmeer. Eigenlijk 
best een historische naam, die te-
rug te vinden is in de zogenaamde 
mobilisatietijd. In de jaren 1914 tot 
1918 was voetbal al het plezierig-
ste tijdverdrijf voor jongens van de 
lagere school. Er werd ‘gewoon’ op 
straat gevoetbald en niet met luxe 
voetbalschoenen, maar op klom-
pen. De jeugd was in aanraking ge-
komen met voetbal door de her en 
der gelegerde militairen in de for-
ten van de Stelling van Amsterdam. 
In de verschillende forten hadden 
de militairen voetbalelftallen gefor-
meerd, die op een veld bij de Kruis-
weg en de Aalsmeerderdijk tegen 
elkaar uitkwamen. De jeugd genoot 
van deze ‘echte’ voetbalwedstrijden 
en volgde het voorbeeld. De AFC, 
de Aalsmeerse Football Club, werd 
opgericht en er werd gespeeld op 
een veld in de buurt van de Kerk-
weg. AFC was de voorloper van 
VVA, Voetbalvereniging Aalsmeer, 
die in 1919 het levenslicht zag. De 
officiële oprichting vond plaats in de 
schuur Hulsbos op 15 september in 
genoemd jaar. Voor de kleuren van 
de shirts en de broeken werd ge-
kozen voor respectievelijk blauw-
wit en deze kleuren hebben tot van-
daag, 95 jaar lang, stand gehouden! 
Eerste voorzitter werd J.M. Wentzel, 
schuureigenaar J. Hulsbos nam het 
penningmeesterschap op zich. 

Na velden, eigen complex
Voornaamste taak voor het be-
stuur was het vinden van stuk land 
om te kunnen voetballen. Uiteinde-
lijk mocht een smalle strook land 
in de buurt van de geniedijk ge-
huurd worden van landbouwer En-
thoven. In het begin van de jaren 
twintig werd een beter veld gevon-
den op de hoek van de Zwarteweg. 
Het duurde nog ruim tien jaar voor-

dat de Voetbalvereniging een eigen 
en professioneel complex kon ope-
nen. In 1932 aan de Sportlaan, waar 
nu de tennisclub en de atletiekver-
eniging ‘huizen’. Grondlegger ach-
ter deze geweldige stap voorwaarts 
voor het voetbal was Willem Brou-
wer. Toch was het niet deze club-
man die de openingstrap mocht ver-
richten. Hiervoor was burgemees-
ter Kastelein uitgenodigd. Na vier 
jaar, in 1936, werden de bouw van 
de kantine en de kleedkamers vol-
tooid. Pronkstukken, waar vele ver-
enigingen uit de omtrek hun petje 
voor afnamen. Deze ingebruikname 
werd gevierd met een wedstrijd te-
gen Ajax, die VVA schromelijk ver-
loor met 7-1 voor de ogen van zo’n 
1.500 toeschouwers. Held van de 
dag was D. van Holland, die het eni-
ge doelpunt voor Aalsmeer wist te 
maken. In februari 1937 kon vervol-
gens plaats genomen worden op de 
nieuwe tribune die maar liefst 5.000 
gulden had gekost. In de oorlogs-
jaren 1940 tot 1945 kwam er wei-
nig van voetbal vanwege de dienst-
plicht van een groot aantal VVA-le-
den. Er werd een soort noodcompe-
titie gespeeld tegen enkele Amster-
damse clubs. 

Knallend feest
Na de oorlog bloeide de voetbal-
liefde weer volledig op. Het was tijd 
voor ontspanning en voetbal werd 
gezien als ontspanning. In 1949 is 
het dertig jarig bestaan wel gevierd, 
maar niet al te groot. Toch had de 
club liefst 279 leden en had elf spe-
lende elftallen in de competitie. Bij 
het veertig jarig bestaan daarente-
gen is wel groots stil gestaan. Maar 
liefst twee weken werden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd voor leden 
van VVA en de jeugd in Aalsmeer. 
Het complex aan de Sportlaan werd 
door de jaren heen verder verfraaid 
met op 30 augustus 1961 als hoog-
tepunt de opening van de lichtin-
stallatie door burgemeester Log-
gers. Weer tien jaar later, 1969, be-
stond VVA 50 jaar en dit jubileum is 
met een knalfuif gevierd in de CAV 
aan de Van Cleeffkade met een op-
treden van de bekende zanger Sja-
kie Schram. Voor de jeugd werd een 
internationaal toernooi georgani-
seerd waarvoor topteams uit diver-
se landen uitgenodigd waren. De 
vereniging was inmiddels behoor-
lijk gegroeid en speelde met een 
topteam, zeven elftallen en veertien 
jeugdteams (pupillen en junioren) in 
de competitie. 

Spelen in Hoofdklasse
Vanaf de jaren zeventig gooiden 

de voetballers van VVA hoge ogen 
in de competitie. Er werd promotie 
gemaakt naar de derde klasse, het 
jaar daarop naar de tweede klasse 
en het seizoen 1974 tot 1975 speel-
de het team van trainer Frans Kra-
mer zich naar de hoofdklasse, dank-
zij een doelpunt van Wim Keessen. 
Andere bekende VVA-spelers deze 
‘topjaren’ waren P. Vogel, M. Eylers, 
S. Oldenburg, Victor Wels, R. Pan-
nekoek, Bram Landzaat, Jan Prevoo 
en Ruud van de Voort. In het begin 
ging het niet zo goed met de selec-
tiegroep in de hoofdklasse, om ie-
dereen een beetje ‘bij de les’ te hou-
den, werd besloten een eigen clu-
blied, op te nemen: ’Zeg Aalsmeer, 
ga zo door’. Samen met The Bou-
quets is de single opgenomen en 
de solozang heeft doelman Jan Pre-
voo voor rekening genomen. Je zou 
bijna vergeten dat in deze periode 
nog een hele belangrijke gebeurte-
nis heeft plaats gevonden, namelijk 
de verhuizing naar het nieuwe on-
derkomen aan de Dreef. Op 30 ju-
ni in 1971 werd de eerste paal voor 
de nieuwbouw geslagen door bur-
gemeester Brouwer en op 3 augus-
tus 1972 mocht voorzitter J. Bakker 
onder grote belangstelling het com-
plex officieel openen. Bram Land-
zaat is topspeler geweest bij VVA, 
maar ook hoofdtrainer en jeugdtrai-
ner. Rob de Vries was in de perio-
de 1968 topspeler bij VVA en beiden 
kijken terug op prachtige jaren van 
en bij VVA. “We hadden altijd hech-
te ploegen en hebben heel veel leu-
ke dingen meegemaakt”, zegt Rob 
de Vries, die overigens ook bijna 14 
jaar voorzitter is geweest. 

