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Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

nog tot 1 juli 
belastingvoordeel

w w w . v a n k o u w e n . n l

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

vaderdagtip
Nespresso- 

koffiemachiNe 
a.s. zaterdag 16-6-’12

demo 10.00 - 17.00 uur
tot max. €50,- = korting = laatste dag

Wethouder Ulla Eurich van 
PACT Aalsmeer treedt terug

litiek meer energie van mij dan dat 
het mij persoonlijk teruggeeft. Dan 
is één plus één misschien wel drie.” 
Met haar terugtreden zorgt wethou-
der Eurich voor ruimte voor een op-
volger uit de PACT-gelederen. Op 
deze wijze willen PACT en college 
van burgemeester en wethouders 
de mede door wethouder Eurich in-
gezette beleidsvernieuwing zeker 
stellen.

Vernieuwing
“Het college heeft in de afgelopen 
twee jaar ingrijpende vernieuwing 
van het gemeentelijk beleid voor-
bereid en tot uitvoering gebracht. 
Daarnaast is een ingrijpend pakket 
aan besparingen tot zo’n 5 miljoen 
euro bij de raad neergelegd. Daar-
in is mede ruimte gemaakt voor ex-
tra investeringen in de Aalsmeerse 
samenleving”, aldus Ulla Eurich. De 
genoemde bezuinigingen en ver-
nieuwingen komen alle ter sprake 
bij de behandeling van de Lente-
nota 2012 die donderdag 21 juni en 
donderdag 12 juli in beraad en raad 
wordt behandeld.

Trots
Wethouder Eurich: “Ik ben trots op 
wat wij als college samen in de af-
gelopen jaren tot stand hebben ge-
bracht. Ik heb daar met volle inzet 

en met alle energie aan bijgedra-
gen. Ook op mijn eigen portefeuil-
leonderdelen – Schiphol, duurzaam-
heid, wonen, jeugd en jongeren – 
zijn grote stappen gezet. Daar kijk ik 
met tevredenheid op terug.” Graag 
had Eurich haar werk verder vol-
tooid, maar de energie die de poli-
tiek van haar vraagt is groter dan de 
energie die zij ervoor terugkrijgt. “Na 
twee jaar zaaien blijft er echter nog 
voldoende tijd over voor een nieuwe 
PACT-wethouder om te oogsten. Dat 
maakt de keuze voor een terugkeer 
in het bedrijfsleven en mijn eigen 
bedrijf weer op te pakken een stuk 
makkelijker.” Eurich tot slot: “Omdat 
er binnen het college en de coali-
tie geen inhoudelijke verschillen van 
mening zijn, is het mijn wens en die 
van mijn partij, PACT Aalsmeer, om 
de samenwerking binnen de coali-
tie voort te zetten. Het collegepro-
gramma is nog niet volledig gereali-
seerd, er is nog voldoende werk aan 
de winkel voor mijn opvolger die ik 
vanzelfsprekend alle succes van de 
wereld toewens!” De coalitiepartij-
en CDA, AB en PACT overleggen de 
komende periode over een oplos-
sing. De werkzaamheden van wet-
houder Eurich zullen – tot een op-
volger bekend is - worden waarge-
nomen door de overige collegele-
den. 

Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich 
heeft besloten uit persoonlijke over-
wegingen per direct terug te tre-
den als wethouder van de gemeen-
te Aalsmeer. Haar stap is mede in-
gegeven door haar wens om weer 
actief haar carrière in het bedrijfs-
leven voort te zetten. “Het voelt als 
een zware beslissing, maar hoe-
wel ik met intens veel plezier heb 
gewerkt voor de gemeente, mis ik 
toch de veelzijdige dynamiek van 
het bedrijfsleven. Ook vraagt de po-

Kikkert: “We vinden het echt heel jammer”

Terugtreden van wethouder 
grote tegenvaller voor PACT
Aalsmeer - PACT Aalsmeer wil on-
danks de grote tegenvaller met het 
terugtreden van Pact-wethouder Ul-
la Eurich, verder op de ingeslagen 
weg. Het houdt in dat de combi-
natiepartij van D66, GroenLinks en 
PvdA zo snel mogelijk op zoek gaat 
naar een opvolger die haar werk in 
het college kan voortzetten. Dit heb-
ben bestuur en fractie tijdens een 
spoedvergadering op dinsdag 12 ju-
ni beslist. Inmiddels is er al een se-

lectiecommissie benoemd die de 
opdracht heeft gekregen om nog 
voor het zomerreces met een ge-
schikte wethouderskandidaat te ko-
men. Dit besluit is mede ingegeven 
op basis van een overleg tussen de 
fractievoorzitters van de collegepar-
tijen. Hierin is bevestigd dat er geen 
onoverkomelijke politieke verschil-
len van inzicht bestaan en dat de 
samenwerking tot nu toe prima is 
verlopen.

Geheime opdracht in praambode
Zaterdag op reis met de 
8ste junior pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 juni vindt voor de achtste keer de 
junior pramenrace plaats. De doe-
tocht op het water voor kinderen 
tot 12 jaar start om 13.00 uur bij het 
Stokkeland. Er nemen veertig teams 
plaats in de pramen en met gemid-
deld zes tot acht jongens en meiden 
aan boord, wordt het vast en zeker 
heel gezellig en druk op het water. 
Publiek wordt uitgenodigd de deel-
nemers uit te komen zwaaien. Op 
het Stokkeland, achter het gemeen-
tehuis, is voldoende ruimte. 
De junior pramenrace duurt onge-
veer twee tot tweeënhalf uur en de 
route gaat door het centrum, over 
de kleine Poel en de Ringvaart met 
als eindpunt opnieuw het Stokke-
land. Thema is dit jaar ‘Ik ga op reis’ 
en wie zich uitdost in het kader van 
dit thema, zowel qua kleding als at-
tributen in de praam,  kan rekenen 
op extra punten. Vast en zeker dat 

de bonte stoet vakantiegevoelens 
oproept. 

Kom op tijd!
Vanwege de vele aanmeldingen 
geldt voor de deelnemende teams 
met een startnummer boven start-
nummer 20, kom op tijd naar het 
Stokkeland! Door de grote animo, 
meer dan veertig pramen, wordt het 
behoorlijk vol en moet zorgvuldig 
een goede indeling gemaakt wor-
den door de organisatie bij de start-
plek. Rond 16.00 uur vindt de prijs-
uitreiking plaats op het Stokke-
land en ook hier zijn belangstellen-
den van harte welkom. Voor hapjes 
en drankjes wordt gezorgd door de 
brandweer en Kees Markman zorgt 
voor gezellige muziek! Elders in de-
ze krant de speciale junior praam-
bode. Met hierin de geheime op-
dracht, dus snel bladeren en aan de 
slag. Veel plezier allemaal zaterdag!

Door turbulentie van vliegtuig
Weer dakpannen van huis
Aalsmeer - Het was weer druk op 
de Aalsmeerbaan afgelopen dins-
dagmiddag 12 juni. Om de drie tot 
vijf minuten maakten vliegtuigen 
gebruik van deze baan om te lan-
den. Er wordt dan laag over de wo-
ningen in de A.H. Blaauwstraat, 
Aalsmeerderweg en Oosteinder-
weg gevlogen. Een maandje ge-
leden werd Aalsmeer opgeschrikt 
door schade aan een huis door tur-
bulentie van een ‘laagvlieger’. Dins-
dag rond half twee in de middag 
was het opnieuw raak. De woning 
op nummer 19 in de A.H. Blaauw-
straat heeft schade aan het dak op-
gelopen door een vliegtuig. Zo’n 
tien dakpannen zijn verschoven, 
evenals isolatiemateriaal direct on-
der het dak. “Er zit een gat in het 
dak”, zo werd gemeld door een in-
woner die enorm was geschrokken 
van de herrie en het lawaai. Ook dit 

keer hebben zich gelukkig geen on-
gelukken voorgedaan. Er liep op 
dat moment niemand buiten en de 
betreffende bewoners waren niet 
thuis. Door Schiphol is reeds het 
besluit genomen om de dakpannen 
in deze woonbuurt vast te gaan zet-
ten. Pas na de zomer gaat hiermee 
aangevangen worden. Beter is het 
om hier per direct werk van te gaan 
maken. Tot nu toe is het iedere keer 
best goed afgelopen, maar een on-
geluk (een dakpan) zit in een klein 
hoekje! De portefeuille Schiphol-
zaken was in handen van wethou-
der Ulla Eurich. De PACT-voorvrouw 
heeft echter net voor het week-
end besloten per direct haar func-
tie te beëindigen. Voor degenen die 
meer opheldering willen: De Schip-
hol-honneurs worden voor nu waar-
genomen door burgemeester Pieter 
Litjens.

Dronken man met messen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
8 op zaterdag 9 juni, rond twee uur, 
heeft de politie een 30 jarige, niet 
Nederlands sprekende, man aan-
gehouden. Er was al gemeld dat 
een persoon onwel was geworden 
in de Marktstraat. Ter plaatse trof-
fen agenten de betreffende persoon 
aan. 
Hij bleek veel te diep in het alco-
holglaasje gekeken te hebben. De 
man was echter niet van plan om 
zijn bed op te zoeken. Even later is 
opnieuw de hulp van de politie in-
geroepen. Een man had amok ge-

maakt bij een horecagelegenheid in 
de Zijdstraat. Het bleek om dezelfde 
30 jarige man, zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, te gaan. Toen drie 
gasten naar buiten kwamen, sprong 
hij op ze af. Hij trapte naar de brom-
fi ets van één van de jongens uit De 
Kwakel, riep dat hij wilde vechten 
in het Engels en trok daarna enkele 
messen. Door de beveiliging van de 
horecagelegenheid is de man over-
meesterd en later overgedragen aan 
de politie. Hij is ter ontnuchtering in 
de cel gezet. Er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Aalsmeer - Op vrijdag 8 juni rond 
half drie in de middag heeft een 
zware aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising Zwarteweg met de La-
kenblekerstraat. 

Een bromfi ets en een auto zijn ge-
botst. De bestuurster van de brom-
fi ets, een 21 jarige Aalsmeerse, 
raakte behoorlijk gewond en is met 

spoed naar het ziekenhuis vervoerd. 
De inwoonster heeft haar jukbeen 
op meerdere plaatsen gebroken, 
evenals gebroken ribben en bekken. 
Ze is inmiddels buiten levensgevaar. 
De auto werd bestuurd door een 50 
jarige man uit Aalsmeer. Naar de 
exacte toedracht van de aanrijding 
wordt door de verkeersdienst on-
derzoek gedaan. 

Biergooier uit 
tent gezet
Kudelstaart - Rond half twee in de 
nacht van zaterdag 9 op zondag 10 
juni is een 26 jarige Aalsmeerder uit 
de feesttent van RKDES gezet we-
gens biergooien. Beveiligers had-
den de feestganger al diverse ma-
len gevraagd hiermee op te hou-
den. Na vijf waarschuwingen was 
de maat vol bij de bewakers en is de 
Aalsmeerder uit de tent gezet. 

Vernielingen in 
de Zijdstraat
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 8 op zaterdag 9 juni hebben 
onverlaten vernielingen aangericht 
in de Zijdstraat, hoek Punterstraat. 
Uit plantenbakken van de gemeen-
te zijn struiken en planten gehaald. 
Ook zijn olijfboompjes met kluit en 
al uit plantenbakken voor een win-
kel getrokken. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht zich te 
melden bij de politie via 0900-8844.

Onwel in huis
Aalsmeer - Op donderdag 7 ju-
ni rond kwart over tien in de avond 
zijn politie en ambulance gealar-
meerd om assistentie te verlenen 
bij een onwel geworden vrouw in de 
Ophelialaan. De buren hebben met 
de sleutel het huis van de 79 jarige 
inwoonster geopend. De vrouw was 
gevallen en is met vermoedelijk een 
gebroken schouder naar het Spaar-
ne ziekenhuis gebracht.

Zware aanrijding op kruising

“De actuele politieke realiteit van 
vandaag vraagt er om dat we ver-
der gaan op de door ons ingeslagen 
weg”, stelt fractievoorzitter Willem 
Kikkert. “We vinden het echt heel 
jammer dat Ulla dit besluit heeft 
moeten nemen. We vertrouwen er 
op dat het een juiste en zorgvuldi-
ge afweging is geweest. Zo ken-
nen we haar in het werk en zo zal 
het met dit besluit ook gegaan zijn. 
Verder wil ik niet gaan gissen naar 
mogelijke oorzaken. Zo’n beslissing 
om je portefeuille neer te leggen is 
op zichzelf al lastig genoeg en zegt 
meer dan voldoende.”
Fractie en bestuur stellen nadruk-
kelijk dat een opvolger verder zal 
moeten bouwen op het werk dat 
door wethouder Eurich is neerge-
zet. Volgens voorzitter Quinten Bun-
schoten is PACT één van haar be-
langrijkste politieke woordvoerders 
kwijtgeraakt. Hij betreurt dat. “Het 
gaat er om dat we iemand vinden 
die met de idealen van PACT op-
komt voor de sociaal zwakkere in 
een duurzaam ingerichte samenle-
ving. Dat is waar Ulla voor stond en 
dat is waar we mee verder willen.”
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sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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 nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

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 Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
dag 10u. viering in zorgcentrum 
Aelsmeer met A. Blonk. Zaterdag 
17u in Kloosterhof woord commu-
nieviering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. woordcommunieviering olv 
parochianen en 14u. Poolse dienst 
met Christoff in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van 
Veen. Tevens kinderkerk.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst o.l.v. parochianen. 
M.m.v. 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 dienst om 10u. met Rob Kool. 
Tevens crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. Spreker Jan van de 
Akker. Speciale dienst voor kinde-
ren. Om 19.30u. Speciale dienst.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Henk Leegte uit Amster-
dam. Extra collecte voor kinderte-
huis in Munkacs.

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Organist 
W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, ‘t Anker, Oost-
einderweg 372. Zondag 10u. dienst 
met dhr. E.R.H. Kramer.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. met Martijn Piet. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. K. Muller en 18.30u. 
met ds. J. Trommel uit Lelystad.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-

Collectanten gezocht

Collecteweek Maag, Lever 
en Darmstichting
Aalsmeer - Dit jaar vraagt de Maag 
Lever Darm Stichting (MLDS) in de 
aanloop naar de collecte aandacht 
voor darmkanker. Jaarlijks wordt 
bij ruim 12.000 mensen de diagno-
se darmkanker gesteld en overlijden 
5.000 mensen als gevolg van deze 
ziekte. Het aantal nieuwe geval-
len van darmkanker neemt toe. De 
MLDS gaat de strijd aan tegen de-
ze ziekte. Darmkanker is een veel-
voorkomende vorm van kanker. Na 
borstkanker is het de meest voor-
komende kankersoort bij vrouwen. 
Bij mannen staat prostaatkanker op 
de eerste plaats, gevolgd door long-
kanker en darmkanker. Darmkan-
ker is één van de best behandelba-
re vormen van kanker, mits de diag-
nose in een vroeg stadium gesteld 
wordt. Daarom wil de MLDS ieder-
een alert maken op de alarmsigna-
len van darmkanker en zet hiervoor 
het beeld van een oranje toiletrol in. 

Het is namelijk belangrijk om regel-
matig achterom te kijken na het toi-
letbezoek. En dan niet naar de kleur 
van het toiletpapier, maar naar de 
kleur van de ontlasting. Want de 
ontlasting zegt veel over de gezond-
heid van je spijsvertering. Door deze 
regelmatig te controleren kan alert 
op eventuele veranderingen gere-
ageerd worden. Van 18 tot en met 
23 juni gaan bijna 20.000 vrijwilli-
gers de straat op om te collecteren. 
Het geld dat met de collecte opge-
haald wordt, stelt de MLDS in staat 
wetenschappelijk onderzoek te fi-
nancieren en voorlichting te geven. 
Met wetenschappelijk onderzoek 
en voorlichting gaat de Maag Lever 
Darm Stichting de strijd aan tegen 
darmkanker. 
In Aalsmeer zijn nieuwe collectan-
ten van harte welkom. Zij kunnen 
zich aanmelden bij Bianca Boer via 
06-22345282.

Amstelveen - Van 17 tot en met 
23 juni is het folderrek bij het In-
focentrum van Ziekenhuis Amstel-
land ingericht met informatie over 
de Maag, Lever en Darm Stichting 
en aandoeningen met betrekking 
tot deze organen. 

Creatief bij 
Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 20 juni 
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
koffie en thee bij de Oost-Inn in de 
Mikado in de Catharina Amalialaan. 
Daarna is er van 12.00 tot 13.00 uur 
gelegenheid om te lunchen en ’s 
avonds wordt van 19.30 tot 21.30 
uur een creatieve avond met bloem-
schikken georganiseerd. Voor al de-
ze activiteiten is iedere belangstel-
lende hartelijk welkom! Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413.

Overbelaste mantelzorgers groot risico

Internationale dag bestrijding 
ouderenmishandeling 15 juni
Aalsmeer - Ontspoorde zorg is een 
groot risico voor verwaarlozing en 
ouderenmishandeling. In Nederland 
zijn ruim 3 miljoen mantelzorgers, 
waarvan een derde langdurig en in-
tensief zorg verleent aan een dier-
bare. Bijna de helft van hen voelt 
zich zo ernstig overbelast dat de 
zorg voor de oudere in gevaar komt. 
De druk op de mantelzorger kan zo 
groot zijn dat ze zelf gezondheids-
klachten krijgen of zich zo emotio-
neel aangedaan voelen dat de kwa-
liteit van de zorg in gevaar komt. 
Ontspoorde zorg kan zich uiten in 
verwaarlozing, onnodige beperking 
van de oudere of zelfs in agressief 
gedrag en mishandeling. Van één op 
de drie mantelzorgers van demente-
rende ouderen is bekend dat zij wel 
eens ‘over de grens’ zijn gegaan. Bij-
voorbeeld vergeten om op tijd medi-
cijnen te geven, te moe zijn om nog 
een goede maaltijd te verzorgen of 

een oudere aan de stoel binden om 
een boodschap te doen. Er is meest-
al geen sprake van moedwillig over 
de schreef gaan. Vaak is er sprake 
van onmacht of onkunde en lijden 
alle betrokkenen onder de situatie. 
Slachtoffers zelf zullen uit schaam-
te of uit angst niet snel met hun ver-
haal naar buiten treden. Wat kunt u 
doen? U kunt helpen ouderenmis-
handeling, cq. ontspoorde zorg te 
stoppen door de signalen op te pak-
ken en in actie te komen. Het Meld-
punt Amstelland van Vita welzijn en 
advies kan hierbij helpen. Bij het 
meldpunt kan ook eenieder terecht 
voor informatie en advies. De mel-
ding kan door het slachtoffer zelf, de 
‘pleger’ of door hulpverleners, fami-
lie of buren gedaan worden. Bellen 
kan van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur op 020-
5430440 of mail naar meldpuntam-
stelland@vitawelzijnenadvies.nl.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie 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

Vermist:
- Julianalaan: Kater Binkie. Hij is rood met veel wit en heeft een dikke 

vacht.
- Lorentzhof: Donkere langharige cyperse kater met dikke staart.
- Vlasakkerlaan: kleine, schuwe, zwarte cyperse kat, roepnaam Sam. Is 

wegens verhuizing mogelijk teruggekeerd naar oude adres Rijshorn-
straat in Rijsenhout. 

- Rietgorsstraat: Zwarte Noorse boskat. Felgele ogen. Terughoudend 
naar vreemden.

Gevonden:
- Hoofdweg: Bruin-zwarte poes.
- Aalsmeerderweg: Langharige rode poes met 4 witte voetjes. 2 witte 

vlekken op de buik en wit snuitje.
- Bachlaan, zwarte kat.
- Aalsmeerderweg ter hoogte van nummer 394. Licht rode, gestreepte 

kat.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

-  Lief zwart katertje van 12 maanden. Hij is ingeënt, gechipt en gecas-
treerd. Hij heet Donder.

Gastenmiddag Zonnebloem
Aalsmeer - Het was zaterdag 9 juni 
weer gezellige drukte bij Arie in het 
Parochiehuis. De vrijwilligers van de 
Zonnebloem hadden weer vele gas-
ten uitgenodigd. Een tweetal muzi-
kanten met accordeon, gitaar plus 
nog een zanger en zangeres hadden 
deze middag de leiding. Het pro-
gramma ‘Zing Mee Met OVT’ brach-
ten op een aanstekelijke manier vele 
bekende Nederlandse liedjes uit de 
‘onvoltooid verleden tijd’. Nostalgie 
alom! Er werd volop meegezongen. 

De tekst kon meegelezen worden, 
want deze werd duidelijk zichtbaar 
geprojecteerd op een groot scherm. 
De artiesten kregen na afloop een 
groot applaus en bloemen. Voor de 
gasten waren er natuurlijk weer de 
nodige versnaperingen en zo ging 
iedereen weer voldaan naar huis. 
Voor inlichtingen over het werk van 
de zonnebloem kan contact opge-
nomen worden met mevrouw Zee-
len via 341739 of mail naar zonne-
bloem-aalsmeer@hotmail.com

Donder zoekt 
nieuw thuis
Aalsmeer - Een lieve zwarte kater van 
1 jaar oud op zoekt een nieuwe baas. 
Het dier is ingeënt, gechipt en gecas-
treerd. De kater heet Donder, maar het 
staat de nieuwe eigenaar natuurlijk vrij 
om het dier een ‘eigen’ naam te geven. 
Belangrijkste is dat de kater weer een 
veilig en lief thuis krijgt. Wie interes-
se heeft kan contact opnemen met de 
Dierenbescherming via 0297-343618.

M iranda’s
omentenm

Andere wereld
Aalsmeer - Zo, ik ben vorige week 
even lekker op een andere planeet 
geweest zeg. Samen met een vrien-
din in Laganas, Zakynthos, Grie-
kenland. Nooit eerder in dat land 
geweest, maar zeker voor herha-
ling vatbaar. En wat was het re-
laxt zeg. Even geen moeder ge-
speeld, dus ook niet iedere dag ge-
hoord: Ma-am, waar zijn mijn fiets-
sleutels?, Ma-am mag ik dit?, Ma-
am, mag ik vandaag cola? en voor-
al Ma-am, waarom niet? Ook was ik 
even geen poetsvrouw of de was/
strijkcentrale. Geen keukenprin-
ses of boodschappendienst. Niets 
van dat al. Dat heb ik ook niet ge-
mist. En al helemaal niet de dage-
lijks vraag der vragen: Wat eten we? 
Haha, nee gewoon een weekje Mi-
randa zijn in de zon, aan het strand, 
in de zee. Lezend, niksend en voor-
al roddelend en kijkend onder on-
ze boekjes vandaan naar mensen of 
gebeurtenissen. “Hé psssst, moet je 
die nou zien, lekker lijf!” of “hoorde 
jij wat die mensen tegen elkaar zei-
den?” of “kijk nou joh, wat zij aan 
heeft, dat kan toch echt niet.” Door 
vriendinnen wordt dat in de regel 
meteen opgepikt en begrepen. Ik zit 
hier niet op mijn klaagstoel om mijn 
man en zoon eens even af te vallen, 
maar met een vriendin is het toch 
anders. Dat begint al ’s morgens na 
het uitslapen: Wel of niet ontbijten? 
Zo niet, dan nemen we toch lekker 
een cappuccino op het strand. Of 
we lunchen wat vroeger. Dat alge-
hele gevoel van, we zien wel wat de 
dag ons brengt. Dat maakt vakan-
tie met een vriendin anders, dan va-
kantie met je gezin. Sowieso is op 
reis gaan natuurlijk heerlijk. Even 
geen werk, geen telefoon of Social 
Media. Op een paar leuke kiekjes 
na, die we op Facebook hebben ge-
zet, om het thuisfront de ogen uit te 
steken.
Toen ik, een paar dagen voor ver-
trek, vroeg aan zoonlief (11) of hij 
het niet erg vond dat mama een 
week weg ging, zei hij: Ik zal je heus 
wel missen hoor, maar het is ook 
heel gezellig met papa. Dan gaan 
we altijd lekker aan de kleine tafel 
eten met de televisie aan. Oh? Okee! 
Op de vraag of papa dan wel lekker 
zou koken antwoordde hij met de 
volgende wedervragen: Is een blik 

Workshop omgaan 
met agressie 
Schiphol - Als kinderen Ruzie ma-
ken, vechten of zelfs agressief wor-
den kan het moeilijk zijn voor ou-
ders om te bepalen wanneer ze tus-
senbeide moeten komen en hoe 
ze de boel weer kunnen kalmeren. 
Over omgaan met ruzie en agressie 
wordt hierover een workshop ge-
houden door kindercentrum ZieZoo 
in samenwerking met de GGD Ken-
nemerland. Tijdens de workshop 
komt aan bod hoe ouders, van kin-
deren in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, 
kunnen omgaan met lastig gedrag 
zoals ruzie en agressie. Besproken 
wordt waarom kinderen ruzie ma-
ken en welke vaardigheden kinde-
ren nodig hebben om met frustra-
ties om te gaan en conflicten op te 
lossen. De workshop wordt gehou-
den op woensdag 20 juni en biedt 
plaats aan twaalf personen. Deel-
name is gratis. Opgeven kan via 
email Eik@ziezoo.nl of bel naar 020-
7560930.

witte bonen in tomatensaus eigen-
lijk groente? En: Patatjes zijn toch 
gemaakt van aardappel? Jaja, de 
vier handen op één buik gingen het 
wel redden samen. Ze hebben het 
er net als ik van genomen! Goed, nu 
ben ik dus weer helemaal opgela-
den en kan er weer tegenaan. On-
der het mom van ‘mijn omgeving 
heeft er baat bij’, boek ik overigens 
graag volgend jaar weer zo’n reis-
je. In dezelfde setting, met dezelf-
de vriendin. Maar nu is het aftel-
len geblazen naar de grote school-
vakantie. Dan gaan we lekker met 
het gezin richting Italië. Dat dat best 
luxe is realiseer ik me hierbij maar 
al te goed. Eerst dus even keihard 
aan de slag op mijn kantoortje. De 
hamvraag ‘Wat eten we vanavond?’ 
is me trouwens al gesteld hoor en 
de groene groentes liggen in de 
verslade onder een gevulde koel-
kast. Zouden mijn mannen me dan 
toch stiekem een klein beetje ge-
mist hebben? 

Info over maag, lever en darmen
Dit in het kader van de collecte-
week van de stichting.Het Info-
centrum bevindt zich in de cen-
trale hal van het ziekenhuis en is 
tevens te bereiken via telefoon-
nummer 020-7557118 of per email 
infocentrum@zha.nl.

Winnaars Bloemen
zegelwinkeliers
Aalsmeer - Maandelijks trakteren de 
Bloemenzegelwinkeliers spaarders op 
een extraatje. In juni worden twintig in-
woners beloond met een cadeaubon 
van 5 euro. 
De gelukkigen zijn A. Bastian - Werven 13, 
H.J. Blom - Clematisstraat 41, B. Eikelenboom 
- Mensinglaan 23, Elly Florax - Aalsmeerder-
dijk 626 - Rijsenhout, E. van de Graaf - Ophe-
lialaan 61, B. de Groot - Uiterweg 331, A.M. 
Jonkergouw - Uithoorn, Keiko - A’veen, J. van 
Keulen - Aalsmeerderdijk 345, B.M. Kniep - 
Oosteinderweg 368, H. Langhout - Maarse & 
Kroonhof 53, Monique Pijper - Hendrikstraat 
24, Smaal - Lunalaan 9, A. Spaargaren - Uiter-
weg 291, C. Terlouw - Stommeerkade 53, M. 
v/d Velden-v/d Schilden - Mercuriusstraat 50, 
C. van de Vlugt - Hadleystraat 62, W.M. Volle-
bregt - Legmeerdijk 250, Vreeken - Oostein-
derweg 236, Van Zijverden - Copierstraat 46.
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	 Op	maandag	25	juni	a.s.	zal	de	receptie	van	het	
	 gemeentehuis	vanaf	15.00	gesloten	zijn.	
	 Dit	betekent	o.a.	dat	ook	de	gemeente	telefonisch	
	 niet	bereikbaar	zal	zijn.

ParticiPatie- en communicatieasPecten

Onderwerp
Toekennen	 namen	 openbare	 ruimte,	 Tribunestraat,	 Afmijn-
straat	en	29	terreinen	in	het	Westeinderplassen	gebied	ten	
behoeve	van	het	voldoen	aan	de	wettelijke	verplichting	van	
brondocumenten	als	kwaliteitseis	in	het	kader	van	de	Basis	
Registratie	Adressen	(BRA).

Toelichting
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	besloten	
om	enkele	namen	van	openbare	ruimte	toe	te	kennen.	Het	
gaat	hierbij	om	de	navolgende	namen	openbare	ruimte:
1.	 De	namen	”Tribunestraat”	en	“Afmijnstraat”,	toe	te	ken-

nen	aan	de	Openbare	ruimte	gelegen	op	het	terrein	van	
Flora	Holland,

2a.	Het	wijzigen	van	de	namen	van	de	terreinen	“Jachthaven	
Dracht”	in	“Jachthaven	Dragt”	de	naam	“De	Rijsen”in	“De	
Rijzen”	en	de	naam	Rozijntje	in	“’t	Rozijntje”;

b.	Het	 toekennen	 van	 namen	 aan	 de	 terreinen	 van	 de	
jachthavens:	 ”Jachthaven	De	Aalscholver”,	 ”Jachthaven	
Aalsmeer	 Maritiem”,	 ”Jachthaven	 Watersportvereniging	
Aalsmeer”,	”Jachthaven	De	Blauwe	Beugel”,	”Jachthaven	
Jachtwerf	de	Boeier	B.V.	”,	”Jachthaven	’t	Eiland”,	”Jacht-
haven	 Flick”,	 ”Jachthaven	 Four	 Seasons”,	 ”Jachthaven	
Furian”,	 ”Jachthaven	 Gé	 Been”,	 ”Jachthaven	 Kempers”	
(Aalsmeer/Leimuiden),	 ”Jachthaven	 Kempers”	 (Kudel-
staart),	”Jachthaven	Otto”	Uit.	94,	”Jachthaven	de	Oude	
Werf”,	”Jachthavenbedrijf	Parson	Marine”,	”Jachthaven-
bedrijf	 Persoon”,	 ”Jachthaven	 Piet	 Huis”,	 ”Jachthaven	
van	Poelgeest”,	”Jachthaven	v.	Klink”	-	Maru	Watersport,	
”Jachthaven	De	Stormvogel”,	”Jachthaven	Recreatiepark	
Aalsmeer”	 (Uiterweg	 303-317),	 ”Jachthaven	 Recreatie-
park	Aalsmeer”	(Uiterweg.	214),	”Jachthaven	Romarine”,	
”Jachthaven	Mark	 Spaargaren	Watersport”,	 ”Jachthaven	
Watersportvereniging	Schiphol”,	”Jachthaven	Stenhuis”,	
”Jachthaven	 Stichting	 Vafamil”,	 ”Jachthaven	 Ten	Broek	
Watersport”	en	”Jachthaven	van	der	Zwaard”.

Op	grond	van	artikel	7:1	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	
kan	een	belanghebbende	tegen	dit	besluit,	binnen	zes	weken	
na	publicatie,	een	gemotiveerd	bezwaarschrift	 indienen	bij	
het	college	van	B&W	van	de	gemeente	Aalsmeer.

met ingang van woensdag 23 mei 2012 geldt het 
volgende 

Het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	
heeft	de	gemeente	gevraagd	nieuwe	maatregelen	te	nemen.
-	 Voor	 een	 bijgeschreven	 kind	 jonger	 dan	 13	 jaar	 en	 8	

maanden	(dat	is	bijgeschreven	in	een	paspoort	dat	op	of	
na	1	juli	2012	verloopt)	is	een	spoedaanvraag	niet	meer	
mogelijk!	Om	humanitaire	redenen	kan	een	uitzondering	
worden	gemaakt	(bijvoorbeeld	een	medische	behandeling	
of	 een	begrafenis).	De	noodzaak	 van	de	 reis	 dient	dan	
aangetoond	te	worden.	 

Omschrijving	‘reguliere	aanvragen’
Onder	 reguliere	 aanvragen	 worden	 de	 volgende	 aanvragen	
verstaan:	
-	 de	aanvrager	is	niet	bijgeschreven	in	een	paspoort,	of	
-	 de	aanvrager	is	bijgeschreven	in	een	paspoort	waarvan	de	

geldigheid	vóór	1	juli	2012	verloopt,	
-	 de	aanvrager	is	een	bijgeschreven	kind	van	13	jaar	en	8	

maanden	of	ouder.	
De	grens	van	13	 jaar	en	8	maanden	wordt	gehanteerd,	om	
te	zorgen	dat	(nu	nog)	bijgeschreven	kinderen	in	het	bezit	
kunnen	zijn	van	een	eigen	 identiteitsbewijs	als	 ze	14	 jaar	
oud	worden.

Achtergrondinformatie
Met	ingang	van	26	juni	2012	vervalt	de	geldigheid	van	alle	
kinderbijschrijvingen	in	paspoorten.	Vanaf	die	dag	heeft	ie-
der	kind	een	eigen	paspoort	of	een	Nederlandse	identiteits-
kaart	nodig	om	te	reizen.	Voor	aanvragen	voor	een	reisdo-
cument	van	kinderen	jonger	dan	13	jaar	en	8	maanden,	die	
bijgeschreven	zijn	in	een	paspoort	waarvan	de	geldigheid	op	
of	na	1	juli	2012	vervalt	berichten	wij	u	het	volgende.	Indien	
deze	aanvraag	ná	1	mei	2012	is	ingediend	vindt	levering	naar	
alle	waarschijnlijk	pas	ná	1	september	2012	plaats.		
Door	het	grote	aantal	aanvragen	van	reisdocumenten	loopt	
de	levertijd	sterk	op.	Ter	ondersteuning	van	deze	maatregel	
kan	 de	 beslisboom	 gebruikt	 die	 hieronder	 als	 download	 is	
bijgevoegd.

definitieve Beschikkingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 tijdens	 de	
openingstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 kan	 een	 belanghebbende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	
van	verzending	van	het	besluit,	een	schriftelijk	en	gemotiveerd	
bezwaarschrift	 indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	 Een	
bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	
de	 arrondissementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	
75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.	

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
-	 Fitness	 Aalsmeer	 nabij	 Hornmeerpark	 op	 30	 juni	 van	

10.00-11.00	uur;

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

-	 Barbecue	 op	 het	 Surfeiland	 op	 8	 juli	 2012	 van	 16.00-
23.00	uur;

-	 Muziek	op	de	Westeinder	op	25	augustus	2012	van	18.00-
22.30	uur;

-	 Westeinderhavendagen	 op	 de	Uiterweg	 op	 1	 september	
2012	van	09.00	–	21.00	uur;

-	 GPA	op	de	Westeinderplassen	nabij	het	 surfeiland	op	7	
oktober	2012	van	09.00-18.00	uur.

Datum verzending vergunning 12 juni 2012

wet algemene BePalingen omgevingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Geerland	2,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Legmeerdijk,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Oosteinderweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Pontweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Uiterweg	161,	het	uitbreiden	van	de	jachthaven.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
Procedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 ter	 inzage	
bij	 de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	 dienstverlening,	
balie	9,	tel.	0297-387575,	de	openingstijden	zijn	op	dinsdag	en	
donderdag	tussen	8.30	en	14.00	uur.	U	kunt	een	afspraak	maken	
voor	een	gesprek	binnen	deze	tijden	met	een	medewerker	van	de	
afdeling	vergunningen	voor	uw	vragen	over	bouwen	en	vergun-
ningen.	Op	grond	 van	 artikel	 7:1	Algemene	wet	 bestuursrecht	
kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	ver-
zending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	bezwaar-
schrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Machineweg	9,	het	wijzigen	van	de	gevels;	
-	 Stommeerweg	78,	het	wijzigen	van	de	gevels;
-	 Wim	Kan	Dreef	2,	het	plaatsen	van	een	aankondigings-

bord;
-	 Uiterweg	263,	het	wijzigen	van	de	gevels;
-	 Zijdstraat	47,	het	verbouwen	van	een	winkelpand.

Ingetrokken	omgevingsvergunning
-	 Uiterweg	32,	het	bouwen	van	een	theehuis	en	het	ver-

plaatsen	van	een	schuur.
De	aanvraag	is	op	verzoek	ingetrokken.	Het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	van	Aalsmeer	zal	daarom	op	deze	
aanvraag	geen	beslissing	nemen.

kennisgeving ontwerP Beschikking, wet 
algemene BePalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	 zij	 in	het	 kader	 van	de	Wet	 algemene	bepalingen	om-
gevingsrecht	voornemens	zijn	een	omgevingsvergunning	te	
verlenen	voor	het	wijzigen	van	brandscheidingen	in	het	pand	
aan	het	Molenpad	2	(zorgcentrum	Aelsmeer	en	Rozenholm)	
te	Aalsmeer.	Het	college	heeft	in	haar	vergadering	van	5	juni	
2012	besloten	om	het	bouwplan	positief	te	benaderen.	