Vroeger haat en nijd
Enigszins weemoedig zijn ze wel 
over de fusie met RKAV, de club die 
tot zo’n tien jaar terug gezien werd 
als de grootste concurrent. “Vroeger 
was het haat en nijd op het veld“, 
zegt Rob de Vries. “Wij waren neu-
traal, zij rooms-katholiek. Nu niet 
meer, we kunnen prima samenwer-
ken.” De fusie zien beiden overigens 
ook als een stap vooruit, want sa-
men kan tot slot meer bereikt wor-
den. Bovendien is het vinden van 
bestuursleden en vrijwilligers steeds 
moeilijker geworden. Trots is Rob 
wel duidelijk op de nieuwe lichting 
die het besturen op zich genomen 
hebben. “Zij zijn nu de drijvende 
kracht achter de club, allemaal zo-
nen van.” 
Overigens hebben deze ‘zonen van’ 
ook voor triomfen gezorgd voor de 
club, want rond 1990 wist VVA op-
nieuw de hoofdklasse te berei-
ken. Een bekende naam in dit team 

1974-1975: Aalsmeer 1 kampioen en promotie naar de hoofdklasse!

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
11 juni vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 28 mei is gewonnen 
door Lenie van Klink met 5669 pun-
ten. Op twee Wim Spring in ‘t Veld 
met 5350 punten en op drie en vier 
zijn Bep van Netten met 5125 en Ri-
nus Buskermolen met 4905 punten 
geëindigd.

An wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op woens-
dag 28 mei is het klaverjassen ge-
wonnen door An Uiterwaal met 
5579 punten, gevolgd door Riet Pot-
huizen met 5340, Henk van Wichen 
met 5022 en Piet Buskermolen met 
4907 punten. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Bets Teunen met 
96 punten en op twee is Henny de 
Wit geëindigd met 244 punten. Be-
langstelling voor deze gezellige 
middag? Kom langs of bel voor in-
lichtingen naar mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Lentewandeling met gedeputeerde 
Bond door het Amsterdamse Bos

Aalsmeer - Loop vrijdag 6 ju-
ni mee met de lentewandeling 
over het Noord-Hollandpad door 
het Amsterdamse Bos. De wan-
deling start om 13.30 uur bij Gei-
tenboerderij Ridammerhoeve met 
koffie en iets lekkers. Naast een 
wandeling van circa 10 kilometer, 
wordt ook een boottochtje over 
de Nieuwe Meer gemaakt. Gede-
puteerde Jaap Bond van de pro-
vincie nodigt iedereen uit om met 
hem mee te gaan en te genieten 
van de natuur. 

Daarnaast vertellen gidsen over 
de flora en fauna en de geschie-
denis van het Amsterdamse Bos. 
Iedereen is uitgenodigd en deel-
name is gratis! Maar aanmelden 
is verplicht en kan door een mail 
te sturen naar fvloon@recrea-

tienoordholland.nl onder vermel-
ding van code 02. Geef je snel op, 
want vol is vol.

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een 
lange afstandswandelroute van 
270 kilometer, die loopt van Texel 
naar Huizen in ’t Gooi, dwars door 
de binnenlanden van Noord-Hol-
land. Het Amsterdamse Bos is 
onderdeel van etappe 10 (Half-
weg-Ouderkerk ad Amstel), 
één van de 13 etappes van het 
Noord-Hollandpad. Het grootste 
deel van de routes voeren over 
onverharde paden door boeren-
land, langs molens en slootjes 
en bos. Voor meer informatie zie: 
www.noordhollandpad of de fa-
cebookpagina van de provincie 
Noord-Holland.

Overweldigende belangstelling 
bij jarige Zeilschool Aalsmeer!
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer vier-
de tijdens de tweede editie van Sport-
passie Aalsmeer afgelopen 24 mei te-
vens haar 45 jarig bestaan met gra-
tis kennismakingslessen voor zeilen 
en windsurfen. Mede door het mooie 
weer was de belangstelling enorm! 
Meer dan 200 volwassenen en kin-
deren maakten van deze gelegen-
heid gretig gebruik om onder leiding 
van ervaren instructeurs van de zeil-
school te komen zeilen of surfen. Ook 
waren er velen die zonder aanmelding 
de gok waagden of ze nog een mid-
dagje mee konden doen. De zeilschool 
heeft iedereen kunnen laten genieten 
van het water, het zeilen en het surfen 
en van het zonnige zeilschoolterras 
aan de haven. Voor de ouders organi-
seerde de zeilschool zelfs rondvaarten 
in een sloep langs de watersportende 
kinderen. De kersverse wethouder Jop 
Kluis, 33 jaar geleden een actieve in-
structeur bij de zeilschool, haalde zijn 
grote watersporthart weer op door zelf 
ook met een groepje het water op te 
gaan. Zijn aanstekelijke enthousiasme 
en zeilmanschap leverde meteen weer 
vier enthousiaste nieuwe zeilers op. In-

structeurs en organisatie van de zeil-
school hebben genoten van deze suc-
cesvolle dag, mede omdat zij de Passie 
voor de watersport met zo velen heb-
ben mogen delen. Denk je nu: wat een 
gemiste kans dat ik niet van de par-
tij was? Kom gewoon eens langs voor 
een kennismaking! Vele kinderen heb-
ben zich ook al ingeschreven voor de 
Sport Pas Aalsmeer. Doe dit ook snel, 
want er zijn nog plaatsen vrij!

Baanloop 
bij AVA

Aalsmeer - Op woensdag 11 ju-
ni kan iedereen weer meedoen met 
de 3 en 5 kilometer baanloop bij at-
letiek vereniging Aalsmeer aan de 
Sportlaan 43. Deelname kost 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl

Koppelkaarten 
bij BV Hornmeer

Aalsmeer - In een geweldige am-
biance is er weer voor 100% ge-
kaart voor de hoofdprijs in buurt-
huis Hornmeer afgelopen vriijdag. 
Het was weer echt ouderwets, geen 
mes op tafel, maar gewoon recht 
zo die gaat. Cris van Wijhe en Wim 
Springintveld hebben met 5296 pun-
ten gewonnen. Op twee zijn Cor Knol 
en Annet Adrichem met 5111 pun-
ten geëindigd en plaats drie was 
voor Cees Lof en Carla van Nieuw-
kerk met 5059 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan het koppel Wil 
ter Horst en Ans Doeswijk met 3716 
punten. Komende vrijdag 6 juni is er 
weer koppelkaarten. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Ieder-
een is natuurlijk van harte welkom. 
De koffie en thee staan weer klaar in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Het kaarten op vrijdag 13 juni is 
verplaatst naar donderdag 12 juni in 
verband met het W.K voetbal.

Meiden MC1 van JAU 
Seizoenskampioen! 
Aalsmeer - Door het trainingtraject van Anco Pothuizen en Arjan Vreeken 
en door jullie enthousiasme en inzet zijn de voetbalmeiden van de MC1 van 
Jong Aalsmeer United, met coach Bert Hoving, dit seizoen kampioen ge-
worden! Ze werden verrast met een rit door Aalsmeer in een dubbeldekker, 
een patatje van de club en hebben het seizoen afgesloten met een etentje.