De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	de	bijbehorende	stukken	
liggen	met	ingang	van	vrijdag	15	juni	2012	gedurende	zes	weken	
na	de	dag	van	verzending	tijdens	de	openingstijden	ter	inzage	
op	 het	 gemeentehuis	 bij	 de	 afdeling	 dienstverlening,	 balie	 9.	
Gedurende	deze	termijn	kan	een	belanghebbende	schriftelijk	en/
of	mondeling	een	zienswijze	over	het	ontwerpbesluit	naar	voren	
brengen.	Als	u	tevens	een	mondelinge	toelichting	wenst,	dient	
u	eerst	een	afspraak	te	maken	met	een	medewerker	van	de	afde-
ling	vergunningen.	Afspraken	kunnen	alleen	worden	gemaakt	op	
dinsdag	en	donderdag	tussen	8.30	en	14.00	uur.	Een	afspraak	
maken	kan	via	telefoonnummer	0297-387	575.	De	schriftelijke	
zienswijze	wordt	ingediend	bij	burgemeester	en	wethouders	van	
de	gemeente	Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer.	

kennisgeving Besluit amBtshalve aanPassing 
voorschriften Behorend Bij Bestaande 
omgevingsvergunning

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending	ter	inzage	bij	
de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	 dienstverlening.	 Op	
grond	van	artikel	7:1	Algemene	wet	bestuursrecht	kan	een	be-
langhebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	verzending	van	
het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	bezwaarschrift	indienen	
bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	zij	besloten	hebben	met	toepassing	van	art.	2.31	lid	1	
onder	 b	 van	 de	 Wet	 Algemene	 bepalingen	 omgevingsrecht	
ambtshalve	een	aantal	nieuwe	voorschriften	toe	te	voegen	
aan	de	bestaande	milieuvergunning	WM	94-64	van	Shell	Ne-
derland	Verkoopmaatschappij	B.V.	voor	de	twee	tankstations	
Aalsmeer,	gelegen	Burg.	Kasteleinweg	3-4	te	Aalsmeer.
Verzenddatum	besluit:	14	juni	2012

verleende omgevingsvergunningen, 
uitgeBreide Procedure

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	zij	in	het	kader	van	de	Wet	algemene	bepalingen	omge-
vingsrecht	een	vergunning	hebben	verleend	voor	het	bouwen	
van	een	woning	aan	de	Dorpsstraat	106	en	het	bouwen	van	
een	woning	aan	de	Dorpsstraat	 108.	 Tevens	 is	 een	hogere	
grenswaardeprocedure	verleend	voor	beide	bouwplannen.	De	

officiële mededelingen
14 juni 2012

gemeenteraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	29	maart	2012	
besloten	 om	een	 ontwerpverklaring	 van	 geen	 bedenkingen	
af	te	geven	ten	behoeve	van	de	voorgenomen	vergunningen.	
Deze	verklaringen	zijn	van	rechtswege	definitief	geworden.	

De	 aanvragen,	 de	 beschikkingen	 en	 de	 verklaringen	 van	 geen	
bedenkingen	en	de	bijbehorende	stukken	liggen	met	ingang	van	
vrijdag	15	juni	2012	gedurende	zes	weken	tijdens	de	openings-
tijden	ter	inzage,	in	het	gemeentehuis	te	Aalsmeer,	balie	9.	Als	
u	een	mondelinge	toelichting	wenst,	dient	u	eerst	een	afspraak	
te	maken	met	een	medewerker	van	de	afdeling	vergunningen.	Af-
spraken	kunnen	worden	gemaakt	op	dinsdagen	en	donderdagen	
tussen	8.30	en	14.00	uur.	Een	afspraak	maken	kan	via	telefoon-
nummer	0297-387	575.

Op	 grond	 van	 artikel	 8:1	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 kan	
een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	ver-
zending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	gemotiveerd	beroep-
schrift	indienen	bij	de	Rechtbank	van	Amsterdam.	
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 juni 2012

welstandscommissie

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

BestemmingsPlan woonschePen na zomer 
ter inzage

Op	donderdag	31	mei	heeft	de	raad	van	Aalsmeer	voor	de	eer-
ste	keer	gesproken	over	de	aanvullende	Nota	van	Uitgangs-
punten	voor	het	bestemmingsplan	woonschepen.	De	besluit-
vorming	in	de	gemeenteraad	hierover	vindt	volgens	planning	
plaats	op	donderdag	21	juni.	De	ter	inzage	legging	van	het	
voorontwerp	zal	daarom	worden	uitgesteld	tot	na	de	zomer.	

Positief	bestemmen
In	de	 ‘Nota	 van	Uitgangspunten	uitwerking	op	onderdelen	
voor	 woonschepen’	 is	 onder	 andere	 voorgesteld	 om	woon-
schepen	die	groter	zijn	dan	de	vergunning,	eenmalig	positief	
te	bestemmen.	Om	tot	een	zorgvuldige	besluitvorming	te	ko-
men,	zal	op	21	juni	het	debat	in	tweede	termijn	plaatsvinden	
en	zal	de	raad	hierover	een	besluit	nemen.

Inzage	per	september
Dit	betekent	dat	het	voorontwerp	bestemmingsplan,	 in	te-
genstelling	 tot	eerdere	berichtgeving	hierover,	niet	 in	 juni	
ter	inzage	kan	worden	gelegd.	Volgens	vaste	gewoonte	legt	
het	 college	 gedurende	 de	 zomervakantieperiode	 geen	 be-
stemmingsplannen	ter	inzage,	om	iedereen	voldoende	gele-
genheid	te	geven	hierop	in	te	spreken.	De	nieuwe	planning	is	
dat	het	voorontwerp	ter	inzage	wordt	gelegd	in	september	en	
oktober	2012.	Tegen	die	tijd	zal	hierover	in	de	Nieuwe	Meer-
mode	en	via	de	website	worden	bericht.	Ook	zullen	eigenaren	
van	woonschepen	hierover	persoonlijk	worden	geïnformeerd.

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, 
Balie 5 ( week 24)

t/m	15	juni	 APV	Vergunning:	Drank	en	Horecawet,	Wijnhan-
del	van	Wijk,	Poldermeesterplein4,	Aalsmeer;

t/m	15	juni	 APV	 Evenementenvergunning:	 een	 besloten	
feest	op	9	juni	2012	van	20.00	tot	02.00	uur	op	
Stommeerweg	2;

t/m	20	juni	 APV	 Evenementenvergunning:	 Geraniummarkt	
op	 12	 mei	 2012	 van	 09.00-17.00	 uur	 op	 het	
Raadhuisplein	en	Zijdstraat;	Najaarsbraderie	op	
22	september	van	10.00-17.30	uur	op	het	Raad-
huisplein;

t/m	22	juni	 Projectplan:	 Vooraankondiging	 bestemmings-
plan	“Nieuw	Oosteinde”.

t/m	22	juni	 Het	Weekaatje	van	25	t/m	28	mei	2012	op	Beet-
hovenlaan	120;

t/m	27	juni	 Verkeersbesluit	 2012/5577-M&R	&	 Verkeersbe-
sluit	2011/17423-M&R;

t/m	6	juli	 Vastgesteld	uitwerkingsplan	“3e	Partiële	herzie-
ning	Uitwerkingsplan	Nieuw-Oosteinde	3,	deel	
1”;

t/m	13	juli	 Centrumregeling	ambtelijke	samenwerking	Aals-
meer	en	Amstelveen;

t/m	18	juli	 Evenementenvergunning:	Het	plaatsen	van	vier	
statafels	voor	café	Sportzicht	op	9,	13	en	17	ju-
ni	2012	i.v.m.	EK	2012;	Boekenmarkt	in	de	Zijd-
straat	op	6	oktober	2012;	Decembermarkt	in	de	
Zijdstraat	en	op	het	Molenplein	op	14	december	
2012;

t/m	19	juli	 Kennisgeving/Koninklijk	 Besluit	 Onteigening	
van	onroerende	zaken	in	de	gemeente	Aalsmeer	
ten	behoeve	van	de	uitvoering	van	het	bestem-
mingsplan	“Noordvork”;

t/m	19	juli	 Participatie-	 en	 Communicatieaspecten,	 het	
toekennen	 van	 namen,	 registratienummer	
2012/8366;

t/m	20	juli	 Programmabegroting	2013	van	de	G2;
t/m	25	juli	 Evenementenvergunningen:	 Fitness	 Aalsmeer	

nabij	Hornmeerpark	op	30	juni	van	10.00-11.00	
uur;	Barbecue	op	het	Surfeiland	op	8	juli	2012	
van	16.00-23.00	uur;	Muziek	op	de	Westeinder	
op	25	augustus	2012	van	18.00-22.30	uur;	Wes-
teinderhavendagen	 op	 de	 Uiterweg	 op	 1	 sep-
tember	2012	van	09.00-21.00	uur;	GPA	op	de	
Westeinderplassen	nabij	het	surfeiland	op	7	ok-
tober	2012	van	09.00-18.00	uur.

gemeente aalsmeer
Drie	Kolommenplein	1
Postbus	253	-	1430	AG	Aalsmeer
Tel.	0297-387575	-	fax	0297-387676
Email:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma.	t/m	vr.	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	telefonisch	
bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.
Openingstijden	cluster	Vergunningen:
Di	en	do.	van	8.30-14.00	uur:	op	afspraak.

wijkraden
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

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	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiesPreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	3	juli	en	4	september	2012.

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.

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

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

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

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

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.
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Muziek
Donderdag 14 juni:
* Nieuwe Aalsmeerse band Lemon 
Curry in de Praam, Zijdstraat, 21u.
Vrijdag 15 juni:
* Praamavond in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u met dj Marco 
Koorn.
Zaterdag 16 juni:
* Renaissance concert Kaaijk en Co 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Feestavond in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u. met dj Jochem van 
Leeuwen. Vanaf 17u. estafettemid-
dag.
* Back In Time, tropical party in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 17 juni:
* Klassiek concert pianoleerlingen 
Adrie Groeneveld in Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15u.
* Little boogie boy Hein Meijer live in 
The Shack, Schipholdijk 253a in Ou-
de Meer vanaf 15.30u.
Zaterdag 30 juni:
* Bandjesavond nieuwe stijl met di-
verse optredens op Praamplein v/a 
20u. ‘s Middags korendag.

Exposities
Zaterdag 16 juni:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
16 en 17 juni:
* Tentoonstelling 100 jaar water-
sportvereniging Nieuwe Meer in 
watertoren. Zaterdag en zondag van 
14 tot 17u. 
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 17 juni:
* Expositie met Jànos Demeter 
Lóránt uit Hongarije en Lous Stuijf-
zand in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. Op 
Kinderkunstzolder bloementekenin-
gen van schooljeugd. 

Diversen.
Donderdag 14 juni:
* Fietsdagtocht OVAK richting Ze-
venhoven. Start 10u. vanaf Dreef.
Vrijdag 15 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 16 juni:
* Junior pramenrace. Start 13u. bij 
Stokkeland, centrum. Prijsuitreiking 
v/a 16u. op Stokkeland.
* Schrijver Simon de Waal te gast in 
Boekhuis, Zijdstraat vanaf 14u.
16 en 17 juni:
* Rozenweekend in Historische Tuin 
met veiling om 15u. en optredens 
Sonority om 14, 15 en 16u. Tevens 
expositie 100 Jaar bloemenveilin-
gen. Zaterdag en zondag v/a 13.30u.
* Watertoren open voor publiek. Za-
terdag en zondag 13 tot 17u.
Dinsdag 19 juni:
* Speelavond BV Ons Genoegen in 
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 20 juni:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Jaarmarkt in Kudelstaart, in en 
rond winkelcenrum, 14-21u.
* Prinsen en prinsessenfeest op We-
teringplantsoen, 14.30 tot 16.30u.
* Kinderspelen in Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade. Op 23 juni midzomer-
nachtzwemmen.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.

Vergaderingen
Dinsdag 19 juni:
* Algemene ledenvergadering VVD. 
Tevens discussie over lentenota. In 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Woensdag 20 juni:
* Wijkoverleg Stommeer in Serin-
genhorst, Parklaan v/a 19.30u.
Donderdag 21 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
met eerste behandelronde Lenteno-
ta 2012. Aanvang: 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 169,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Western RD16
 ‘Richwood’

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

Western RD16
VOOR VADER:

€ 26,75

Gitaarkabel
‘Planet Waves’, 3 m.

Mandoline- en
ukelele-statie� es à € 13,90

Capo in luxe
bewaardoos € 14,95

Gitaarkabel
KWALITEIT:

 ‘Richwood’

Mandoline- en
NIEUW:

‘Planet Waves’, 3 m.

Capo in luxe
CADEAUTIP:

(optimaal
signaal)

Feest op vrijdag en zaterdag
DJ’s Marco, Yvonne, Anouk 
en Jochem in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
14 juni, is live in de Praam de nieu-
we Aalsmeerse band ‘Lemon Cur-
ry’ te zien en te horen. Het optreden 
begint rond de klok van 21.00 uur en 
de toegang is gratis. Vrijdag 15 juni 
presenteert het café in de Zijdstraat 
de Amsterdamse DJ Marco Korn 
met 100 % NL. Marco draait al weer 
tientallen jaren bij Bolle Jan en veel 
festivals in en om amsterdam waar-
onder elk jaar het feest op het Mu-
seumplein. Maar vrijdag staat hij bij 
de Praam achter de DJ Boet. Reken 
maar dat het een swingende avond 
wordt. De aanvang is 22.00 uur.
Zaterdag start de Praam in de mid-

dag met dit keer twee dames ach-
ter de tafel. Yvonne en Anouk ver-
zorgen de estafettemiddag, die rond 
17.00 uur begint. De dames hebben 
er zin in en hopen vele ‘fans’ te mo-
gen begroeten. De zaterdagavond 
is ingedeeld voor de Aalsmeerse DJ 
Jochem van Leeuwen met een heel 
speciale avond, namelijk de Fire-
man party. Ook deze avond weer 
veel give away’s. De party begint 
om 22.00 uur en de toegang is gra-
tis. Voor de bandjesavond op zater-
dag 30 juni zijn in de Praam kaarten 
in de voorverkoop à 10 euro per stuk 
verkrijgbaar. Deze toegangsprijs is 
inclusief 4 consumptiebonnen.

Zaterdag en zondag open
Watertoren te bestijgen!
Aalsmeer - Komend weekend, za-
terdag 16 en zondag 17 juni, is er 
weer de mogelijkheid voor ieder-
een om de fraaie Aalsmeerse water-
toren te beklimmen en te genieten 
van het grootse uitzicht op 52 meter 
hoogte. De jonggeboren slechtvalk, 
die in een speciale kast bovenin de 
watertoren verblijft met haar ouders, 
is inmiddels uitgevlogen en dit be-
tekent, dat er geen verstoring meer 
is voor deze beschermde vogels. Dit 
weekend is er tevens nog de moge-
lijkheid om de fraai ingerichte ten-
toonstelling van de 100-jarige Nieu-
we Meer te bewonderen. Mooie fo-
to’s hangen aan de borden en in-
teressant zijn de zeer oude docu-
menten vanaf de oprichting (1912) 
en uit de oorlogsperiode. De water-
toren is zowel zaterdag als zondag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur en 
de beklimming kost voor kinderen 
1 euro en voor volwassenen 2 eu-
ro. Voor degenen, die dit willen, is 
er de mogelijkheid om wat te drin-
ken in het horeca hoekje. De acti-
viteiten in en rond het Aalsmeer-
se monument watertoren worden 
nu geregeld door de nieuwe stich-
ting beheer watertoren aalsmeer 
(S.B.W.A.). Vijf enthousiaste be-
stuursleden en vijf vrijwilligers gaan 
proberen de watertoren op allerlei 

wijzen beschikbaar te laten zijn voor 
de inwoners van Aalsmeer en de 
gehele regio. Inmiddels is de eerste 
trouwerij achter de rug en momen-
teel dus een tentoonstelling. De-
ze maand komt een aantal groepen 
kinderen van basisscholen naar de 
watertoren om de grote bekkens en 
leidingen te bekijken, waarbij een 
uitleg wordt gegeven door een be-
stuurslid of vrijwilliger, en uiteraard 
gaat iedereen naar boven om heel 
ver weg te kunnen kijken. Zelfs een 
basisschool uit Amsterdam komt de 
Aalsmeerse watertoren bezoeken in 
het kader van een waterproject’. Op 
1 juli is er een uitvoering door jonge 
kunstenaars, georganiseerd door de 
Cultuur Compagnie van de provin-
cie Noord Holland. Deze groep heeft 
de watertoren gekozen uit een groot 
aantal monumenten in de provincie. 
Zij zien veel mogelijkheden om een 
project op te zetten, met muziek en 
theater aspecten. De nieuwe stich-
ting geeft ook mogelijkheden voor 
groepen en verenigingen om, op af-
spraak, een bezoek te brengen aan 
de watertoren, met uitleg en uiter-
aard kan de gehele groep naar bo-
ven! Wellicht een idee voor een ui-
tje of onderdeel van een leuke dag. 
Aanvragen kunnen gedaan worden 
via s.b.w.a@caiway.net.

Theatraal en hilarisch
Renaissance muziek van 
Kaaijk en Co in Bacchus
Aalsmeer - Vocaal ensemble 
‘Kaaijk en Co’ brengt zaterdag 16 ju-
ni in cultureel café Bacchus muziek 
met een lach en een traan uit Re-
naissance en Barokperiode, waar-
in vrolijkheid de boventoon voert 
en de drank in het lied vaak rijkelijk 
vloeit. Veel oude teksten gaan over 
de liefde, maar ook de flora en fau-
na wordt toegezongen. Kaaijk en Co 
zingt deze liederen op theatrale en 
soms hilarische wijze. Er zullen klan-
ken te horen zijn van onder ande-
ren Purcell, Willaert en de Josquin 
de près. Het wordt een avond vol 
humor, schone klanken, ontroering, 
verbazing en: lachen mag! 
Deze avond heeft Kaaijk en Co de 
geweldige cellist Job Greuter uitge-
nodigd. Hij zal bij een stuk van Mon-
teverdi de basso Continuo ten geho-
re brengen. Daarnaast is een ijzer-
sterke bas, Koen de Groot, gevraagd 
om zijn prachtige stem te laten ho-
ren. Het ensemble staat onder lei-
ding van Lisa Kaaijk en bestaat 

naast deze zangeres en pianiste uit 
Johanni Pfeiffer sopraan, Marieke 
Grootscholten en Myrna Dijkstra alt, 
Piet Vreeken en Maarten Vlijmincx 
tenor en Wilbert Streng bas. De Re-
naissance avond vindt plaats in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Entree: uw gift. Zaal open: 
20.30 uur. Aanvang: 21.00 uur.

Optreden Mr. Boogie Woogie
Vrijdag 29 juni sluit Bacchus het sei-
zoen af met muziek van Mr. Boogie 
Woogie! Boogie Woogie pianist Erik 
Jan Overbeek is in Aalsmeer allang 
geen onbekende meer en heeft al 
menig maal op het podium van het 
culturele café in de Gerberastraat 
gestaan. Om de zomerstop feeste-
lijk in te luiden, zal Erik Jan de pan-
nen van de daken spelen. Het blijft 
lekker lang licht, dus dat verhoogt 
de vreugde! Bacchus gaat open om 
21.00 uur. Het concert begint een 
half uur later, om 21.30 uur. Toe-
gang: uw gift

Deelnemers op de nieuwe N201. Foto: Martijn Bouterse.

Aalsmeer Roest Niet groot succes
Genieten van zon, muziek 
en veel oldtimers
Aalsmeer - Zondag 10 juni is on-
der prachtige weersomstandighe-
den de vijfde editie van Aalsmeer 
Roest Niet verreden. Dit evenement 
met historische auto’s en motoren 
was voor het vijfde achtereenvol-
gende jaar weer een groot succes. 
De combinatie van een toerrit door 
de regio en de finish van alle voer-
tuigen bij The Beach trok ook dit 
jaar weer bijzonder veel publiek. De 
start van de 200 deelnemende au-
to’s en motoren was voor veel men-
sen al een reden om ’s ochtends 
vroeg bij The Beach aanwezig te zijn 
om de eerste auto’s en motoren te 
zien vertrekken. Qua weer had het 
niet beter kunnen verlopen. Zater-
dag een regenachtige dag, maar 
zondag wist de zon door te dringen 
en kon met aangenaam weer geno-
ten worden van muziek en veel old-
timers. Na de officiële start zijn de 
deelnemers via een prachtige route 
van 160 kilometer via Gooi- en Eem-
land weer richting Aalsmeer gere-
den. Dankzij de medewerking van 
de provincie Noord-Holland en de 
politie Amsterdam-Amstelland heb-
ben de deelnemers de primeur ge-
had om een gedeelte van de nieuwe 
N201 te mogen gebruiken richting 
finish. Vanaf twee uur arriveerden 
de eerste auto’s onder grote publie-
ke belangstelling weer bij The Beach 
waar speaker Rinus van Itterzon alle 

deelnemers verwelkomde met een 
kort interview. De wagens trokken 
veel bekijks. Prachtig om deze glim-
mende oldtimers van dichtbij te mo-
gen aanschouwen en de eigenaren 
met veel liefde over hun hobby te 
horen praten. Op het plein naast The 
Beach, draaide dj Kees Markman in 
zijn passend dj-meubel muziek uit 
de jaren tachtig met, jawel, platen. 
En wie zin had in lekkere rock en roll 
uit de jaren tachtig en negentig kon 
voor hotel Chariot genieten van de 
vijfkoppige band de Hucksters. Vast 
met veel plezier kijken de bezoekers 
en de organisatie terug op de vijf-
de Aalsmeer Roest Niet. Zeker toen 
gelijk de volgende dag het weer om-
sloeg en het maandagavond begon 
te regenen en onweren. Echt mazzel 
gehad zondag!

Prijswinnaars
De ARN2012 prijswinnaars in de 
verschillende categorieën zijn: 
Mooiste auto’s: T-Ford (1914) van 
Dirk Kolff, Jaguar 3.8 S (1961) van 
Cok Reeuwijk en de Volkswagen 
Pick Up (1977) van Helmuth Harting. 
Mooiste motor: BSA M/B (1940) 
van Edith Vos. Bijzondere auto: Che-
vrolet 4403 (1946) van de Brand-
weer Aalsmeer en bijzondere mo-
tor: Triumph Bonneville (1972) van 
Goos Bartels. Kijk voor meer foto’s 
op www.aalsmeerroestniet.com

Woensdag rond winkelcentrum
120 Kramen op jaarmarkt
Kudelstaart - Ruim 120 kramen ko-
men in en rond het winkelcentrum 
te staan op woensdag 20 juni voor 
de altijd gezellige jaarmarkt. Diver-
se kooplui, verenigingen en hobby-
isten gaan hun spullen en diensten 
te koop aanbieden. De organisa-
tie staat garant voor een gevarieerd 
aanbod. Sieraden, kleding, speel-
goed, gereedschap, brillen en nog 
veel artikelen worden tegen leu-
ke prijzen verkocht. Op het binnen-
plein bij de winkels wordt een groot 

terras ingericht met muziek van Jan 
Spring in ‘t Veld en er komt een ar-
tiest optreden. 
Voor alle jeugdige bezoekers is 
ook van alles te doen. Onder ande-
re wordt een springkussen neerge-
zet, staan enkele kermisattracties 
voor de allerkleinsten klaar en komt 
een clown optreden. De jaarmarkt 
Kudelstaart begint om 14.00 uur 
en duurt tot 21.00 uur in de avond. 
Kom woensdag ook, het wordt vast 
en zeker heel gezellig!

Tot 15 oktober op Kinderkunstzolder

Bloementekeningen langer 
te zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - 100 Jaar bloemenvei-
lingen Aalsmeer is een feestelijke 
terugblik voor velen in Aalsmeer. 
Maar de organisatie van dit bloe-
menfeest kijkt ook naar de toe-
komst en vroeg daarom aan kinde-
ren in Aalsmeer en Kudelstaart om 
de bloem in beeld te brengen. Dit le-
verde ruim 200 kleurrijke krijt-teke-
ningen op, die te zien zijn op de kin-
derkunstzolder van het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. De jury, be-
staande uit museumdirecteur Jan 
Verschoor, beeldend kunstenaar 
Miep Maarse en Wim van Vliet van 
KMTP, is van mening dat de inzen-
dingen van basisschool de Zuidoos-
ter, de Antonius en OBS Kudelstaart 
van hoge kwaliteit zijn. Er is veel 
jeugdig tekentalent in Aalsmeer! 
“We zien dat de kinderen echt de 
tijd hebben genomen voor de op-
dracht; deze kindertekeningen zijn 
feestelijk van kleur en uitbeelding”, 

aldus de jury. De winnaar van de te-
kenwedstrijd is Vico Wittig uit klas 
6B van de Antoniusschool. De jury 
vond zijn tekening fantasievol van-
wege de gezichten en de energie 
die hij de bloemen geeft, zowel bo-
ven als onder de aarde. Ook de te-
kening van Bram Steggerda viel op. 
Hier vult een grote lachende bloem, 
omgeven door alle kleuren van de 
regenboog het vel papier met daar-
onder een Aalsmeers landschap-
je. De tekeningen verdienen het om 
langer getoond te worden aan het 
publiek is de mening van de jury. De 
tentoonstelling loopt daarom door 
tot 15 oktober, zodat alle kinderen 
met hun ouders de tentoonstelling 
kunnen zien op de Kinderkunst-
zolder in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Een kijkje nemen kan 
iedere donderdag tot en met zon-
dag tusen 14.00 en 17.00 uur.
Door Annefie van Itterzon

Zaterdag in The Beach
Back In Time Tropical Night
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 juni vind de laatste editie voor de 
zomerstop van Back in Time plaats. 
Met Back in Time – Tropical Night 
worden zaterdag de tropische im-
pulsen van The Beach tot zijn recht 
gebracht! DJ’s en gastheren Cees 
van der Schilden, Meindert van der 
Zwaard en Ruud Vismans laten de 
draaitafels knallen tijdens de party. 
Vanaf de exclusieve discobar wor-
den de meest populaire tropische 
hits uit de afgelopen dertig jaar de 
zaal in geslingerd. In samenwerking 
met X-treme Showproductions wor-
den de daarbij behorende video-
clips op het grote scherm vertoont. 
Om er nog een schepje boven op te 
doen zullen The Big Tropical Girls 
aanwezig zijn. Dit optreden van de-

ze showgirls zal de temperatuur in 
de zaal zeker doen stijgen! Heb je 
verzoeknummers? De verzoeknum-
merkaarten worden uitgereikt door 
het aanwezige Back in Time pro-
motieteam. Bezoekers kunnen hun 
muzikale Favoriete Top 3 invullen en 
deze inleveren bij de DJ van dienst. 
Deze pikt de leukste suggesties er 
tussen uit om te draaien! Natuur-
lijk staan tijdens de avond de mu-
ziek en gezelligheid centraal. Vanaf 
21.00 uur gaan de deuren open en 
is iedereen van harte welkom! Neem 
gezellig vrienden mee, want het be-
looft een knaller van een seizoens-
afsluiting te worden! Back in Time 
vindt zaterdag plaats in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a en de 
toegang is gratis!
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De keuze van Leo van Erp:

“Met schilderij van Ilse Blesing 
had ik direct een band”
Aalsmeer - Dit jaar wordt door de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) voor de vijftiende keer de 
kunstroute georganiseerd. In aan-
loop naar het derde weekend van 
september besteedt de Nieuwe 
Meerbode aandacht aan de keuze 
van een aantal Aalsmeerse onder-
nemers. Tijdens de kunstroute wor-
den de gekozen kunstwerken ten-
toongesteld in de Oude Veiling. Het 
begrip kunst reikt voor Leo van Erp, 
sinds vier jaar eigenaar van de Ou-
de Veiling, heel ver. Hij is in alle stro-
mingen binnen de kunst geïnteres-
seerd, fotografie, architectuur, beel-
dende kunst en muziek. “Ik heb 
geen bepaalde voorkeur voor kunst. 
Je wordt door kunst geraakt of niet. 
Dat maakt kunst interessant omdat 
het altijd persoonlijk is. In bepaalde 
gevallen ben ik wel benieuwd naar 
de visie van de kunstenaar. Een uit-
leg kan soms iets toevoegen.”
Ondanks zijn drukke bestaan maakt 
hij tijd vrij om regelmatig naar Am-
sterdam te fietsen waar hij architec-

tuur bekijkt of een museum bezoekt. 
Van Erp is niet groot gebracht met 
kunst. Pas op de middelbare school 
werd zijn belangstelling voor cultuur 
gewekt. Hij gaf met anderen leiding 
aan de scoutinggroep Tiflo (een sa-
menvoeging van Titus Brandsma en 
Florence Nightingale). “Zo rond mijn 
twintigste gingen wij naar de stad, 
keken films en bezochten musea. 
Wij vonden dat wij toch ook nog iets 
anders moesten doen dan alleen in 
de kroeg zitten”, zegt hij lachend. “Al 
die ervaringen hebben mij zo ge-
raakt dat ik ze mij nog goed kan her-
inneren. Zij zijn van invloed geweest 
op de rest van mijn leven.” Als ge-
zin, samen met zijn toenmalige echt-
genote en fotografe Monic Persoon 
en dochters Eline en Josine, werd er 
veel tijd aan kunst besteed, tijdens 
de vakantie werden er heel wat kas-
telen en kathedralen bezocht. In ei-
gen land waren dat de musea. 

Samenwerking
Leo van Erp zat vroeger in de tech-

niek en is nu eigenaar van de Ou-
de Veiling. Een wens van jaren werd 
hiermee vervuld. Van Erp heeft zich 
in de afgelopen vier jaar weten te on-
derscheiden van andere Aalsmeerse 
horecagelegenheden door zijn gas-
ten een scala aan kunst en cultuur 
te bieden. Groepen kunnen gebruik 
maken van de ruimtes, licht en ge-
luid. “Wie denkt dat hij/zij goed is en 
een podium zoekt moet zelf, net als 
ik, zijn nek uitsteken. Ik lever de fa-
ciliteit en zij zorgen voor publiek en 
publiciteit. Het is een formule die 
werkt. Ik krijg door deze samenwer-
king en gedeelde verantwoordelijk-
heid, enthousiaste mensen bij el-
kaar. Neem de kleine optredens van 
singer-songwriters. Er ontstaat altijd 
een goede sfeer en iedereen heeft 
een leuke middag. Ook de benefiet 
avond, georganiseerd door het Wel-
lant College, zorgde voor veel good-
will. Leerlingen kookten samen met 
één van de koks, andere leerlingen 
bedienden de gasten, ouders en do-
centen, iedereen had gewoon een 

leuke avond. Komend seizoen oe-
fent de Theatergroep met ‘grote ver-
halen’ in de Oude Veiling. De groep 
komt uit Noord Holland, maar vond 
de sfeer hier zo prettig dat zij hier 
graag naar toe komen.” In de boven-
zalen, ook gebruikt als oefenruim-
te, zijn wekelijks bijzondere optre-
dens. Neem de toneelvoorstellin-
gen van Helmert Woudenberg of de 
door Pieter Groenveld georganiseer-
de muziekmiddagen, waar muzikan-
ten uit de gehele wereld voor wor-
den uitgenodigd. Daarnaast biedt de 
Oude Veiling ook ruimte aan com-
merciële activiteiten, zoals bruilof-
ten, partijen en bedrijfsvergaderin-
gen. “Zonder deze inkomsten is het 
nog niet haalbaar om mijn ideaal te 
verwezenlijken.” Van Erp staat een 
Oude Veiling als Cultuurhuis in de 
meest brede zin voor ogen.

Verleden 
Zowel in het restaurant als in de bo-
venzalen is het verleden van de Ou-
de Veiling duidelijk zichtbaar ge-
maakt. De foto’s tonen hardwerken-
de kwekers en de bloemen die zij ter 
veiling aanbieden. Het is goed toe-
ven in deze zalen. Het schilderij van 
de Aalsmeerse kunstenaar Ilse Ble-
sing heeft een plek gekregen in de 
kleine zaal. “Toen ik dit schilderij van 
Ilse zag, trof het mij meteen, ik had 
er direct een band mee. Het sym-
boliseert voor mij de geboorte en 
de dood. Het leven dus. Knap dat je 
in één schilderij zoveel weet te ver-
beelden. 
”Het schilderij zal deel uitmaken van 
de tentoonstelling die te zien is op 
zaterdag 15 en zondag 16 septem-
ber tijdens de KCA kunstroute. Als 
20 jarige wist Leo van Erp het al ze-
ker. De kunst kan niet zonder een 
sfeervolle kroeg. Met die weten-
schap heeft hij de Oude Veiling een 
eigen gezicht gegeven en daarmee 
lijkt zijn doel bereikt. Maar de tijd 
schrijdt voort en er dienen zich weer 
nieuwe mogelijkheden aan. Van Erp 
ziet het als een uitdaging daar op in 
te springen. De verschuiving door de 
vele nieuwkomers vindt Van Erp een 
goede ontwikkeling. “Hier ligt een 
schone taak voor de winkeliersver-
eniging. Met elkaar moeten wij uit-
leggen wie wij zijn, wat wij doen en 
waar men ons kan vinden en regel-
matig iets ludieks bedenken. De Ou-
de Veiling zal altijd blijven zoeken 
naar samenwerking. Daarin kun je 
het meest bereiken. Ik geloof hier 
heilig in.” 

Janna van Zon

Adrie Groenveld en leerlingen 
spelen klassiek in Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 17 juni kun-
nen liefhebbers van klassieke mu-
ziek in de bovenzaal van de Oude 
Veiling een gratis concert bijwo-
nen dat wordt georganiseerd door 
docent piano Adrie Groenveld. Een 
aantal van zijn leerlingen, waar-
van de jongste 8 is en de oudste 
50, vindt het leuk en een uitdaging 
om op te treden in de Oude Veiling. 
“Wat ik met deze middag wil laten 
zien en horen is dat je met muzika-
le aanleg en goed studeren zoveel 
mooi stukken kunt spelen. De Ou-
de Veiling vind ik daarvoor een heel 
geschikte ruimte. Een goede ambi-
ance, mooie zaal en een goede pi-
ano. Ik ken Leo al heel wat jaren en 
het is prettig om met hem samen te 
werken. Bovendien kan het publiek 
na afloop beneden nog iets eten en 
drinken. Zo maken wij er een echte 
uitgaansmiddag van. Ik hoop dat dit 
leerlingenoptreden in de toekomst 
een traditie gaat worden.” Aan 
de leerlingen Tijn de Rooy, Bertus 
Buijs, Michel Schnabel, Willem Kik-
kert en Sebastiaan Groenveld zal 
het niet liggen. Zij verheugen zich 
er op om voor publiek in de Oude 
Veiling op te treden. 

Studeren is leuk
Er wordt hard gestudeerd aan het 
programma van deze middag dat 
er als volgt uitziet. Tijn speelt op 
de piano een paar stukjes van de 
Engelse componist Walter Carroll, 

Michel speelt enige Preludes van 
Bach, twee Walsen een Nocturne 
van Chopin, Bertus een Franse Sui-
te C mineur van Bach, een Mozart 
sonate, en een Nocturne van Cho-
pin. Willem kiest voor zang en zal 
zeven liederen uit Die Winterrei-
se van Franz Schubert ten gehore 
brengen. Sebastiaan speelt Schu-
mann en Bach. Natuurlijk zal ook 
de leermeester met een eigen com-
positie op het podium verschijnen.