Veel medailles twirlsters 
Aalsmeer - Op zondag 25 mei or-
ganiseerde de productgroep Twir-
len van SV Omnia een twirlwedstrijd 
in de Bloemhof. Met een 25-tal vrij-
willigers werd vanaf 7 uur de Bloem-
hof bezet gezamenlijk met de NBTA. 
Om 9.15 uur werd de wedstrijd ge-
opend en mochten in totaal 11 twirl-
sters uitkomen op het onderdeel 
1-baton in diverse leeftijdscategorie-

en. Het brons was voor Rachel, goud 
voor Resa Selina en Kim. Bij het on-
derdeel 2-baton debuteerde Yos-
ra bij de senioren, zij mocht direct 
het goud in ontvangst nemen net als 
Eefke en Selina. Maureen kreeg het 
zilver omgehangen. Bij het onder-
deel duo Twirling werden Selina en 
Kim 1e. Het nieuwe duo Rachel en 
Julia werd op eigen gekozen muziek 

is toch wel Arie Bouwman. Mo-
menteel heeft VVA 267 leden, alle 
jeugdteams zijn namelijk al onder-
gebracht in de fusieclub van VVA en 
RKAV: Jong Aalsmeer United, JAU. 
Van het aantal leden spelen er 159 
in totaal zes heren- en een dames-
team en het overige deel, 108, zijn 
niet spelende leden. Wel allemaal 
trouwe ‘vrienden’ van VVA. Vast en 
zeker dat het 95 jarig bestaan ge-
vierd gaat worden met een lach en 
een traan. FC Aalsmeer gaat haar 

intrede maken, VVA en RKAV gaan 
de geschiedenisboeken in, inclusief 
het complex van VVA aan de Dreef 
dat de nieuwe bestemming bre-
de school en sportzaal heeft gekre-
gen. Trouw lid geweest? Kom naar 
de reünie en kom ook genieten van 
de speciale jubileum- en afscheids-
wedstrijd. Laat 14 juni 2014 een 
dag worden die nog heel lang in de 
(VVA)-geheugens gegrift blijft!

Door Jacqueline Kristelijn

2e. Bij het onderdeel super X strut 
werd Nikkie 3e, Kim 2e en Imca 1e 
in verschillende categorieën. Bij de 
kidstwirl een debutante, Eline. Ze 
vond het best een beetje spannend 
en werd 2e achter Noa die het goud 
kreeg! Lonneke behaalde in de jong-
ste categorie het zilver. Na de pauze 
kwamen de teams in actie, door wat 
blessureleed konden niet alle oe-
feningen door iedereen uitgevoerd 
worden. Zowel het junioren als het 
senioren team behaalden de eerste 

plaats, dus goud! Al snel stond de 
eerste solo dance op het program-
ma. In totaal 13 deelnemers van SV 
Omnia, waarvan Anita ook haar de-
buut maakte bij de preteens. Al 
met al hele leuke optredens gezien 
waarbij Kim het brons ontving, Noa 
en Selina het zilver en Resa en Ju-
lia het goud mochten ontvangen. Na 
de solo’s was het tijd voor een nieuw 
ensemble, bestaande uit Resa, Eli-
ne, Lonneke en Noa. Deze 4 twirl-
sters straalden in hun nieuwe pakjes 

op mooie samba muziek. Zij moch-
ten het podium bestijgen en goud in 
ontvangst nemen. Als afsluiting van 
de dag mochten het junioren en se-
nioren team optreden. De Omnia Pi-
rates lieten voor het laatst deze show 
zien, goed voor goud. Het senioren 
team liet ook een mooi optreden 
zien en liet het A team van de Noor-
derspeeltuin achter zich en nam ook 
het goud in ontvangst. Na de prijs-
uitreiking reikte Corine van der Neut 
de naar haar vernoemde trofee uit 
aan het duo Selina en Kim, voor hun 
mooie prestatie op het EK twirl. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twirlen? 
Voor meer informatie over twirlen 
kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl.

1969: Het vijftig jarig jubileum heeft VVA groots gevierd.

1936: Opening kantine en kleedkamers op complex in Sportlaan.
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Tenniscompetitie jeugd Kudelstaart
Derde meisjesteam en eerste 
jongensteam kampioen!
Kudelstaart - De tenniscompeti-
tie op vrijdagmiddag zit er voor de 
jeugd weer op bij Tennisvereniging 
Kudelstaart. Er wordt terug geke-

ken op een paar geslaagde weken. 
De teams waren week in en week 
uit lekker aan het ‘ballen’ en hadden 
het onderling, en ook zeker met de 

Tien nieuwe aanmeldingen 
voor cursus bij HBV Target 
Kudelstaart - In het kader van 
Sportpassie organiseerden de hand-
boogschutters van HBV Target op 
24 mei een open dag in de accom-
modatie op sportpark Calslagen. 
Na de opening om 10.00 uur door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
was er door de dag heen voldoen-
de aanloop om de trainers van Tar-
get bezig te houden. Voor de aller-
kleinsten was er de mogelijkheid 
om met afgedopte pijlen gekleur-
de bordjes om te schieten en voor 
de liefhebbers vanaf 12 jaar stonden 
er echte bogen en echte pijlen klaar 
om kennis te maken met de hand-
boogsport. Er was instructie, uitleg 

over de diverse soorten handbogen, 
er was koffie en thee voor de vol-
wassenen, frisdrank voor de jeugd 
en er was gelegenheid voor wat leu-
ke gesprekken aan de stamtafel. 

Aan het einde van de dag kon-
den de handboogschutters de ba-
lans opmaken: Tien aanmeldingen 
voor de beginnerscursus, die nood-
zakelijk is om lid te kunnen worden 
van HBV Target. De mensen die zich 
hebben ingeschreven voor deze 
cursus krijgen nog bericht over de 
juiste aanvangsdatum. Meer weten 
over HBV Target? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl.