Klassiek hart
“Mijn hart ligt bij de klassieke mu-
ziek”, verklaart Groenveld, hoewel 
hij soms ook zelf eigen composities 
maakt. Voor hem is het onvoorstel-
baar dat mensen zeggen niet van 
klassieke muziek te houden. “De 
muziekgeschiedenis bestrijkt een 
periode van meer dan 800 jaar en 
is gecomponeerd in zoveel verschil-
lende landen: Rusland, Italië, Frank-
rijk, Engeland, Duitsland en ga zo 
maar door. Niet één componist valt 
door zijn achtergrond en door de 
tijd waarin hij leefde met de an-
der te vergelijken. Het is een onge-
kende variatie, een breed scala aan 
schoonheid. Het verschil tussen de 
vele muziekstijlen is even groot als 
het verschil tussen skiën en basket-
ballen. Je wordt van allebei moe, 
maar verder is er geen enkele over-
eenkomst. Ik gun het alle mensen 
om de Nocturnes van Claude De-
bussy te ontdekken of het tweede 

Rozenweekend met veiling en 
optredens in Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 16 en zon-
dag 17 juni organiseert de Histori-
sche Tuin Aalsmeer weer haar tradi-
tionele rozenweekend. Dit jaar trek-
ken vooral de botanische rozen en 
de theerozen de aandacht. Volop 
bloeien de mosrozen, de alba rozen 
en de gallica’s. Ook diverse geuren-
de theerozen vertonen hun bloe-
menpracht. De rozenteelt is een be-
langrijk onderdeel van de planten-
rijkdom op de Historische Tuin. De 
koningin der bloemen is jarenlang 
één van de belangrijkste teelten in 
Aalsmeer geweest. Helaas zijn er 
nog maar een paar rozenkwekers 
over in Aalsmeer. Veel winners van 
nieuwe rozen hebben overigens nog 
steeds hun domicilie in Aalsmeer. 

De collectie van de Historische Tuin 
omvat circa 175 soorten en cultivars. 
In samenwerking met de bekende 
Firma Belle Epoque zijn er aparte en 
geurende rozen te koop. Ook is een 
deel van de collectie van de Histori-
sche Tuin in pot te koop. Vrijwilligers 
van de Historische Tuin staan klaar 
om iedereen van advies te dienen 
over het onderhoud en vermeerde-
ring van rozen. Het rozenweekend 
wordt zaterdag 16 juni opgeluisterd 
met drie optredens van popkoor 
Sonority. Het koor zal op bijzonde-
re plekken in de Tuin optreden. Het 
eerste optreden begint om 14.00 
uur. Om 15.00 uur is er een presen-
tatie in de veilingzaal, waarbij het 
mogelijk is om op een optreden van 

Geslaagd optreden na Play-In
Aalsmeer - In het kader van de 
Week van de AmateurKunst, WAK, 
hebben Aalsmeers Harmonie, Mu-
ziekvereniging Flora en Sursum 
Corda de handen ineen geslagen en 
een Play-In georganiseerd waar le-
den van de genoemde verenigingen 
aan konden deelnemen. Leden van 
muziekverenigingen uit de wijde 
omtrek van Aalsmeer wisten echter 
ook de weg naar het repetitielokaal 
in Kudelstaart te vinden. ’s Mor-
gens om 9.30 uur ging men onder 
de bezielende leiding van Lucienne 
de Valk, Musicus en Cultureel Pro-
jectleider, van start met het instu-
deren van vier muziekstukken. De 
sfeer was goed, er werd serieus ge-
repeteerd met af en toe zeer ‘beel-
dende’ aanwijzingen van de dirigent 
wat leidde tot een ontspannen blik 
op de gezichten van de muzikanten. 
Om 16.00 uur liet het Play-In orkest 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis horen wat men kan berei-
ken met slechts één dag repeteren 
op muziek die nog niet eerder is ge-
speeld en bovendien in een voor el-
ke muzikant nieuwe orkestrale be-
zetting. Het concert werd geopend 

met het eerste deel van Fiori Musi-
cali, gecomponeerd door Rob Goor-
huis ter gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan van muziekvereniging 
Flora, vervolgd werd met Robinson 
Crusoë van Bert Appermont wat het 
klassieke verhaal vertelt van een 
man die door een schipbreuk op een 
onbewoond eiland belandt, waar hij 
door eenzaamheid bijna waanzinnig 
wordt. Dances with Wolves, naar het 
gelijknamige boek, werd met veel 
gevoel gespeeld. Het concert werd 
afgesloten met het nummer Land of 
make Believe met mooie solo’s op 
bugel en hoorn. De organisatie kan 
terugkijken op een geslaagd evene-
ment en een compliment aan diri-
gente Lucienne de Valk en de leden 
van het gelegenheidsorkest is zeker 
op zijn plaats.

Muzikale reis
Voorafgaand aan de Play-In wer-
den de bezoekers meegenomen 
op een muzikale reis van Aalsmeer 
naar Afrika. Onder leiding van Kelsie 
werd er door de Djembikkels prach-
tige Afrikaanse ritmes uitgevoerd in 
de burgerzaal.

Wim van Vliet, organisatiecomité KMTP: 
“Bloemenfeestweek succes, maar 
zonder nieuwe Aalsmeerders”
Aalsmeer - “Het is een prachtige 
Bloemenfeestweek geweest. Jammer 
alleen dat er geen ‘nieuwe Aalsmeer-
ders’ op af zijn gekomen.” Zo kijkt 
Wim van Vliet terug op de Bloemen-
feestweek, die van 2 tot 9 juni is ge-
houden. Hij is voorzitter van het or-
ganisatiecomité van de afdeling 
Aalsmeer van Groei & Bloei van de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw 
en Plantkunde. “Onze hele club is 
enthousiast over de feestweek. We 
vonden het heel positief allemaal en 
zijn heel blij dat het zo gelopen is. 
Het heeft beantwoord aan onze doel: 
een feestweek over ‘100 jaar Bloe-
menveilingen Aalsmeer’ van en voor 
heel Aalsmeer”, zegt Van Vliet. “Hoe-
wel we de nieuwe Aalsmeerders heb-
ben gemist”, voegt hij er eerlijkheids-
halve aan toe. Juist hen had het co-
mité graag willen laten ‘ontdekken’ in 
welke plaats ze zijn komen wonen, 
namelijk de ‘bloemenhoofdstad van 
de wereld’. “Verder is de feestweek 
één grote reunie geweest. Veel ac-
tiviteiten waren een soort familiebij-
eenkomst. Opvallend was de gemoe-
delijkheid elke keer. De respons was 
uitstekend, er zijn veel mensen op af-
gekomen. Bijvoorbeeld de opening in 
het Crown Theater, de filmavonden 
in de Historische Tuin en Talk of the 
Town in De Oude Veiling.”

Verleden heeft ertoe gedaan
Van Vliet en zijn medeorganisato-
ren kregen vaak de reactie dat het 
fijn is om eens terug te kijken. Zelf 
heeft Van Vliet specifieke ideeën over 
de manier waarop het eigen verle-
den van Aalsmeer wordt beschouwd. 
“Aalsmeerders hebben de neiging 
te zeggen dat alles voorbij is en dat 
niets meer is zoals vroeger. Ze den-
ken: we hebben het fout gedaan. Ter-

wijl we deze week hebben laten zien 
dat het allemaal niet voor niets is ge-
weest. We zijn niet zomaar de bloe-
menhoofdstad van de wereld gewor-
den. Wat we in een eeuw tijd hebben 
gedaan, heeft gewérkt. Het heeft er 
toe gedáán. Daarom hebben de men-
sen met zoveel plezier kunnen terug-
kijken.” Opmerkelijk vindt de comité-
voorzitter het dat enkele activiteiten 
waarvoor je je tevoren moest aan-
melden, slechts een handjevol be-
zoekers trokken. Hij wijst op de reeks 
bijeenkomsten in de Historische Tuin 
met een programma voor ouderen 
rond een eeuw veilingen. “Dat vooraf 
aanmelden werkte niet. Maar bij ac-
tiviteiten waarvoor aanmelding niet 
nodig was, zat de veilingtribune over-
vol. Ook een programma in de His-
torische Tuin voor de jeugd is goed 
gelopen.”

Laten zien wat je waard bent
Volgens Van Vliet zijn er altijd men-
sen die je niet bereikt. “Je kunt het 
nog zo van de daken schreeuwen, er 
is een enorme doofheid: men leest 
en hoort het niet. Op de jaarvergade-
ring van FloraHolland afgelopen don-
derdag werd in het openbaar gerefe-
reerd aan de Bloemenfeestweek. Dat 
ik dat niet geweten heb,’was de re-
actie van diverse kanten.” Ook op-
vallend noemt hij de animo om aan 
de feestweek mee te werken. “Zo-
als het Crown Theater dat mensen 
graag wilde laten kennismaken met 
het theater, mannenkoor Con Amore 
dat wilde uittesten hoe optreden op 
de Crown-planken uitpakte en de Vi-
deoclub Aalsmeer die behoefte had 
aan de weg te timmeren. Die hebben 
hun kansen gepakt. Zij en ook ande-
ren hebben kunnen laten zien wat ze 
waard zijn”, besluit Wim van Vliet.

Mannenkoor Con Amore kijkt tevreden terug op het optreden in het Crown Theater.

Brandenburgs Concert van Bach. 
Luisteren naar deze muziek verrijkt 
het bestaan.” Naar muziek luiste-
ren is heerlijk, maar zelf spelen is 
zeker zo leuk, hetgeen wordt be-
aamd door Adrie Groenveld. “Mu-
ziek studeren is leuk, dat telt zowel 
voor een beginner als voor een ge-
vorderde. Waar het om gaat is dat 
je vooruitgang moet kunnen horen, 
want dat stimuleert. Soms kun je al 
na een paar weken over een drem-
pel schieten, dan lukt er ineens een 
moeilijk loopje. Een heerlijk mo-
ment maar de vooruitgang gaat al-
tijd geleidelijk, je moet het opbou-
wen. Het fundament dat is belang-
rijk. Net zoals een huis, daar begin 
je ook niet met het dak.” Groenveld 
leert zijn leerlingen niet alleen pi-
anospelen, er wordt ook aandacht 
besteed aan de achtergrond van de 
muziek, de tijd waarin het is gecom-

poneerd, over het leven de compo-
nist zelf. Zo ontstaat er een beeld 
en een gevoel waardoor je tijdens 
het spelen je beter kunt inleven hoe 
de componist het heeft geschreven 
en bedoeld. “Ik zeg altijd tegen mijn 
leerlingen als je niets weet, kan je 
veel leren. Ik laat hen tijdens de les-
sen horen wat mooie muziek is, zo 
leren zij de schoonheid in de mu-
ziek ontdekken. 
Ben ik een goede leermeester?” 
Het is even stil. “Dat blijkt uit het 
leerlingenbestand. Sommigen geef 
ik al tien jaar les en een aantal van 
hen heeft er een behoorlijke reistijd 
voor over”, lacht de docent wat ver-
legen. De klassieke middag in de 
bovenzaal van de Oude Veiling be-
gint zondag 17 juni om 15.00 uur. 
De toegang is gratis.

Janna van Zon

het koor te bieden. Om 16.00 uur 
vind het laatste mini-concert plaats. 
Verder wordt, zowel zaterdag als 
zondag, om 15.00 uur een specia-
le rozenveiling gehouden. Natuurlijk 
is ook de tentoonstelling over 100 
jaar bloemenveilingen te bezich-
tigen en voor de liefhebber is het 

boek met 150 foto’s aan de kassa te 
koop. De ingang van de Historische 
Tuin bevindt zich aan het Praam-
plein, waar ook voldoende parkeer-
gelegenheid is. De Tuin is zater-
dag en zondag geopend van 13.30 
tot 16.30 uur. Meer informatie op  
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Politie zoekt eigenaren 
van gouden sieraden
Uithoorn - De politie is op zoek naar 
de eigenaren van diverse gestolen 
sieraden. Op 17 april werden in de 
Pijp drie mannen aangehouden die 
kort daarvoor een mapje sieraden 
weggooiden. Na onderzoek bleek 
dat de sieraden eigendom zijn van 
slachtoffers van woninginbraken in 
Uithoorn. Ook de aangehouden man-
nen komen uit Uithoorn. Nog niet van 
alle sieraden is de eigenaar bekend. 
De kans bestaat dat deze kostbaar-

heden toebehoren aan mensen die 
in Uithoorn of omgeving wonen en 
waar kortgeleden bij is ingebroken. 
Het opsporingsteam wil de sieraden 
graag terugbezorgen bij de rechtma-
tige eigenaren en zoekt tevens aan-
knopingspunten voor verder onder-
zoek. Mensen die de sieraden her-
kennen of tips hebben wordt daar-
om verzocht zich te melden via 0900-
8844. De sieraden zijn te bekijken op 
de website www.depolitiezoekt.nl.
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Wethouder Ad Verburg: “Gemeente wil waardering laten blijken”

Weer verkiezing starter en 
onderneming van het jaar!
Aalsmeer - Voor de tweede maal 
vindt de verkiezing van onderne-
ming en starter van het jaar plaats 
in de gemeente en wethouder Ad 
Verburg van economische zaken is 
hier bijzonder content mee. Hij is 
voorzitter van de stuurgroep en lid 
van de jury en kan haast niet wach-
ten om de genomineerde bedrijven 
te bezoeken. Trots vertelt hij: “Qua 
economische groei stond Aalsmeer 
in 2010 bovenaan in Nederland 
en Aalsmeer staat bovenaan in de 
ranglijst Economische prestatie 
in de regio Groot-Amsterdam. Ja, 
Aalsmeer heeft heel veel onderne-
mende inwoners.” Vorig jaar is op 
initiatief van de Rabobank en Flynth 
Adviseurs de ondernemingsverkie-
zing in het leven geroepen. De ge-
meente vindt de verkiezing een 
mooie ‘wedstrijd’ om haar waarde-
ring te laten blijken voor alle onder-
nemingen in de gemeente. “Juist 
in deze turbulente tijd. Bovendien 
heeft de verkiezing een bindend ef-
fect bij Aalsmeerse ondernemers”, 
vult Verburg aan. De wethouder 
mag de prijs aan de starter van het 
jaar uitreiken. “Starters zijn belang-

rijk voor de economie. Ze brengen 
vaak vernieuwing en innovatie en 
maken nieuwe groei mogelijk.” 
Dit jaar worden niet twee, maar 
drie prijzen uitgereikt. Verburg legt 
uit: “Uit de verkiezing van vorig jaar 
bleek dat het moeilijk was voor een 
kleiner bedrijf om te winnen van een 
bedrijf als de Dutch Flower Group. 
We hebben nu twee prijzen voor 
onderneming van het jaar. Eén in 
de categorie MKB Groot en één in 
MKB Klein en deze laatstgenoem-
de categorie is voor ondernemin-
gen met minder dan twintig perso-
neelsleden. Met deze extra prijs krij-
gen ook bedrijven als de bakker en 
een slager eerlijke kansen.” De wet-
houder vertelt vorig jaar fantasti-
sche en interessante bedrijven ge-
zien te hebben. “Ook de andere ju-
ryleden zullen dit beamen. Echt, 
overal is handel in. Verrassend wat 
een variatie aan bedrijven in de ge-
meente gehuisvest zijn.” De sier-
teeltsector blijft een kansrijke sector 
en geeft veel werkgelegenheid. De 
werkloosheid in Aalsmeer is daar-
om ook laag in vergelijking met de 
regio. Echter ook de recreatie- en 

toerismesector maakt sterk haar 
opwachting en wordt in Aalsmeer 
steeds verder ontwikkeld. 

Laat bedrijf zien
De inschrijving voor de verkiezing 
onderneming en starter van het jaar 
is vanaf nu open. Bedrijven kunnen 
zichzelf inschrijven, maar wie vindt 
dat een bepaald bedrijf eens in de 
schijnwerpers zou moeten komen 
te staan, kan dit ook laten weten. 
Verburg roept op: “Bent u (of kent 
u) een ondernemer die met passie 
onderneemt, innoveert, lokaal be-
trokken en duurzaam is en een be-
drijf heeft opgebouwd dat een voor-
beeld is voor collega-ondernemers? 
Draag uw bedrijf of deze onder-
neming voor. Het is de mogelijk-
heid om te laten wat men waard is 
en kan en wij als gemeente zijn er 
trots op om de inwoners en de regio 
te laten zien waar Aalsmeerse be-
drijven toe in staat zijn.“ Er moeten 
voor de inschrijving nogal wat vra-
gen ingevuld worden. Hiermee pro-
beert de jury een eerste, volledi-
ge indruk van een bedrijf te krijgen. 
Het gebeurt dat hierdoor bedrijven 
afhaken, maar volgens de wethou-
der moet over deze eerste schroom 
heen gestapt worden. “Grappig is 
juist dat als de ondernemers over 
hun bedrijven beginnen te praten, 
ze steeds meer vertellen. Begrijpe-
lijk, ze zijn trots op hun bedrijf. Te-
recht, vind ik.” Vorig jaar hebben 
uiteindelijk rond de veertig bedrij-
ven zich ingeschreven voor de ver-
kiezing onderneming en starter van 
het jaar. “Meer dan in de Haarlem-
mermeer”, laat Verburg terloops we-
ten. Aanmelden kan tot 31 juli en 
inschrijven als starter (zelfstandig 
op f na 1 januari 2009) of onder-
neming MKB Groot en MKB Klein 
van het jaar kan via www.aalsmeer.
nl/OvhJ. Op 9 november zullen tij-
dens een feestelijke ondernemers-
avond de drie prijzen uitgereikt wor-
den. In elke categorie worden drie 
bedrijven genomineerd. Bij deze po-

tentiële winnaars worden filmpjes 
gemaakt en deze zullen tijdens de 
feestavond vertoond worden. Per 
twee gaat de jury bij elk opgegeven 
bedrijf langs. “Hier hebben we alle-
maal weer heel veel zin in. De jury 
bestaat uit nagenoeg weer dezelfde 
mensen. De winnaar van vorig jaar, 
Marco van Zijverden vaan de Dutch 
Flower Group, zit nu ook in de jury. 
Bedrijven bezoeken kost tijd, maar 
allemaal hebben we genoten van de 
Aalsmeerse bedrijvigheid en inno-
vatie. Het inspireert”, zegt Verburg. 