Amstelland - De succesvolle fiets-
tocht Rondje Stelling is wederom uit-
gebreid met een kortere afstand. Door 
de keuze in drie verschillende afstan-
den wordt de Stelling van Amster-
dam nog toegankelijker voor toerfiet-
sers die geïnteresseerd zijn in het ver-
haal achter de betonnen wanden van 
de oude forten die op deze dag fun-
geren als verzorgingspost. Nu inschrij-
ven voor de toertocht betekent korting 
op de 170 of 85 kilometer of de nieuwe 
afstand van 45 kilometer over de vroe-
gere verdedigingslinie op zaterdag 30 
augustus. Jong en oud kan deze dag 
op racefiets, toerfiets of e-bike op-
stappen voor een fietsbelevenis rond 
de vroegere waterkering van Amster-
dam. De start is bij de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club die dit jaar voor de 
derde keer het Rondje Stelling organi-
seert. Naast racefietsers die de langste 
afstand over de hele Stelling rijden zijn 
recreanten dit jaar ook in de gelegen-
heid om de uitgezette route langs ou-
de verdedigingswerken te fietsen. De 
belangstelling voor de culturele waar-
de van dit Unesco Werelderfgoed is 
bijzonder groot mede door de timing 

net na de zomer waarin veel oude for-
ten zijn geopend voor publiek. De 45 
kilometer afstand is nieuw en wordt dit 
jaar voor het eerst gereden. Speciaal 
voor gezinnen en recreatieve fietsers 
maar ook voor fietsers met traponder-
steuning is deze afstand goed te halen. 
Deze afstand start ook in Uithoorn en 
gaat langs 5 oude forten van de Stel-
ling van Amsterdam. Daarbij is zoveel 
mogelijk rekening gehouden dat ook 
de deelnemers aan een korte afstand 
een optimale belevingswaarde krijgen 
van de vroegere verdedigingslinie. De 
170 kilometer afstand gaat over de he-
le verdedigingslinie langs 35 forten en 
sluizen en is een uitdaging voor goed 
getrainde racefietsers. De 85 kilometer 
afstand blijft ten zuiden van de Stelling 
van Amsterdam langs 12 forten en is 
heel populair bij racefietsers en spor-
tieve fietsers. 
De inschrijving is vanaf 1 mei geopend 
op www.rondjestelling.nl. Het in-
schrijfgeld bedraagt 4, 5 of 6 euro af-
hankelijk van de afstand die gekozen 
wordt en om gezinnen gelegenheid te 
geven met elkaar te fietsen zijn kinde-
ren tot 16 jaar gratis.

Inschrijving fietstocht geopend
Rondje Stelling geschikt 
voor recreatieve fietsers

Hockeycompetitie
Kampioenstitel Qui Vive Dames 1
De Kwakel - Dames 1 van Qui Vive 
heeft vorige week eindelijk de felbe-
geerde titel binnengehaald door van 
Naarden te winnen met 3-1. De stand 
bij rust was nog 1-1, maar in de twee-
de helft was Qui Vive duidelijk de be-
tere partij en wist nog twee keer een 
aanval om te zetten in een doel-
punt. Direct na het laatste fluitsig-
naal van de scheidsrechter was het 
een en al feest bij de hockeyclub uit 
Uithoorn en De Kwakel. Champagne, 
taart en een speech van de voorzit-
ter en van vertegenwoordigers van 
Heren 1. Daarna werden de coaches 
door het team ‘verblijd’ met een duik 
in de naastgelegen sloot. Een waar-
dige afsluiting van een mooi com-

petitie-jaar waarin Qui Vive heeft la-
ten zien dat ze de promotie en kam-
pioenstitel meer dan waard was. De 
laatste wedstrijden werden allemaal 
winnend afgesloten waardoor ze uit-
eindelijk het hele seizoen slechts 1 
wedstrijd verloor en drie wedstrijden 
gelijk speelde. Een succesvol jaar, 
waarin Qui Vive zowel op het veld als 
in de zaal kampioen werd. Volgend 
jaar spelen de dames van Qui Vive in 
de eerste klasse. Half juni worden de 
selectiewedstrijden gehouden en be-
gin augustus wordt gestart met de 
trainingen voor het nieuwe seizoen. 
De eerste competitiewedstrijd wordt 
op 14 september gehouden. 
Foto: Bart Scheulderman.

Qui Vive Dames 1 wordt kampioen en promoveert naar de eerste klasse.

Toernooi Ritmische Gymnastiek
Rebecca en Natasja in België
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag, 31 mei, deden de Kudelstaart-
se Ritmische Gymnastiek (RG) Seni-
or gymnastes en zussen Rebecca en 
Natasja Rommerts op uitnodiging 
mee aan een gezellig RG toernooi in 
Haacht België. Samen met hun me-
de-gymnastes van SV Pax Haarlem-
mermeer waren zij al vroeg onder-
weg naar onze Zuiderburen. Er de-
den bij dit toernooi verschillende 
verenigingen uit België en ook nog 
een aantal verenigingen uit Neder-
land mee. Voor deze wedstrijd heb-
ben de gymnastes zelf aan mogen 
geven welk materiaal zij graag willen 
laten zien en beoordelen. Rebecca 
(19) heeft ervoor gekozen om haar 
oefening met bal en met knotsen te 
laten zien. Tijdens haar oefening met 
bal sloeg de muziek heel even over 
waardoor Rebecca haar richting een 
seconde kwijt was, maar zich snel 
herpakte. Tijdens haar laatste gooi 
ving zij haar bal niet helemaal goed 
waardoor zij helaas zonder mate-

riaal eindigde, wat jammer genoeg 
voor een grote aftrek zorgt. Zij be-
haalde hiervoor een 6,47 wat goed 
was voor een gedeelde zevende plek 
voor dit materiaal. Haar tweede oe-
fening, met knots, ging een stuk be-
ter. Hiervoor scoorde zij een 6,90 wat 
goed was voor een vierde score. Na-
tasja (17) had gekozen voor haar 
oefeningen met bal en met lint. Zij 
liet op wat kleine foutjes na een he-
le mooie oefening met bal zien. De-
ze werd door de jury beoordeeld met 
een score van 6.60 wat voor haar 
een zesde plaats voor dit materi-
aal betekende. Haar oefeningen met 
lint, wat altijd een lastig materiaal 
is omdat hier veel ‘uitvoeringsfou-
ten’ bij mogelijk zijn en mede daar-
om ook slechts door twee gymnas-
tes gekozen was, werd beoordeeld 
met een 6,07. Dat was daarmee met 
een verschil van 0,20 de tweede sco-
re in deze categorie voor dit materi-
aal. Al met al was het een heel ge-
zellige en geslaagde dag.

Veel animo 
Sixentoernooi

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 31 
mei vond het jaarlijkse en misschien 
wel laatste Sixentoernooi plaats bij 
Voetbalvereniging Aalsmeer. Het 
was druk op het complex aan de 
Dreef, want maar liefst 33 teams 
namen deel aan deze negentiende 
editie. Winnen is bij dit toernooi niet 
het belangrijkste, het gaat om de 
gezelligheid. Gezelligheid wint zelfs 
op dit toernooi voor (oud)-voetbal-
lers. Thema dit keer was Wild West. 
Het weer had de organisatie mee, 
het was heerlijk zonnig. Het zal nie-
mand verbazen dat het nog lang 
druk en gezellig is gebleven!
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Morlincourt/Noyon

Aalsmeer - Zaterdag 31 mei stond 
de vlucht vanuit de Franse plaats 
Morlincourt/Noyon op het pro-
gramma. Dit is een plaats bestaan-
de uit twee plaatsen die gefuseerd 
zijn, maar als plaatsnaam elk hun 
naam daarin vertegenwoordigd wil-
len zien. Toch liggen de plaatsen 
een behoorlijk eindje uit elkaar. Het 
was mooi vliegweer voor de duiven, 
al moesten ze wel wachten tot 09.30 
uur alvorens ze werden losgelaten. 
De gemiddelde afstand was 325 ki-
lometer voor deze regio, er stond in 
Frankrijk een zwakke NO wind die 
in Nederland naar het NNW draai-
de. Om 13.46.37 uur landde bij Cees 
van Vliet in Kudelstaart de 253 op de 

klep van het hok, en na de melding 
bleek dat deze duif de snelste van 
de vereniging was met een gemid-
delde snelheid van 1251,843 meter 
per minuut, dat is 75,1 kilometer per 
uur. Dit was tevens goed voor een 
10e plaats in rayon F waar 2156 dui-
ven in concours waren, en een 11e 
plaats in de Afdeling Noord Holland 
waar 10.575 duiven in concours wa-
ren. Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp werd 2e en John van Duren 
uit Amstelveen werd 3e. in het ray-
on werd Comb. van Ackooy 16e en 
John 33e, in de Afdeling was dat 17e 
en 38e. Mooie prestaties voor deze 
liefhebbers. De uitslag is als volgt:

1. C. van Vliet Kudelstaart, 2. Comb. 
van Ackooy Hoofddorp, 3. J.H. van 
Duren Amstelveen, 4. D. Baars Ku-
delstaart, 5. Comb. van Leeuwen 
& v. Grieken Aalsmeer, 6. Gerard & 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 7. E. 
Wiersma Amstelveen, 8. A. v.d. Wie 
Aalsmeer, 9. J.A. van Dijk Aalsmeer, 
10. A.J. van Belzen Kudelstaart, 
11. P. v.d. Meijden Aalsmeerder-
brug, 12. M. de Block Aalsmeer, 13. 
Tim Rewijk De Kwakel, 14. Th. v.d. 
Wie Aalsmeer, 15. H. Spaargaren 
Aalsmeer, 16. S. Vonk Aalsmee, 17. J. 
van Ackooy Aalsmeer

Aanstaande zaterdag 7 juni staat 
er een Vitesse vlucht vanuit Quie-
vrain van 220 kilometer en de twee-
de Dagfond vlucht vanuit het Frank-
rijk, ongeveer 550 kilometer, op het 
programma. 

Veel deelnemers en mooie 
opbrengst 37e Dorpentocht
Aalsmeer - De 2.000 deelnemers 
aan de 37e versie van de Dorpen-
tocht hebben een geweldige dag 
achter de rug. Om 05.25 kwam de 
zon al op en snel liep de tempera-
tuur op naar aangename waarden. 
Veel mensen namen de gelegenheid 
en besloten er een leuke dag van te 
maken. En dat heeft het bestuur van 
Dorpentocht geweten. Op enkele 
startposten stonden om even na ne-
gen uur de eerste deelnemers al te 
trappelen van ongeduld. De mees-
te vrijwilligers van de Stichting Dor-
pentocht waren toen nog bezig om 
de startpost op te bouwen en te ver-
fraaien met veel en fel gekleurde 
vlaggetjes. Deze wapperden vrolijk in 
de matige wind. Maar starten mocht 
pas stipt vanaf 09.30 uur. De start-
posten van de Dorpentocht waren 
dit jaar: Amstelveen, Nieuw Oost-
einde, Aalsmeer, Kudelstaart, Lange-
raar, Nieuwveen, Uithoorn en Boven-
kerk. Omdat het zeer mooi fiets weer 

was, kozen veel deelnemers voor de 
traditionele afstand van 55 kilometer. 
Uiteindelijk kon men tijdens de route 
nog besluiten om alsnog voor de 35 
kilometer afstand te kiezen. De bei-
de afstanden moesten met een rou-
tebeschrijving worden gefietst, maar 
waren gelijktijdig geheel ‘uitgepijld’ 
met de bordjes met het bekende 
Dorpentochtlogo. De organisatie had 
zelfs op grote kruisingen waarschu-
wingsborden voor het autoverkeer 
geplaatst: Pas op, fietstocht. Me-
de hierdoor zijn er geen ongelukken 
gebeurd. Een paar deelnemers had-
den pech en kregen een lekke band. 
Een enkeling had geluk bij dit onge-
luk en werd geholpen door de vrijwil-
ligers van één van de maar liefst drie 
‘bezemwagens’ die door de Stich-
ting Dorpentocht waren geregeld. 
Om de zes à zeven kilometer was er 
een start- of controlepost, waar men 
als bewijs van deelname een stempel 
met een letter ontving. Alle tien de 

tegenpartij, altijd weer gezellig. Na 
afloop van de thuiswedstrijden nog 
even napraten, lachen, whatsappen 
en noem maar op en dit alles onder 
het genot van een drankje en een 
patatje, aangeboden door TVK. 
De spelers van TVK hebben stuk 
voor stuk hard geknokt om de pun-
ten binnen te halen en het resultaat 
mag er dan ook wezen. Twee teams 
zijn kampioen geworden, het derde 

meisjes team tot en met 17 jaar en 
het eerste jongens team tot en met 
17 jaar. 

De andere 5 teams zijn allemaal 
zo’n beetje in de middenmoot te-
recht gekomen en dat is helemaal 
niet zo gek. Nu als afsluiting nog 
een competitie uitje, waarna hele-
maal terug gekeken kan worden op 
een super ‘competitie’ periode. 

letters op een rij vormden het code-
woord van de dag ‘St.Papageno’ (55 
km) of ‘Papageno’ (35 km). De naam 
van het goede doel van dit jaar. De-
ze stichting Papageno werd in 1997 
door Aaltje en Jaap van Zweden op-
gericht om kinderen met autisme te 
helpen. De mensen van de stichting 
halen kinderen en jongeren met au-
tisme en aanverwante beperkingen 
uit hun isolement met speciaal ont-
wikkelde programma’s en therapie-
en vol muziek. Op zondagavond, di-

rect na de fietstocht, kon de voor-
zitter van de Dorpentocht, de heer 
Marco de Knegt, in aanwezigheid 
en onder luid applaus van alle vrij-
willigers -symbolisch- een bedrag 
van 5.500 euro overhandigen aan de 
voorzitter van de Stichting Papage-
no, die deze gift met gepaste dank-
baarheid aanvaarden. Het was op-
nieuw een fietstocht waar zeer vele 
mensen met veel plezier op zullen te-
rugkijken. De volgende, 38e, dorpen-
tocht is op zondag 7 juni 2015. 