Bronzen Flora
Bij de winnaars van vorig jaar, on-
derneming Dutch Flower Group en 
starter Westeinder Paviljoen, prijkt 
trots de gewonnen prijs in de be-
drijven. Naast een geldbedrag om te 
besteden aan een Aalsmeers maat-
schappelijk doel wordt namelijk een 
bronzen Florabeeldje ter herinne-
ring uitgereikt. En dit beeldje van 
godin Flora kent haar oorsprong bij 
de Nieuwe Meerbode. Ter herinne-
ring aan de overleden directeur Jan 
Goulooze is een aantal jaren aan 
vrijwilligers de Jan Goulooze trofee 
uitgereikt. Via een verkiezing wer-
den inwoners opgeroepen vrijwil-
ligers als bedankje in het zonnetje 
te zetten. En dit bedankje was in de 
vorm van een bronzen Flora beeld-
je. Eind 2005 zijn de drie resteren-
de Flora beeldjes en de originele 
mal geschonken aan de gemeente 
Aalsmeer. Besloten werd een nieu-
we, gemeentelijke onderscheiding 
in het leven te roepen. De bronzen 
Flora is in 2006 overhandigd aan 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
het ouderenwerk. Daarna verdween 
het beeldje, tot 2011. Omdat godin 
Flora staat voor groei en bloei is het 
beeldje gekoppeld aan de verkie-
zing onderneming en starter van het 
jaar. Ad Verburg legt uit: “Bedrijven 
in de gemeente Aalsmeer zijn heel 
lokaal betrokken en leveren door 
allerlei initiatieven en onder ande-
re sponsoring een grote bijdrage 
aan maatschappelijke doelen. Loka-
le betrokkenheid is ook één van de 
belangrijkste criteria bij de verkie-
zing. De Jan Goulooze prijs is hier-
mee op een maatschappelijke ma-
nier weer in gebruik genomen. En 
de gemeente kan laten zien nog 
steeds blij te zijn met deze schen-
king van de Nieuwe Meerbode.”

Door Jacqueline Kristelijn

Bedrukte gezichten afgelopen zaterdag in café de Praam tijdens de eerste 
EK-wedstrijd voor Nederland tegen Denemarken.

Veel inzendingen EK spel!
Aalsmeer - De EK special in de 
Nieuwe Meerbode afgelopen week 
heeft goede reacties gekregen. Met 
glimlachen is gekeken naar alle fo-
to’s met voorspellingen van veel on-
dernemers in de gemeente en uiter-
aard is menig inwoner gelijk aan de 
slag gegaan met de prijsvraag, waar-
mee geldprijzen van 150, 100 en 50 
te verdienen zijn. Niet alleen wordt 
gevraagd de letters bij de nummers 
te zoeken om de slogan te laten ver-
schijnen, ook dienen acht vragen be-
antwoord te worden. Deze zijn best 
pittig, maar waarom geen gokje wa-
gen. De laatste vraag luidt: Wie wordt 
er Europees kampioen? En hier zijn 
de meningen van de inzendingen tot 
nu toe verdeeld. Duitsland en Span-
je worden veelvuldig genoemd, maar 
ook zijn er inwoners, die nog volle-
dig geloven in een goede afloop voor 
Oranje en de mannen van Bert van 
Marwijk Europees kampioen noe-
men. Mooi, hoe de wedstrijd tegen 

Duitsland is verlopen, was bij het ma-
ken van deze krant nog niet bekend. 
De pagina’s zijn eind van de middag 
naar de drukker ‘overgevlogen’, want 
ook de medewerkers van de Meerbo-
de zaten natuurlijk om kwart voor ne-
gen voor de buis. Wie de prijsvraag 
nog niet heeft ingevuld en ingeleverd, 
moet snel zijn. Eigenlijk was gisteren 
de laatste inlevermogelijkheid, maar 
voor wie vandaag nog aan de balie 
verschijnt, wordt een oogje dicht ge-
knepen. Overigens heeft geen der 
ondernemers de eerste wedstrijduit-
slag goed. Niemand dacht natuur-
lijk aan een 0-1 nederlaag tegen De-
nemarken. Zeven keer is wel 1-0 ge-
zegd, maar dan voor Nederland, drie 
keer 0-0 en negen maal 1-1. De voor-
spellingen tegen Duitsland en Portu-
gal gaan uiteraard ook ‘geturfd’ wor-
den. Hopelijk kan het Oranjefeest 
doorgaan tot de finale, net als twee 
jaar geleden, en dit keer dan wel met 
de titel voor Nederland!

Schoolstraat-bewoners uit 
woningen wegens gaslek
Aalsmeer - Tumult in de Schoolstraat 
afgelopen dinsdag 12 juni rond kwart 
voor elf in de avond. Een hondenbezit-
ter rook een sterke gaslucht ter hoog-
te van het steegje naar de Zijdstraat en 
alarmeerde de politie en de brandweer. 
Er bleek gas te lekken uit een tank van 
een auto met een buitenlands ken-
teken. De politie zette de straat af en 
raadde direct omwonenden aan hun 
huizen tijdelijk te verlaten. De brand-
weer probeerde in eerste instantie bij 
het lek te komen, maar dit zette het 
alarm van de auto in werking. De kans 
op overspringende vonken werd hier-
door groter. Om te voorkomen dat dit 
zou leiden tot een explosie werd de 
wagen met water nat gehouden. On-
dertussen was een oproep gedaan aan 

de wegenwacht van de ANWB. Deze 
man bracht uitkomst, hij wist de ach-
terklep van de auto te openen, zodat 
de gastank binnen bereik kwam. Leeg 
pompen was toen mogelijk en daarna 
was de ‘klus’ snel geklaard. Een sleep-
auto van de verkeersdienst van de po-
litie heeft ter afronding van deze best 
kritische situatie de wagen wegge-
sleept. Rond kwart over twaalf kon-
den de bewoners weer huiswaarts ke-
ren. Een kleine anderhalf uur later was 
het weer rustig in de straat. Alsof er 
niets gebeurt was. De eigenaar van de 
auto heeft de volgende ochtend vast 
vreemd opgekeken. “M’n auto gesto-
len? Wat een crimineel land!”

Foto: Evelien Mulder

VVD op werkbezoek in 
de Bovenlanden
Aalsmeer - De VVD Statenfrac-
tie en gedeputeerde Jan van Run 
hebben op uitnodiging van de 
Aalsmeerse VVD-fractie een werk-
bezoek aan Aalsmeer gebracht. 
Met koffie en een Aalsmeers turf-
je werden ze ontvangen bij Water-
sport Vereniging Aalsmeer, halver-
wege de Uiterweg. Een bezoek aan 
het bovenland moest de Statenle-
den meer inzicht geven in de knel-
punten en uitdagingen van dit ge-
bied. Tijdens een ruim 2 uur duren-
de rondvaart, met onverwacht mooi 
en droog weer, werd aandacht ge-
geven aan tal van verschillen-
de aandachtpunten op en rond de 
Westeinderplassen. Kwekerijen die 
het steeds moeilijker krijgen met 
hun teelten door onder andere ho-
ge onderhoudskosten aan hun ak-
kers en door gebrek aan opvolging. 
Het niet betelen van akkers brengt 
snel verrommeling met zich mee. 

Een andere invulling van kweek-
gronden is zeer gewenst. Met toe-
risme als tweede speerpunt van be-
leid in Aalsmeer moet het watertoe-
risme de komende jaren groeien. 
Ondanks het grote aantal ligplaat-
sen zijn er nog veel mogelijkheden 
voor verblijfsrecreatie en watersport 
gerelateerde bedrijvigheid. Een gro-
tere passantenhaven met een nau-
tisch centrum is ook een wens van 
de sector. De grens tussen het ste-
delijk- en landelijk-gebied (rode 
contour) is een barrière voor de wa-
tersportbedrijven. Als een grillige 
lijn loopt de grens, schijnbaar wille-
keurig, dwars door havens, wonin-
gen en loodsen. Een nieuwe grens 
kan alleen gerealiseerd worden in 
overeenstemming met de Provin-
cie. Het fort Kudelstaart kan in de 
toekomst meer betekenis krijgen 
voor de watersport in combinatie 
met andere functies. De Provincie 

hecht ook veel belang aan behoud 
en wijziging van functies van de for-
ten binnen de Stelling van Amster-
dam. Uiteraard met respect en be-
houd van het culturele erfgoed. On-
derweg passeerden de bezoekers 
diverse locatie die mede door sub-
sidies van de Provincie gerealiseerd 
konden worden, zoals het Surfei-
land, de Koolhaven en de steigers 
aan het Praamplein. 
De bezoekers waren zeer onder de 

indruk van de veelzijdigheid van het 
Westeinderplassen gebied. Heel 
veel bedrijvigheid, recreatie en toch 
ook snel ontwikkelende natuur. In 
een dergelijk beperkt gebied zor-
gen al deze functie voor een grote 
meerwaarde. Fractievoorzitter Cees 
Loggen vroeg vooral om goede af-
stemming over de rode contour. De 
Aalsmeerse VVD-fractie zal hierover 
verder in overleg gaan met haar 
provinciale collega’s.

Fracties unaniem

Groen licht voor komst 
kinderdagverblijf
Aalsmeer - De behandeling gericht 
op het afgeven van een ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen (Wa-
bo) voor het realiseren van een kin-
derdagverblijf met bijbehorende bui-
tenruimte, parkeerterrein en geluids-
scherm aan de Van Cleeffkade 15 le-
verde tijdens de behandeling in het 
beraad afgelopen donderdag wei-
nig weerstand op. Uit de uitgevoerde 
onderzoeken en de opgestelde ruim-
telijke onderbouwing en genomen 
maatregelen kan geconcludeerd 
worden dat er geen (milieu hygië-
nische) ruimtelijke belemmeringen 
naar voren zijn gekomen voor de re-
alisatie van het bouwplan. Het plan 
voldoet ook op het onderdeel brand-
veiligheid. Uit een akoestisch onder-
zoek kan worden opgemaakt dat, uit-
gaande van de maximaal mogelijke 
bezetting van de buitenspeelplaats, 
de standaardgeluidsvoorwaarden 
kunnen worden overschreden. Om 
te voorkomen gaat een geluids-
scherm van 2,5 meter geplaatst wor-
den. Het enige obstakel vooralsnog 
is de aanwezigheid van het ijsvogel, 
die de groenstrook ziet als zijn leef-
gebied. Om de vogel zijn leefruim-
te te laten behouden, gaat de gehe-
le oever afgeschermd worden. Plaat-
sing van de afscherming gaat uiter-
aard buiten het broedseizoen plaats-
vinden. De CDA-fractie gaf aan de 
komst van het kinderdagverblijf een 
goed plan te vinden. De PACT-frac-
tie complimenteerde vanwege goed 
onderzoek dat heeft plaatsgevonden. 
De AB-fractie merkte op dat er twee 
bomen gekapt worden en dat slechts 

één boom wordt terug geplant. De 
VVD-fractie had eigenlijk een mas-
terplan verwacht voor het hele plan, 
maar de fractie is wel voor de komst 
van het kinderdagverblijf. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven deelde 
tot slot mede dat er gewerkt wordt 
aan de uiteindelijke plannen. Besluit-
vorming hoefde niet te wachten tot 
21 juni aanstaande, maar vond later 
op de avond tijdens de raadsverga-
dering al plaats.

Twitter gemeente nadert 
mijlpaal van 1000!
Aalsmeer - Het aantal volgers van 
de gemeente Aalsmeer op twitter 
nadert de 1000. Om deze mijlpaal te 
vieren wil de gemeente de 1000ste 
volger in het zonnetje zetten. De 
persoon die zichzelf de 1000ste vol-
ger van de gemeente mag noemen, 
wint een iPod Shuffle. Op deze han-
dige mp3-speler is plaats voor twee 
gigabyte aan muziek.

“Het is belangrijk dat de inwoners 
van Aalsmeer via alle kanalen op 

de hoogte worden gehouden van 
wat er in de gemeente gebeurt“, 
aldus de bestuurders. Ook bedrij-
ven en mensen van buitenaf kun-
nen de gemeente Aalsmeer volgen. 
Op het twitter-account worden on-
der andere nieuwsberichten, de we-
blogs van het college en de digitale 
nieuwsbrief geplaatst. Ook via twit-
ter op de hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen in de gemeen-
te? Kijk dan op www.twitter.com/
aalsmeer_nl en klik op ‘volgen’.

Balie bouwen 
minder open
Aalsmeer - Sinds 1 juni zijn de ope-
ningstijden van de balie bouwen 
en vergunningen in het gemeente-
huis gewijzigd. Door het teruglopen-
de aantal inwoners dat gebruik maakt 
van de vrije inloopmogelijkheid aan 
de balie, is besloten de openingstij-
den te wijzigen en uitsluitend op af-
spraak te gaan werken. Het is mo-
gelijk om een afspraak te maken op 
dinsdagen en donderdagen tussen 
8.30 en 14.00 uur. Ook kan tussen de-
ze tijdstippen gesproken worden met 
een medewerker van de afdeling ver-
gunningen voor vragen over bouwen 
en vergunningen. Voor het maken van 
een afspraak kan contact opgenomen 
worden met het algemene telefoon-
nummer van het gemeentehuis, tel. 
0297–387575. Meer informatie over 
het omgevingsrecht is te vinden op 
www.aalsmeer.nl.  

Eindelijk na een jaar mooi plantsoen?!
Het is maart 2011 en in de Fuutlaan 
en Roerdomplaan worden de voor-
bereidingen getroffen om het op-
pervlaktewater via nieuwe leidingen 
naar de sloot aan de Zwarteweg en 
het Hornmeerpark te leiden. In de 
Fuutlaan worden hiervoor de ho-
ge bomen omgezaagd en er werden 
grote zeecontainers geplaatst om de 
materialen in op te slaan. De werk-
zaamheden vorderden en zouden 
omstreeks juli klaar zijn. Dit werd 
echter, omdat het weer tegen zat, 
uiteindelijk pas oktober. Maar goed, 
dan krijg je de winter en het voor-
jaar, een goede tijd om het groen in 
de plantsoenen opnieuw in te rich-
ten en gras opnieuw in te zaaien op 
de plaats waar de containers hebben 
gestaan. Maar nu, er is geen gras 
gezaaid, waarom niet? Allereerst 
werden bomen geplant. Daar waar 
ze in de Roerdomplaan en Fuutlaan 
zijn geplant, was het niet echt nodig. 
Ze staan tegen een rand van groene 
bomen en struiken, maar het moest 
ter compensatie van de bomen die 
gekapt zijn.
Inmiddels is het april/mei en is er nog 
niets gebeurd met het lege stuk in de 
Fuutlaan. Nou niets, er waren inmid-
dels grote wilde graspollen en paar-
debloemen verschenen. Op 15 of 16 

mei werd het gras en de paarde-
bloemen afgemaaid en een week la-
ter werden met een freesmachine de 
grote graspollen en paardebloemen 
fijn gefreesd. Wat overigens maar 
deels gelukt is. En wat scherts mijn 
verbazing, er werden gelijk struikjes 
geplant en wat voor struikjes, eerst 
Lonicera Nitida elegant. Nou elegant, 
ze zijn klein, geel, kaal, en kapot of 
kapot getrapt met het planten. Daar-
na er tussendoor Mahonia Aquifoli-
um. Ik denk dat deze struiken eerst 
ingekuild zijn geweest, want het blad 
is zwart of er af en de toppen zijn in-
gedroogd. Verder staan er nog enke-
le hogere struikjes tussen, de naam 
daarvan  is niet uit te zoeken, er zit-
ten namelijk nog geen blaadjes aan. 
Dus,  petje af voor het hoveniersbe-
drijf en de medewerkers die met zo 
veel gevoel deze struikjes hebben 
durven planten. Ik ben nu benieuwd 
wat het beste groeit, het ingefrees-
de gras of deze mooie struikjes. Met 
dank aan de gemeente, de Meerlan-
den of de plantsoenendienst? Ik wil 
wel eens weten wie hier voor verant-
woordelijk is!

Peter Deugd.
Fuutlaan 21, Aalsmeer
pdeugd@telfort.nl

ingezonden
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Ledenvergadering VVD
Aalsmeer - Op dinsdag 19 juni 
houdt de VVD Aalsmeer haar jaar-
lijkse algemene ledenvergadering 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur. Na het formele gedeelte, zo 
rond 20.30 uur, zal de avond worden 
voortgezet met een discussie met 
de fractie over de Lentenota. Tijdens 
de vergadering komen ingekomen 
en uitgegane stukken aan de orde, 
wordt gesproken over de verslagen 
van de penningmeester en de kas-
commissie en staat een bestuurs-

verkiezing op de agenda. De notu-
len en het jaarverslag kunnen wor-
den opgevraagd bij de secretaris. 
Een half uur voor de aanvang van 
de vergadering liggen beide ter in-
zage. Marc Vergoossen is aftredend 
en stelt zich herkiesbaar. Dick de 
Geus en Hans Gort worden voor-
gedragen door het bestuur. Eventu-
ele (tegen)kandidaten kunnen zich 
tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van 
de vergadering melden bij de voor-
zitter via 06-2952 6652 of via marc@
vvdaalsmeer.nl

Onkruid meter hoog in brandgang!
Na aanleiding van een brief gekre-
gen van woonstichting Eigen Haard 
wil ik graag het volgende onder de 
aandacht brengen. Hierin staat: “Tij-
dens een rondgang in de wijk is er 
geconstateerd dat een aantal voor-
tuinen in uw straat niet of nauwe-
lijks worden onderhouden en dat 
er vaak grofvuil wordt opgeslagen. 
Daarom schrijf ik u deze brief. Van-
uit het huurcontract bent u ver-
plicht om uw tuin te onderhouden. 
Dit houdt in dat u in ieder geval zorg 
moet dragen voor de volgende pun-
ten: Regelmatig snoeien van heg-
gen, hagen en bomen. Het vervan-
gen van beplanting die is dood ge-
gaan. Het regelmatig verwijderen 
van onkruid in de tuin en tussen de 
tegels van opritten, toegangspaden 
en terrassen.” Met andere woor-
den, ze mogen ons verplichten dit 
zelf te doen, terwijl het onderhoud 
aan de paden achter de woningen 
totaal verwaarloosd wordt. Ik doel 

hiermee op de brandgang tussen de 
Linnaeuslaan en de Hugo de Vries-
straat. Ik heb hier al eerder de aan-
dacht op proberen te vestigen door 
contact op te nemen met de ge-
meente en met de woningbouw ver-
eniging en een foto in de krant twee 
jaar geleden. Beide partijen schui-
ven het op elkaar af. 
Er zullen ongetwijfeld meer bewo-
ners zijn die zich hier aan storen. 
Achter onze tuinafzetting wordt het 
door de meeste bewoners bijgehou-
den, maar door het inmiddels één 
meter hoge vuil, wat tussen de te-
gels in de brandgang groeit, is dit 
een onbegonnen zaak. Wie is in dit 
geval verantwoordelijk voor het on-
derhoud hier? Ik hoop dat er nu ein-
delijk eens naar gekeken wordt en 
er actie ondernomen wordt! 

W.M. de Jong
Hugo de Vriesstraat 63
1431 JZ Aalsmeer

ingezonden

Wijkoverleg 
Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 20 juni 
is er een belangrijk wijkoverleg met 
de bewoners van de wijk Stommeer. 
Op de agenda staat onder andere de 
laatste ontwikkelingen met betrek-
king tot de voetbalkooi aan de Wis-
sel, een gesprek met jongeren over 
het verplaatsen van de JOP (jonge-
ren ontmoetingsplek, de laatste ont-
wikkelingen van het project ‘De tui-
nen van Aalsmeer’ komen aan de 
orde, evenals gesproken wordt over 
het project Seringenpark. En wat 
er verder door de bewoners nog 
wordt ingebracht als belangrijk voor 
de wijk Stommeer. Het wijkoverleg 
vindt plaats in Seringenhorst in de 
Parklaan 27 en begint om 19.30 uur. 
Voor informatie: 0297 785010 of kijk 
op de website: www.wijkraden.nl.

Daan Schiff benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau
Aalsmeer - Tijdens de receptie ter 
gelegenheid van het 100 jarig be-
staan van WV Nieuwe Meer was 
het burgemeester Pieter Litjens die 
uitgebreid stil stond bij de rol van 
WV Nieuwe Meer in de gemeen-
te Aalsmeer, de lustrumtentoon-
stelling en de uitgave van het lus-
trumboek om daarna NM lid Daan 
Schiff en zijn vrouw Ingrid Regeni-
ter naar voren te roepen. Verrast liet 
Daan zich toespreken door burge-
meester Litjens die opsomde wat 
hij voor de gemeente Aalsmeer en 
zijn WV Nieuwe Meer had bete-
kend. Met Daan’s professionele 
achtergrond als grafisch ontwerper 
en zijn voorliefde voor communica-
tie heeft hij zich vele jaren ingezet 
als hoofd- en eindredacteur van het 
NM clubblad. Daarnaast verzorgde 
Daan ook de opmaak van het blad 
en een inleidende column waar hij 
menigeen op sprankelende wijze 
een spiegel voorhield en niet bang 
was om bestuur en leden de maat 
te nemen. In de aanloop naar het 
100-jarig bestaan heeft Daan Schiff 
zich met een groepje leden ingezet 
om het 100 jaar oude archief te or-
denen. Dit werk heeft de vereniging 
weer zo direct geconfronteerd met 
het kleurrijke verleden dat daar-
uit het initiatief ontstond tot het uit-
geven van een jubileumboek. Dit 
boek beschrijft de historie van de 
vereniging maar tegelijkertijd ook 
een stuk Aalsmeerse geschiedenis. 
Met zijn rustige, onopvallende maar 
doelgerichte en onverzettelijke hou-
ding heeft Daan meer dan wie ook 
er voor gezorgd dat dit prachtige 
boek tot stand is gekomen. Daan is 
een sociaal bewogen man, die altijd 

klaar staat voor anderen. Vrijwel ie-
dereen in de vereniging en daarbui-
ten kent hem en hij wordt terecht  
op handen gedragen. Ook buiten 
de vereniging heeft Daan Schiff een 
breed interessegebied en is daar tot 
voor kort op soortgelijke wijze ac-
tief in geweest. Allereerst is er de 
jarenlange inzet van Daan voor de 
stichting Kunst Cultuur Aalsmeer 
en tevens is hij jarenlang belange-
loos actief geweest in de taalonder-
steuning van allochtone Nederlan-
ders waar hij als individuele taal-
coach verbonden was aan de stich-
ting Cardanus. “Het is dan ook een 
eer en een genoegen om u te kun-
nen mededelen dat het Hare Majes-
teit de Koningin heeft behaagd…
” Veel verder kwam burgemeester 
Litjens niet, want de rest van zijn 
speech werd overstemd door een 
daverend applaus van de 200 leden 
en genodigden. Onder luid applaus 
en in aanwezigheid van zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, werd 
Daan Schiff benoemd tot Lid van de 
Orde van Oranje Nassau en mocht 
burgemeester Litjens hem de bijbe-
horende versierselen opspelden. To-
taal verbouwereerd en verrast nam 
Daan de lovende woorden en de fe-
licitaties in ontvangst. De benoe-
ming van Daan Schiff tot lid van de 
Orde van Oranje Nassau was een 
fantastische start van een lustrum-
weekend waar binnen de WV Nieu-
we Meer nog lang over nagepraat 
zal worden.
Aanstaande zondag 17 juni om 
16.30 uur sluit de tentoonstelling 
Schuitje Varen in de Watertoren met 
een laatste optreden van het Nieu-
we Meer dames shanty koor. 

In mei 2000 euro schade 
door vandalisme
Aalsmeer - In mei is voor 2000 euro 
schade aangericht aan publieke ei-
gendommen. Het gaat om de vernie-
ling van een ruit van een bushokje 
bij zwembad de Waterlelie. De kos-
ten van vernielingen van gemeen-
telijke eigendommen, zoals gebou-
wen, openbare verlichting of straat-
meubilair, komen voor rekening van 
de gemeente. En dus voor rekening 
van de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Om inwoners bewust te 
maken van de kosten van reparatie 
en schoonmaak, publiceert de ge-
meente Aalsmeer deze cijfers sinds 
juli 2011 iedere maand op de websi-
te van de gemeente (www.aalsmeer.
nl). Bovendien worden elke drie 
maanden de kwartaalcijfers bekend 
gemaakt via de vandalismemeter. 

Op deze manier kan iedereen in één 
oogopslag zien hoeveel de gemeen-
te heeft moeten uitgeven aan repa-
ratie en schoonmaak. Na het twee-
de kwartaal van 2012 zal een uitge-
breide evaluatie plaatsvinden. 

Meld vernielingen 
De gemeente hoopt dat Aalsmeer-
ders zelf vaker optreden tegen van-
dalisme. Bijvoorbeeld door er met 
hun kinderen over te praten of mel-
ding te doen van vernielingen. Een 
melding vergroot namelijk de pak-
kans van de daders. Ziet u een ver-
nieling gebeuren, bel dan 112. Ziet 
u de gevolgen van vandalisme, bel 
dan 09 00–8844 of geef uw melding 
door aan de Servicelijn van de ge-
meente via 0297–387575. 

Nieuwe waterkaart klaar 
voor opening zomerseizoen
Aalsmeer - Sinds eind april is de 
nieuwe Waterkaart Aalsmeer klaar. 
Sindsdien zijn er diverse wijzigin-
gen aangebracht en vanaf nu kan 
de nieuwe waterkaart gedown-
load worden via de site van de ge-
meente! De Waterkaart Aalsmeer 
is gratis voor iedere belangstellen-
de en kan ook op het gemeentehuis 
worden opgehaald. Een uitgebrei-
de zoektocht samen met de stich-
ting Oud Aalsmeer leverde veel na-
men op van sloten, vaarten, water-
wegen, plassen, akkers, landerijen, 
gronden en gebieden in het West-
einderplassen gebied en Aalsmeer-
Oost. Vanaf oktober 2003 en enke-
le jaren daarna zijn in het kwartaal-
blad van de Stichting Oud Aalsmeer 
plattegronden gepubliceerd met 
het verzoek aan de lezers om zo-
veel mogelijk reacties, op- en aan-
merkingen kenbaar te willen maken 
om hiermee een kaart te ontwikke-
len met zoveel mogelijk historische 
namen in het waterrijke gebied van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Met be-
hulp van dit nieuwe kaartmateri-
aal zijn tijdens een braderie op de 
stand van Stichting Oud Aalsmeer 
nog een groot aantal correcties en 

nieuwe namen aangetroffen. Tevens 
is nog gebruik gemaakt van de his-
torische kennis van een aantal be-
woners uit Aalsmeer. Ook deze ge-
gevens zijn allemaal verwerkt in het 
geografisch informatie systeem van 
de gemeente Aalsmeer. Dit heeft er-
toe geleid dat door het college van 
burgemeester en wethouders op 31 
augustus 2010 besloten is, 168 na-
men openbare ruimte officieel toe te 
kennen en deze toe te voegen aan 
de Basis Registratie Adressen. Eind 
2010 en in de loop van 2011 is hier-
aan nog een aantal namen openba-
re ruimte toegevoegd, zodat in het 
eerste kwartaal van 2012 eindelijk 
het eindproduct, in de vorm van een 
A4 boekwerkje gemaakt is. De wa-
terkaart van april was de eerste ver-
sie, waarin nu diverse fouten en on-
volkomenheden uit zijn gehaald. Ie-
dereen die nu nog verbeteringen, 
uitbreidingen en/of op- en aan-
merkingen over deze kaart heeft, 
kan dit laten weten bij de gemeen-
te Aalsmeer. Met de medewerking 
van het publiek kan de Waterkaart 
Aalsmeer in de toekomst zo moge-
lijk nog beter worden. Reacties stu-
ren kan via geoinfo@aalsmeer.nl.

Volmacht en kiezerspas 
verkiezingen Tweede Kamer
Aalsmeer - Op woensdag 12 sep-
tember worden de - vervroegde- ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer ge-
houden. Kiezers die in een andere 
gemeente dan Aalsmeer willen stem-
men, of iemand anders willen mach-
tigen, kunnen nu reeds een aanvraag 
daarvoor indienen. Wilt u in een an-
dere gemeente stemmen, dan is de 
uiterste datum voor het inleveren van 
de schriftelijke aanvraag voor een 
kiezerspas woensdag 29 augustus. 

De uiterste datum voor het inleveren 
van de schriftelijke aanvraag voor de 
volmacht is eveneens woensdag 29 
augustus. Inleveren kan bij de afde-
ling dienstverlening in het gemeen-
tehuis. Wie iemand wil machtigen die 
in Aalsmeer woont, kan dat eenvou-
dig via de achterzijde van de stem-
pas doen. Deze wordt eind augustus 
thuis bezorgd. De volmacht en kie-
zerspas zijn te downloaden via de si-
te van de gemeente.

Bestemmingsplan arken 
na zomer ter inzage
Aalsmeer - Op donderdag 31 mei 
heeft de raad van Aalsmeer voor de 
eerste keer gesproken over de aan-
vullende Nota van Uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan woon-
schepen. De besluitvorming in de ge-
meenteraad hierover vindt volgens 
planning plaats op donderdag 21 ju-
ni. De ter inzage legging van het voor-
ontwerp zal daarom worden uitge-
steld tot na de zomer. In de ‘Nota van 
Uitgangspunten uitwerking op on-
derdelen voor woonschepen’ is onder 
andere voorgesteld om woonsche-
pen die groter zijn dan de vergun-
ning, eenmalig positief te bestem-
men. Om tot een zorgvuldige besluit-
vorming te komen, zal op 21 juni het 
debat in tweede termijn plaatsvinden 
en zal de raad hierover een besluit 
nemen. Dit betekent dat het vooront-
werp bestemmingsplan, in tegenstel-
ling tot eerdere berichtgeving hier-
over, niet in juni ter inzage kan wor-

den gelegd. Volgens vaste gewoonte 
legt het college gedurende de zomer-
vakantieperiode geen bestemmings-
plannen ter inzage, om iedereen vol-
doende gelegenheid te geven hierop 
in te spreken. De nieuwe planning is 
dat het voorontwerp ter inzage wordt 
gelegd in september en oktober 2012. 
Tegen die tijd zal hierover in de Nieu-
we Meermode en via de website wor-
den bericht. Ook zullen eigenaren 
van woonschepen hierover persoon-
lijk worden geïnformeerd.

 Reclameborden? Niet te betalen!

ingezonden

Trots kijken de heren Bas van der 
Putten van Event Support Holland 
en Ad Verburg van de gemeen-
te Aalsmeer in de lens van de foto-
graaf bij de introductie van de recla-
meborden nieuwe stijl voor de ge-
meente Aalsmeer. Tevreden con-
stateert de heer A. Verburg, zo zegt 
het artikel, dat er door deze borden 
een mooie en eenduidige uitstra-
ling in Aalsmeer gaat ontstaan. En 
verder dat Aalsmeer hierdoor be-
zuinigt op de kosten van de amb-
tenarij: een vergunning aanvragen 
door een derde, het in behande-
ling nemen van deze vergunning-
aanvraag, het uitdraaien van een 
standaard A4-tje, dit papier date-
ren, het vervaardigen van een pitti-
ge nota, het plakken van een post-

zegel op de envelop en deze verstu-
ren, het innen van de hoge leges, al 
met al loopt dit aardig in de papie-
ren. Ik ben heel eerlijk gezegd blij 
dat deze forse bezuiniging gehaald 
is, het scheelt toch weer kostbare 
tijd op de afdeling Vergunningen. In 
het artikeltje van vorige week vertelt 
de heer Ad Verburg echter niet wat 
de keerzijde is. De kosten van een 
rondje advertentieborden voor com-
merciële activiteiten zijn zo’n 1100 
euro (wat verstaat men onder com-
mercieel?) en voor niet-commercië-
le activiteiten 600 euro. Welke non-
profit, cq vrijwilligersorganisatie kan 
dat nog betalen?

Theo van der Hoek, Kudelstaart
thvdh@kabelfoon.nl

Wijkoverleg twittert en 
facebookt er op los 
Aalsmeer - De eerste tip op de 
prachtige flyer sprak boekdelen: 
‘Geef je wijkbestuur een gezicht. 
Twitter of facebook vanuit een per-
soon, met foto’. Het was slechts één 
van de vele gouden tips die de work-
shopcommunicatie en social media 
voor wijkbestuurders opleverde af-
gelopen vrijdag. Zo’n vijftien vrij-
willigers uit de wijkoverleggen van 
Kudelstaart, Hornmeer, Stommeer, 
Dorp, Uiterweg en Oost beijverden 
zich een dag lang in het gebruik van 
social media. Die media zijn van le-
vensbelang in het opbouwen van 
een netwerk in de wijken en voor 
het snel en goedkoop bereiken van 
diverse groepen binnen een wijk. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
opende deze speciale cursusdag die 
naast één Facebookpagina (Stom-
meer) ook diverse twitteraccounts 
van de deelnemers opleverde. 

Heldere communicatie
Workshopleider Irma Vroegop be-
steedde in het ochtenddeel aan-
dacht aan tips voor heldere commu-
nicatie, in het middagdeel nam (ac-
tief social mediagebruiker) Debora 
Bothe de deelnemers mee op ont-

dekkingstocht naar twitter-, Face-
book en weblogland. De gouden tips 
vielen als manna uit de hemel afge-
lopen vrijdag: Vertrouw de ander, 
stel je eigen oordeel uit, ga speels 
en positief in interactie, wees duide-
lijk over eigen standpunten en wen-
sen, heb oog voor ’t geheel. De so-
cial media-tips op een rijtje: geef je 
wijkbestuur een gezicht, formuleer 
positief, transparant en eerlijk, wees 
relevant, zend niet alleen, bereik je 
doelgroep. Met name die laatste tip 
is onontkoombaar voor contact. 

Complimenten wethouder
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
stak de vrijwilligers een hart onder 
de riem en complimenteerde ze met 
hun inzet voor de nieuwe wijze van 
wijkgericht werken. 

“Daar hoort ook een nieuwe manier 
van communiceren bij en ik ben blij 
dat wij als gemeente daaraan ons 
bescheiden steentje kunnen bijdra-
gen. Het échte werk in de wijken en 
buurten wordt door jullie gedaan. 
Hopelijk draagt deze workshop bij 
aan het nog steviger maken van de 
vele contacten in de wijken.” 

Baggerplatform Westeinder 
gestart met baggerpilot
Aalsmeer - Begin april is door het 
baggerplatform gestart met een 
baggerpilot. Inmiddels is uit de 
Grote Poel is 3000 kubieke meter 
en uit de Kleine Poel 500 kubieke 
meter bagger verwijderd. De bag-
ger is opgeslagen in het depot aan 
de Ambachtheerweg te Kudelstaart 
en de ingedroogde baggerspecie is 
verkocht. Wethouder Ulla Eurich: 
“Met deze pilot is er een belangrij-
ke stap gezet naar het structureel 
oplossen van het baggerprobleem. 
Met de resterende middelen uit de 
bijdrage van de deelnemende par-
tijen en de inkomsten uit de ver-
koop van de ingedroogde bagger 
krijgt de pilot een vervolg om nog 
eens 3500 kubieke meter bagger te 
verwijderen. Dit kan plaatsvinden 
nadat het huidige depot leeg is.”

Baggerplatform
De gemeente Aalsmeer heeft sa-
men het Hoogheemraadschap van 
Rijnland het Waterplan Aalsmeer 
vastgesteld. Een van de maatre-
gelen uit het Waterplan Aalsmeer 
is het organiseren van het onder-
houd voor de vaarwegen. Om een 
breed draagvlak te creëren is het 
baggerplatform gestart. Deelne-
mers van het baggerplatform zijn 
de gemeente Aalsmeer, Hoog-

heemraadschap van Rijnland, Pro-
vincie Noord-Holland,  Stichting 
Westeinder Promotie namens de 
jachthavens, kwekers, natuurbe-
heerders, beroepsvisser, Hiswa, 
waterbouwbedrijven en de grond-
handel. In overleg met dit bagger-
platform is afgesproken te starten 
met een baggerpilot. Het  doel van 
de baggerpilot was om beter zicht 
te krijgen op de werkelijke kosten 
van het verwijderen en opslaan van 
bagger. Ook werden de mogelijke 
inkomsten uit verkoop van de in-
gedroogde baggerspecie onder-
zocht. Binnenkort zullen de resul-
taten hiervan bekend zijn. De oor-
spronkelijke opzet voor een klein-
schalige baggeropslag is wel al ge-
wijzigd naar een volwaardig de-
pot aan de Ambachtsherenweg. De 
kosten van de pilot worden even-
redig gedragen door vier partijen, 
de gemeente Aalsmeer, het Hoog-
heemraadschap Rijnland, de kwe-
kers in het gebied en de jachtha-
vens in Aalsmeer. Voor de bijdra-
ge namens de jachthavens is een 
bijeenkomst voor de jachthavenei-
genaren georganiseerd, op uitno-
diging van de Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie (SAWP), was 
bij de aanwezige jachthaveneige-
naren volledige overeenstemming. Boot Kuiffie 

gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdagmiddag 8 
en zondagochtend 10 juni is vanaf 
de Mr. Jac. Takkade, nabij de Bos-
randbrug, een polyester boot van 
ongeveer 3,5 meter gestolen. De 
boot, type Aquamar, draagt de Kuif-
fie en heeft een Mercury buiten-
boordmotor. De boot is voorzien van 
nummer 81.30.YR.
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Certificaat voor AVO bv
Aalsmeer - Onlangs ontving Aan-
nemersbedrijf AVO bv (onderdeel 
van Avokoenen Bouwbedrijven) uit 
Aalsmeer het FSC groepscertifi-
caat. Door het behalen van dit cer-
tificaat laat Avokoenen Bouwbedrij-
ven zien dat het bedrijf voldoet aan 
alle vereisten voor FSC certificering 
van de chain-of-custody. Dit bete-
kent dat al het hout dat in de pro-
jecten toegepast wordt met een FSC 
keurmerk, met zekerheid afkom-
stig is uit duurzaam beheerd bos. 
Hierbij draait alles om traceerbaar-
heid: gecertificeerd hout wordt ge-
scheiden gehouden van niet-ge-
certificeerd hout. Omdat het bedrijf 
hierop wordt gecontroleerd door 
een onafhankelijke derde partij, is 
de herkomst gegarandeerd. Wim 
Koopmanschap, algemeen direc-
teur, vertelt waarom gekozen werd 
voor het behalen van een FSC-cer-
tificaat: “We zien in ons vakgebied 
de laatste jaren een focus op duur-
zaamheid. Het voorkomen van kou-

debruggen, het isoleren van gebou-
wen en het toepassen van duurza-
me materialen wordt steeds meer 
gevraagd door overheid, zakelijke 
opdrachtgevers en gemeenten. Ook 
hebben wij als directie en medewer-
kers aandacht voor het milieu. Im-
mers, onze kinderen en kleinkinde-
ren hebben ook recht op een scho-
ne wereld. Daarom scheiden wij 
ons afval op de werkplaats en pas-
sen wij duurzame producten toe. In 
2011 hebben wij met woningcoöpe-
ratie Eigen Haard, waarmee wij een 
Co-makers relatie hebben, beslo-
ten om een FSC-certificaat te beha-
len. Omdat bij een certificeringspro-
ces heel wat komt kijken, is geko-
zen voor de begeleiding door Inge-
nieursbureau Evan Buytendijk BV uit 
Apeldoorn. Zij hebben voor ons on-
der andere de procedures in kaart 
gebracht, het handboek geschreven 
en de betrokken medewerkers ge-
instrueerd. Dit heeft op 9 april 2012 
geresulteerd in een FSC-certificaat.”