Classic motorraces
Aalsmeerse motorrijders 
op podium in Dalfsen
Aalsmeer - Afgelopen zondag wa-
ren er de classic motorraces in Dalf-
sen voor het Nederlands kampi-
oenschap. In de 50 cc klasse ein-
digden drie Aalsmeerse HiBRA rij-
ders op het podium. Henk van den 
Beukel op zijn van der Veldt Hon-
da werd eerste, Cees Eikelenboom 
op een Honda CB50R eindigde op 
een tweede plaats en Aart van Erkel 
op een van der Veldt Honda finish-
te op de derde plaats. Na twee wed-
strijden staat Henk van den Beukel 
op een eerste plaats en Cees Eike-

lenboom op tweede plaats in het 
MON kampioenschap. Ook de zwa-
re endurance machines reden in 
Dalfsen trainingsrondjes ter voor-
bereiding van de endurance race 
tijdens het ONK pinksterweekend 
in Oss. Pinksterzondag 8 mei gaan 
er 50 teams van start voor de drie 
uurs demorace, waaronder acht 
Aalsmeerse teams. Mario en Jai-
vy Eikelenboom op een Nico Bak-
ker Kawasaki behoren tot één van 
de kanshebbers voor een podium-
plaats.
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Springers van Omnia naar 
NK trampolinespringen
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei vond 
alweer de derde plaatsingswed-
strijd Trampolinespringen District-
West voor de C, D en E categorieën 
bij TV Triffis in Alkmaar plaats. De 
strijd ging opnieuw tussen SV Om-
nia Aalsmeer, TV Veerkracht Am-
sterdam, DOS Castricum, TV Trif-
fis Alkmaar, SIU Heerhugowaard, 
TVIJ IJmuiden, GTH Heiloo en GTS 
Stedebroec. Er werd weer individu-
eel en synchroon gesprongen. SV 
Omnia wist opnieuw meerdere me-
dailles in de wacht te slepen. Voor 
de NK Individueel hebben zich nu 
geplaatst: Bonita Goede, Denise 
Sprangers, Danischa Goede, Marti-
na van der Linden, Teun v.d. Schil-
den, Boris Claus, Lucinda de Graaff 
en Puk Groeneveld. Voor de NK Syn-

chroon hebben zich geplaatst: Di-
an van Wieringen en Denise Spran-
gers, Marcella Adjape en Donna-
tella Antoniadis, Bonita Goede en 
Joyce de Weille, Danischa Goede 
en Sabine de Jong, Boris Claus en 
Teun v.d. Schilden, Amber Radema-
ker en Lucinda de Graaff, Max Bij-
enveld en Vincent Ligtenberg, Ma-
delief Wijkstra en Puk Groeneveld 
en Isa Berlips en Ilse Bom. 

Het NK vindt plaats op zaterdag 21 
juni in Ahoy Rotterdam. Hier zijn, 
net als vorig jaar, weer alle NK’s van 
alle sportdisciplines van de KNGU. 
Er is dus heel veel te zien! Meer in-
formatie is te vinden op de websi-
te van het NK: http://www.fantas-
ticgymnastics.nl/nk-2014. Zaalvoetbal

Schijf kampioen van de ZABO 
Aalsmeer - Schijf Grondboringen 
is in de achttiende en laatste speel-
ronde kampioen geworden van de 
ZABO zaalvoetbalcompetitie. Hoe-
wel de laatste wedstrijden van bei-
de titelkandidaten gelijktijdig wer-
den gespeeld in beide zalen van 
sporthal de Bloemhof was van gro-
te spanning geen sprake. Schijf 
Grondboringen stond vooraf drie 
punten voor op concurrent Koen 
Pack en had aan een gelijkspel vol-
doende. Tegenstander Amsec Be-
veiliging bleek zaterdagavond 31 
mei niet in staat om voor een ver-
rassing te zorgen. Schijf Grondbo-
ringen speelde geconcentreerd en 
liep in de eerste helft al uit naar een 
ruime 3-0 voorsprong. In de tweede 
helft werd de overwinning en daar-
mee ook het kampioenschap vei-
lig gesteld. De zaalvoetbalpartij ein-
digde met een 7-1 zege voor Schijf 
Grondboringen die (net als in 2012) 
het sterkste team was van de ZA-
BO-competitie. Gelijktijdig speel-
de Koen Pack in de andere zaal te-
gen Lemo Gaat Los. Deze wedstrijd 
eindigde met een miniem verschil. 
Koen Pack won met 3-2 van de hek-
kensluiter en is dit seizoen als twee-
de geëindigd in de ranglijst. De ove-
rige uitslagen: Piller Sport tegen Po-
lonia Aalsmeer 5-0. LEMO tegen La 

Furia Roja 
10-6 en Heemhorst Watersport te-
gen Holex 12-1. De wedstrijden wer-
den geleid door de scheidsrechters 
John Visser, Coop Verlaan en Pa-
trick van Manen. Na afloop vond in 
de kantine de prijsuitreiking plaats. 
ZABO-voorzitter Martin Ammer-
laan sprak van een geslaagd zaal-
voetbalseizoen dat uiterst sportief is 
verlopen. Alle deelnemende ploe-
gen ontvingen een prachtige bokaal 
en de mannen van Schijf Grondbo-
ringen mochten de grote ZABO-
wisselbeker in ontvangt nemen. De 
kersverse kampioen Schijf maakte 
op de slotavond bekend dat zij vol-
gend seizoen gaan deelnemen on-
der de naam van een nieuwe spon-
sor en die sponsor heet: Sportcafé 
de Midi’s.

Eindstand
De eindstand van het seizoen 
2013/2014: Schijf Grondboringen 
18-47, Koen Pack (VVZS) 18-44, La 
Furia Roja 18-36, Piller Sport 18-
30, LEMO 18-29, Heemhorst Water-
sport 18-18, Polonia Aalsmeer 
18-15, Amsec Beveiliging 18-15, 
Holex 18-14, LEMO Gaat Los 18-
11. Voor meer ZABO nieuws, kijk op 
de website: www.zaalvoetbalvereni-
ging-zabo.nl.

Triathlon
Jeffrey Reijnders plaatst 
zich voor EK junioren 
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei was 
Brno (Tsjechië) het strijdtoneel voor 
de derde ETU-junior cup van dit sei-
zoen. Na twee teleurstellende wed-
strijden, de eerste een valpartij in 
Portugal en in Frankrijk een lek-
ke band, had Jeffrey zichzelf veel 
druk opgelegd, omdat dit zijn laat-
ste kans was om zich te plaatsen 
voor het EK junioren in Kitzbühel. Bij 
bovenstaande wedstrijden had hij al 
wel laten zien dat hij goed met de 
Europese junioren mee kan komen 
door in de kopgroep te zwemmen 
en te fietsen. In een deelnemers-
veld van ruim 55 triathleten had Jef-
frey een goede start en kwam als 
eerste aan bij de boei. Vanaf daar 
was het zwemmen redelijk simpel 
om met de goede zwemmers mee 
te gaan, zonder te hoeven vech-
ten voor een mooie positie. Na een 
snelle wissel zat hij als tweede op de 
fiets. Al snel ontstond er een kop-
groep van ongeveer 15 atleten. Met 
elkaar hebben ze de 20 kilometer in 
zo’n hoog fiets tempo afgelegd, dat 
ze een grote voorsprong hadden op-
gebouwd op de achtervolgers. Door 
goed voorin te fietsen, kon hij snel 
wisselen en begon hij als derde aan 
het lopen. In het 5 kilometer loop-

parcours zat een klim, wat het niet 
makkelijker maakte. Uiteindelijk 
kwam Jeffrey tevreden als 12e over 
de finish! Een mooie prestatie van 
deze 19-jarige triathleet. Deze race 
was goed genoeg om zich te plaat-
sen voor het EK junioren op 21 ju-
ni in Kitzbühel, samen met nog twee 
Nederlandse jongens, Menno Kool-
haas en Jorik van Egdom. 

Veel animo voor jaarlijkse 
Jan-de-Vos-tocht 
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
was het een drukste van jewelste bij 
de start van de jaarlijkse Jan-de-Vos-
tocht. Liefst 27 fietsers op 26 fietsen 
gingen een toer van rond de 130 ki-
lometer rijden die Jan de Vos spe-
ciaal voor deze dag had uitgedacht. 
Een record aantal van 7 dames waar-
van de jongste 11 jaar was ging dit 
keer mee. Nienke van Dok zat ach-
ter bij vader Cees op de mountain-
bike-tandem en pedaleerde het he-
le eind mee alsof ze nog nooit an-
ders had gedaan. Jan aangenaam 
verrast door de hoge opkomst zorg-
de voor een tempo dat alle jeugdige 
stg VZOD-leden goed konden vol-
gen. Op de juiste posities gecoacht 
door de ervaren Michelle Buskermo-
len volgden de zusjes Annick en Car-
lijn Aarsen in het gezelschap van In-
ger Dok, moeiteloos het spoor van 
de maestro. Via de Vuurlijn naar Uit-
hoorn ging het over de Tien Boeren-
weg over landelijke weggetjes rich-
ting Amsterdam-Rijn kanaal. Na de 
oversteek ging het door Weesp, Bus-
sum richting de Hilversumse hei-
de. Na de stop met appeltaart ging 
de toer verder langs Soestdijk, lage 
Vuursche op weg naar een prachtig 
fietspad door de Tienhovense Plas-
sen. Over wegen die alleen Jan kan 
vinden kwam uiteindelijk de Vecht in 
zicht, via Breukelen naar Loenen aan 
de Vecht was na de tweede over-
steek van het Amsterdam-Rijnkanaal 
het pittoreske Baambrugge de vol-
gende halte. Van hieruit bracht een 

fietspad dwars door het landelijke 
groen de nog steeds complete groep 
onder de snelweg door naar Vinke-
veen. Via de Baambrugse Zuwe, Wa-
verveen kwam de Tienboerenweg al 
weer in het zicht. Deze weg lieten de 
fietsers dit keer links liggen. Een rou-
te van Jan de Vos gaat nooit een me-
ter over hetzelfde traject, dus ook nu 
niet. Jan had een ludieke oplossing 
bedacht door met het pontje van Nes 
aan de Amstel de Amsteldijk in Uit-
hoorn te bereiken. Een aantal jeug-
dige deelnemers begonnen de kilo-
meters nu toch wel wat in de benen 
te voelen. Na nog een klein stukje rij-
den kwam Kudelstaart en Aalsmeer 
weer in het zicht. Het was weer een 
prachtige toer geweest over schit-
terende paden met onderweg am-
per een stoplicht, geen enkele lek-
ke band en met perfect weer om een 
eind te fietsen! Voor foto’s en een 
uitgebreider verslag zie www.stgv-
zod.nl.

Ritmische Gymnastiek
Goud in België voor Omnia 
Aalsmeer - Op 31 mei was bijna de 
hele selectie van de ritmische gym-
nastiek sectie van Omnia aanwezig 
op het internationale toernooi van 
Gym Haacht in België. Zowel de mei-
den van de C- als de B-selectie de-
den mee, in alle leeftijdscategorieën. 
In België worden de gymnastes net 
even anders ingedeeld en zo kon bij-
na de hele selectie zich opgeven voor 
de wedstrijd. Om 10 uur begon de 
wedstrijd en moesten de meiden van 
de categorie Juniores (1999-2000) 
de spits afbijten. Helemaal gladjes 
verliep de wedstrijd niet, omdat deel-
neemster Dominique Roof door au-
topech te laat verscheen. Voor Domi-
nique geen ideale start. Juliet Ogani-
sjan deed ook mee in deze catego-
rie. Ze moesten een hoepel- en een 
baloefening laten zien. Beide materi-
alen liggen de meiden wel en ze lie-
ten allebei een keurige oefening zien. 
Aan het eind van de ochtend was de 
beurt aan de Mini’s II (2006) In deze 
categorie deed Noor Cleveringa mee. 
Het was haar eerste internationale 
ervaring en ze genoot van iedere mi-
nuut. Toen ze eindelijk aan de beurt 
was liet ze een vrolijke oefening zon-
der materiaal zien. Het plezier spatte 
eraf en ze dacht toch heel goed aan 
de elementen zoals haar sprong. Na 
de lunch waren de Miniemen (2002-
2003) aan de beurt. Ook zij moes-
ten de oefening zonder materiaal la-
ten zien. Deze oefening was speciaal 
voor deze wedstrijd bedacht door de 
trainsters Mara van Eijk en Ilse Huis-
kens. Er deden vier meiden mee in 
deze categorie: Sanne Cleveringa, 
Jikke van der Meer, Edita en Ana-
hit Oganisjan. Sanne was als eerste 
aan de beurt met haar hoepeloefe-
ning. Ze begon keurig tot haar voet 
achter de hoepel bleef haken. Jik-
ke mocht starten met de oefening 

zonder materiaal, haar favoriet. Edi-
ta volgde daarna ook met hoepel. Ze 
ging als een tornado door haar oe-
fening heen, maar was daardoor wel 
te vroeg klaar. Anahit mocht ook be-
ginnen zonder materiaal. Daarna 
volgde de tweede ronde en wissel-
den de meisjes van oefening. San-
ne mocht zich uitleven zonder mate-
riaal en Jikke liet een wat rommelige 
hoepeloefening zien. Edita huppelde 
door haar oefening heen en Anahit 
haar hoepeloefening was mooi strak. 
Aansluitend ging de wedstrijd door 
voor de Seniores (1998 en ouder). 
In deze categorie traden Ilse Huis-
kens, Fabienne Roof en Manon van 
der Ploeg aan. Ilse liet haar bal- en 
knotsoefening zien in België. Strak 
en goed, zoals zij het hele seizoen al 
laat zien. Fabienne en Manon lieten 
allebei keurige oefeningen zien, hoe-
pel en bal. Het was voor allebei een 
grote uitdaging om goed te pres-
teren in dit internationale veld met 
meiden die in Nederland soms een 
niveau hoger uitkomen. Maar bei-
de meiden hielden hun hoofd goed 
koel. Tegen 19 uur begon dan einde-
lijk de prijsuitreiking, na twee dans-
demonstraties en twee ritmische 
gymnastiekdemonstraties. Uiteinde-
lijk bleek Omnia naar huis te gaan 
met twee keer goud. Alle mini’s kre-
gen goud, dus ook Noor Cleveringa. 
Ilse Huiskens mocht bij de Seniores 
het goud meenemen. Manon en Fa-
bienne hadden in dezelfde catego-
rie een keurige plek in de top 20. Bij 
de Miniemen eindigde Anahit op een 
mooie plek in de top 10 en wel op 
plaats negen. Jikke eindigde net bui-
ten de top 10 op plaats 13 en Sanne 
en Edita behaalden plaats 23 en 25. 
Zo kwam er een einde aan een lange 
dag, waar Onmia een goede indruk 
heeft achtergelaten in Haacht.

Voetbal meiden
Mandy de Boer wint KNVB 
beker met Buitenveldert
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor het meisjestalententeam 
onder 17 van sc Buitenveldert de be-
kerfinale in de categorie MA junio-
ren van het district West 1 op het pro-
gramma. Buitenveldert, waarvan de 
Kudelstaartse Mandy de Boer aan-
voerster is, had de finale zonder al te 
veel problemen weten te bereiken. Te-
genstander was het fysiek sterke RO-
DA’23 MA1 uit Bovenkerk. Een team 
dat dit seizoen zowel in het najaar als 

in het voorjaar kampioen was gewor-
den in de 1e klasse. Alle ingrediënten 
waren dus aanwezig om er een ech-
te cupfinal van te maken voor de ve-
le supporters van beide teams langs 
de lijn. De bekerfinale eindigde in 
een mooie en dik verdiende 5-1 over-
winning voor sc Buitenveldert, waar-
na de meiden en de technische staf, 
bestaande uit Roos Kwakkenbos en 
Marco de Boer, in de bloemen wer-
den gezet door de vrouwenvoorzitter/

coördinator van Buitenveldert Peter 
Weilenmann. Hierna kreeg het team 
op een speciaal opgebouwd podium 
in de sfeervolle kantine van Legmeer-

vogels de KNVB beker en de bijbe-
horende medailles uitgereikt. Daarna 
was het tijd voor een feestje en na-
tuurlijk de bijbehorende champagne. 

Clubkampioenen Johan Berk (links) met de nummer twee, Bart Spaargaren.

Tafeltenniscompetitie
Niet Bart, maar toch Johan 
clubkampioen Bloemenlust
Aalsmeer - Zijn ze eindelijk kampi-
oen, mogen ze trots hun bekers to-
nen en dan staat er een verkeerde 
foto bij het verhaal in de krant. Vo-
rige week stond bij het artikel over 
de tafeltenniskampioenschappen 
bij Bloemenlust de verkeerde fo-
to: In poule B bleven de twee ge-
doodverfde favorieten Bart Spaar-
garen en Johan Berk allebei onge-
slagen tot de laatste ronde, waarna 
zij elkaar troffen in de strijd om de 
eerste en tweede plaats. De gelijk 
opgaande laatste wedstrijd tussen 

de twee leek steeds weer te kante-
len. Johan won de eerste set, maar 
daarna nam Bart de partij over en 
leek na vier games op weg te gaan 
naar het kampioenschap. Met een 
laatste krachtinspanning wist Jo-
han toch de wedstrijd weer te kan-
telen en won twee games achter el-
kaar. Uiteindelijk toch het clubkam-
pioenschap 2014 voor Johan Berk 
met Bart Spaargaren op de tweede 
plek. Op drie is Horst Krassen ge-
eindigd, op vier Irene Gerritsma en 
op vijf Wim Visser. 

In actie voor MS fonds
Kudelstaarter Leonard met broer 
Bob vier keer Mont Ventoux 
Aalsmeer - Op maandag 9 juni ver-
leggen Bob en Leonard van Team 
Van Rijn, samen met 800 ande-
re mensen, niet alleen hun grenzen 
op de flanken van de Mont Ventoux, 
maar gaan ze ook de strijd aan te-
gen Multiple Sclerose. In Nederland 
hebben circa 17.000, waaronder ook 
veel jonge mensen, de diagnose 
Multiple Sclerose (MS). Deze chro-
nische ziekte, die het zenuwstel-
stel aantast, zorgt bij patiënten voor 
neurologische stoornissen, die zich 
uiten in bijvoorbeeld krachtsvermin-
dering, invaliditeit en vermoeidheid. 
De ziekte kent vele verschillen-
de vormen waarover nog erg wei-
nig over bekend is. De ziekte heeft 
een grote invloed op MS patiënten 
en hun omgeving. Er wordt veel on-
derzoek gedaan naar het ontstaan 
en de behandeling van MS. Daar-
naast is er veel aandacht voor be-
geleiding. Maar een medicijn dat de 
ziekte kan voorkomen of stoppen 
is er nog niet. Hiervoor is geld no-
dig, veel geld en het initiatief Klim-
men tegen MS verbindt mensen op 
een sportieve manier om gezamen-
lijk een bijdrage te leveren in de 
strijd tegen MS. Alle sponsorgelden 
van Klimmen tegen MS 2014 gaan 
rechtstreeks naar het Nationaal MS 
Fonds. Dit jaar is op 9 juni de vier-
de editie van Klimmen tegen MS. 
Ruim 800 mannen en vrouwen, met 

en zonder MS, beklimmen te voet of 
per fiets de meest roemruchte berg 
in Frankrijk. Het doel is die dag om 
1, 2 of zelfs 3 keer de top van de-
ze berg te bedwingen, maar het ei-
genlijke doel ligt in de maanden er-
voor. Samen zo veel mogelijk geld 
inzamelen om onderzoek en bege-
leiding mogelijk te maken. Team Van 
Rijn, met Leonard van Rijn uit Ku-
delstaart en zijn broer Bob uit Hel-
levoetsluis, is een van de 91 teams 
die op 9 juni aan de voet staan van 
de beklimming. Hun moeder heeft al 
40 jaar MS en is daardoor natuur-
lijk een flinke motivatie om te strij-
den tegen deze ziekte. Leonard gaat 
voor 4 beklimmingen en Bob gaat 
voor 3 keer. In de afgelopen maan-
den hebben ze zich niet alleen fy-
siek en mentaal voorbereid op de-
ze uitdaging, maar zijn ze ook zeer 
actief geweest in het binnenhalen 
van sponsoren met bijvoorbeeld de 
Benefiets in het Boerma Instituut. 
Met nog een aantal dagen te gaan 
voor de start, is er nog ruimte om 
Team Van Rijn financieel te onder-
steunen. Geeft u Team Van Rijn een 
extra zet in de rug? Velen gingen u 
al voor! Steun Bob en Leonard van 
Rijn(Team Van Rijn) via de website 
van www.KlimmenTegenMS.nl, hier 
kunt u ook meer informatie vinden 
over het evenement en via de speci-
ale Facebook pagina.
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