Gezondheid, Persoonlijke Groei, Spiritualiteit

Open dag Boom Amstelland
Aalsmeer - Op zondag 17 juni wor-
den verschillende gratis workshops 
gegeven bij De Boom Amstelland in 
de Zijdstraat 72a, boven de Hema. 
De open dag is bedoeld om kennis 
te maken met de docenten en be-
handelaars en het aanbod van De 
Boom Amstelland, een nieuw cen-
trum in Aalsmeer voor mensen die 
gezond en effectief in het leven wil-
len (blijven) staan, een goede ba-
lans nastreven tussen lichaam en 
geest of gewoon behoefte voelen 
aan ontwikkeling van zichzelf. “De 
Boom Amstelland is ontstaan vanuit 
de positieve reacties die we kregen 
op ons verruimde aanbod aan yoga, 
meditatie en persoonlijke groei cur-
sussen”, vertellen initiatiefnemers 
Tom Verlaan en Hedwigh Verbrug-
gen-Letty. “Daarop zijn we contact 
gaan zoeken met andere ervaren 
professionals die aanverwante les-
sen, workshops, behandelingen en 
activiteiten op gebied van gezond-
heid, persoonlijke groei en spiritu-
aliteit aanbieden. We wilden graag 
een compleet pakket samenstellen, 
zodat er voor elk wat wils is. Hier-
uit is De Boom Amstelland ontstaan, 
een centrum voor de regio Amstel-
land (Aalsmeer, Hoofddorp, Amstel-
veen en Uithoorn). We zijn nu met 
een kernteam van 9 professionals.” 
De meeste docenten en behande-
laars komen uit de omgeving en zijn 
waarschijnlijk bij velen al bekend 
vanuit hun eigen praktijk, zoals Kit-
ty Opdam (Reconnection en massa-

ges), Anja Koek (Hatha yoga), Fran-
cien Goudsbloem (Integrale yoga 
en Mindful coachen), Louise Nico-
laï (Mesologie), Margriet Verhagen 
(Leela kinderyoga), Annelies Ver-
hoeff (voetreflexologie en massa-
ges) en initiatiefnemers Hedwigh 
Verbruggen-Letty (Training, coa-
ching & performances) en Tom Ver-
laan (Raja Yoga Aalsmeer). Tijdens 
de open dag kan met een deel van 
het aanbod kennis gemaakt wor-
den in gratis workshops: Raja Yo-
ga, Meditatie, Mindfulness, Voetre-
flexologie, Reconnection en de cur-
sus ‘Persoonlijke groei naar je Au-
thentieke Zelf’’. Verder kunnen be-
zoekers deze dag ook gebruik ma-
ken van een gratis kort consult Me-
sologie en deelnemen aan een gra-
tis vitaliteitstest. Ook voor mensen 
die interesse hebben in de overi-
ge activiteiten, zoals andere vormen 
van yoga (Hatha, Midlife, Chakra) 
voor volwassenen of kinderen, ho-
listische massage, familieopstellin-
gen, Reiki, klankhealing-concerten, 
lezingen, thema-avonden, etc. staat 
zondag de koffie en thee klaar! Loop 
gerust binnen! Er liggen informatie-
brochures klaar en men kan voor en 
na de workshops kennis maken met 
de docenten en behandelaars van 
De Boom Amstelland en hun aan-
bod. Heeft u interesse, maar kunt u 
niet aanwezig zijn op 17 juni? Op de 
website van De Boom Amstelland 
www.deboomamstelland.nl staat al-
le benodigde informatie.

Fairtrade Break Pakket vol 
lekkernijen voor Annick
Aalsmeer - Wie levensmiddelen in 
de Wereldwinkel kocht tussen 12 
en 26 mei maakte kans op een Fair 
Trade Break Pakket ter waarde van 
25 euro. Meer dan 300 Wereldwin-
kels in Nederland deden mee en al-
le pakketten waren beschikbaar ge-
steld door Fair Trade Original in Cu-
lemborg. De winnaar in Aalsmeer is 
Annick Aaarsen. Toke Veelenturf en 
Leuntje van Popering van de We-
reldwinkel Aalsmeer overhandigden 
woensdag 6 juni het pakket met di-
verse fairtrade lekkernijen en ser-
viesgoed aan de jonge winnares, die 

met haar moeder en zusje naar de 
Wereldwinkel in de Zijdstraat was 
gekomen. Natuurlijk kreeg Annick 
er ook een kleine oranje dromen-
vanger bij. Voor de eerste EK wed-
strijd heeft het niet geholpen, hope-
lijk voor de volgende wel. Wist u dat 
er tegenwoordig ook allerlei oranje 
artikelen te koop zijn, die fairtrade 
geproduceerd worden? Vlaggenlij-
nen, stressballen, dromenvangers, 
sleutelhangers, armbandjes en ui-
teraard een lekker koud biertje met 
een zakje chips. Allemaal te koop in 
Wereldwinkel Aalsmeer. 

Voorlichtingsbijeenkomst 
over vitaal 50+ markt
Aalsmeer - De succesvolle vitaliteit 
50+ markt, die vorig jaar 30 enthou-
siaste zorgaanbieders en ruim 700 
bezoekers trok, wordt dit jaar op-
nieuw gehouden en wel op zaterdag 
6 oktober in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. De vitaal 50+ markt 
zal officieel geopend worden door 
wethouder Ad Verburg. Hij zal het 
belang van de markt benadrukken 
in een toespraak. Omdat een aantal 
belangrijke veranderingen en ver-
beteringen doorgevoerd gaat wor-
den, wordt voor alle ondernemers 
en belangstellenden een voorlich-
ting bijeenkomst georganiseerd op 
maandag 18 juni vanaf 19.30 uur bij 
Leenders aan de Drechtdijk 9-15 in 
De Kwakel. De organisatie heeft in 
samenspraak met de gemeente er-
voor gekozen om meer de nadruk te 
leggen op preventie en om ook on-
dernemers en organisaties erbij te 
betrekken die de vitale 50+ ‘er hel-
pen om nog meer te genieten van 
de gezondheid, fitheid en zelfstan-
digheid. De 50+ markt wordt gro-
ter van opzet. De organisatie wil de 
markt uitbreiden, zodat er minder 
vaak ‘nee’ gezegd hoeft te worden 
tegen aanbieders uit de zorg en het 
bedrijfsleven.

Ondernemers en Zorgaanbieders
Het is heerlijk om fit, vitaal en zelf-
standig door het leven te gaan! 
Daarom heeft de organisatie on-
dernemers op het gebied van vita-
liteit nodig om te weten wat er be-
schikbaar is. Denk daarbij aan be-
drijven en aanbieders op het gebied 
van gezond eten, zorgverlening, fi-
nancieel advies, wonen, recreëren, 
gezond werken, lifestyle, bewegen 

en sport. Al deze kennis, ervaring, 
diensten en hulpmiddelen wil de or-
ganisatie bundelen op de aanko-
mende vitaal 50+ markt. En natuur-
lijk is men op zoek naar de nieuw-
ste trends en innovaties! Om gezond 
te blijven, lekker te kunnen blijven 
werken, recreëren en een fijne ou-
de dag te hebben, moet goed voor 
lichaam en geest gezorgd worden. 
Bij sommigen gaat dat goed en he-
lemaal vanzelf. Anderen hebben 
daarbij hulp en voorlichting nodig. 
Maar dat is niet voor iedereen even 
normaal, men weet soms gewoon 
niet op welke manier men nog be-
ter voor zichzelf kan zorgen of men 
weet gewoon niet wat er allemaal 
beschikbaar is. En hoe bereik je dat, 
wat kun je daaraan zelf doen en 
welke hulp is daarbij beschikbaar? 

Tijdens de vitaliteit 50+ markt kun-
nen bezoekers elektrische fietsen 
uitproberen, geschikte reizen kie-
zen, fitheid testen doen, lezingen 
volgen, advies vragen en hulp krij-
gen. Daarvoor komen reisbureaus, 
fietsenfabrieken, diëtistes en fysio-
therapeuten, de WMO, Helioma-
re, Visio, ouderen sportgroepen, Yo-
ga, de Ouderenvereniging, pedicu-
res, Vita Welzijn en Advies en nog 
veel meer organisaties bij elkaar. 
Daarnaast zal er een aanbod aan 
workshops en lezingen zijn. De vi-
taal 50+ markt is een particulier ini-
tiatief zonder winstoogmerk van TI-
GRA Aalsmeer en Dialectica Busi-
ness Development. Aanmelden voor 
de voorlichtingsbijeenkomst en/of 
de vitaal 50+ markt kan via bern-
hardschellenberger@hotmail.com 
of bel 06-83226784.

Groei in inzamelgebied en resultaat
De Meerlanden tevreden!
Rijsenhout - De Meerlanden, werk-
zaam in afval en openbare ruim-
te, kijkt terug op een gunstig 2011. 
De omzet steeg met 5% naar 54 mil-
joen, het resultaat met 3% naar 2.1 
miljoen euro. De markten waarop De 
Meerlanden opereert staan onder 
druk. Dat geldt zowel in de publie-
ke sector van het bedrijf, waar de be-
zuinigingen van gemeenten de ont-
wikkeling drukken, als in de priva-
te sector. Bedrijven ontplooien min-
der activiteiten, zij hebben daardoor 
minder afval en dat merkt De Meer-
landen in haar bedrijfsvoering. “Het 
is daarom des te verheugender dat 
2011 met positieve groeicijfers is af-
gesloten”, aldus Ger de Jong, alge-
meen directeur van De Meerlanden. 
Een belangrijke ontwikkeling voor 

De Meerlanden was de toetreding 
van de gemeente Bloemendaal. Ook 
in deze gemeente verzorgt zij nu af-
valinzameling, gladheidbestrijding 
en straatreiniging. Een ander hoog-
tepunt was de ingebruikname van de 
nieuwe verwerkingsinstallatie voor 
gft-afval. Gft- afval wordt sinds 2011 
bij De Meerlanden eerst vergist en 
dan gecomposteerd. Vergisting le-
vert groengas en CO2 op, composte-
ren levert warmte, compost en water 
op. Op groengas rijden wagens van 
De Meerlanden en anderen klimaat-
neutraal. 
De warmte spaart gas uit bij de na-
bijgelegen glastuinbouwbedrij-
ven. De vergistingsinstallatie produ-
ceert momenteel ruim 1 miljoen m3 
Groengas per jaar. “Daarmee zitten 
we redelijk ‘on target’ naar de ruim 
2 miljoen m3 die we uiteindelijk per 
jaar willen invoeden in het openbare 
gasnet”, aldus De Jong. De Meerlan-
den zet zich in voor een meer duur-
zame maatschappij. Daarom werkt 
zij elke dag aan meer waarde voor 
buurtbewoners, gemeenten en be-
drijven. Dit doet De Meerlanden van-
uit een gezonde bedrijfsvoering waar 
ondernemerschap, milieu, mensen 
en de maatschappij kunnen floreren. 
Door juist op lokaal niveau verschil 
te maken, wil zij bijdragen aan een 
leefbare aarde voor komende gene-
raties: Samen zorgen voor een scho-
ne, groene en veilige buurt.

Van links naar rechts: Joost Brockhoff (Albert Heijn), Edgar Voortman (Gam-
ma), Timo Huges (FloraHolland), Fred van Heyningen (Rabobank Westland), 
Marco van Zijverden (DFG), Arnold Hordijk (dagvoorzitter), Henk Salome.

Handelsbedrijven bloemen en planten

Leveranciersdag in teken 
van ketentransparantie
Aalsmeer - Op 5 juni heeft de jaar-
lijkse Leveranciersdag voor de Re-
taildivisie van Dutch Flower Group 
(DFG) plaatsgevonden. De Retaildi-
visie, bestaande uit acht gespeciali-
seerde handelsbedrijven die aan su-
permarkten, bouwmarkten en ande-
re grootschalige retail leveren, had-
den dit jaar ruim 100 van de belang-
rijkste Nederlandse leveranciers – 
kwekers van snijbloemen en plan-
ten – uitgenodigd. Als thema was 
dit jaar gekozen voor het delen van 
kennis in de keten. Dutch Flower 
Group bood een middagprogram-
ma aan, waarbij alle ketenpartij-
en door middel van vertegenwoor-
diging uit productie en veiling, han-
del, banken alsmede twee toonaan-
gevende Nederlandse retailers als 
spreker aanwezig waren. Na ope-
ning door Henk Salome, Retaildivi-
sie directeur van DFG, kwamen on-
der bezielende leiding van dagvoor-
zitter Arnold Hordijk de vijf spre-
kers aan bod. Rabobank Westland, 
Fred van Heyningen, trok een paral-
lel naar de historische ontwikkelin-
gen in de AGF sector en de actu-
ele ontwikkelingen in de sierteelt-
sector. Veel lering kan worden ge-
trokken uit de wijze waarop de AGF-
sector zich heeft ontwikkeld en hoe 
de sierteelt daar met elkaar op kan 
anticiperen, aldus Van Heyningen. 
Timo Huges, directeur van FloraHol-
land, bracht de strategie van de vei-
lingorganisatie naar voren en prik-
kelde de aanwezigen met een aan-
tal stellingen. Aansluitend kwamen 

Joost Brockhoff, category manager 
bij Albert Heijn en Edgar Voortman, 
category manager Tuin bij Gamma, 
aan het woord over ‘hun’ consu-
mentendoelgroep en de aanpak van 
de verscategorie en de wijze waar-
op telers hun toegevoegde waarden 
kunnen bieden. Er zal niet meer pro-
ductgestuurd, maar meer vraagge-
stuurd geproduceerd moeten wor-
den. Om dit goed te kunnen doen 
is het delen van (consumenten)in-
formatie van groot belang. Partijen 
zullen in de toekomst daarom inten-
sievere samenwerkingsverbanden 
aangaan en steeds transparanter 
gaan opereren. Marco van Zijver-
den, CEO van Dutch Flower Group, 
gaf in heldere bewoordingen aan 
dat de samenwerking met de (in-
ternationale) retailers en telers al-
leen maar zal toenemen en dat DFG 
aan het bouwen is om op meerde-
re fronten nog meer transparantie 
in de keten te gaan realiseren. “Er 
moeten keuzes worden gemaakt; je 
kunt geen langdurige, intensieve re-
latie met veel klanten aangaan. Je 
moet je op een aantal klanten fo-
cussen”, meldde Van Zijverden. Hij 
benadrukte dat deze intensieve sa-
menwerkingsverbanden in gesloten 
systemen dienen plaats te vinden. 
Bovendien is het belangrijk dat de 
gedeelde informatie exclusief blijft. 
Hierna bracht de discussie met het 
Panel, bestaande uit alle sprekers, 
een groot aantal vragen van de te-
lers naar boven, die in alle openheid 
werden beantwoord. 

Kudelstaart - Jeroen Bakker uit Kudelstaart kan de rest van het EK voetbal 
op een prachtige nieuwe LCD tv kijken. Hij is de gelukkige winnaar van de ver-
loting bij Albert Heijn Kudelstaart afgelopen twee weken. Uit de vele honder-
den kassabonnen werd zijn bon getrokken. Op de foto krijgt hij de televisie uit 
handen van Joop Fles van de supermarkt in het winkelcentrum.

Televisie na bonnenactie!

Coaching voor kinderen 
met snel resultaat
Aalsmeer - Vanaf 1 juni is Hebbes! 
coaching gestart. Deze coachings-
praktijk biedt hulp aan kinderen met 
leer- en emotionele problemen. Ca-
rin Bremer ervaart als groepsleer-
kracht en moeder dat kinderen op 
jonge leeftijd al veel moeten. Op 
school ligt de nadruk op presteren. 
Op zich niets mis mee, maar je moet 
er wel mee om kunnen gaan. De ta-
fel van 8 maar niet kunnen onthou-
den en woorden fout blijven schrij-
ven, de MatriXmethode kan uit-
komst bieden. Het resultaat is vaak 
na één sessie merkbaar, snel en ef-
fectief. Uitgangspunt is het kind zelf. 
Het ervaart een probleem. Door met 
een eigen oplossing het eigen pro-
bleem aan te pakken, ontwikkelt 
het een eigen strategie om proble-
men op te lossen. Deze strategie is 
eigen en dus toepasbaar in veel si-
tuaties. Veel mensen zijn bang voor 
spinnen of honden. Deze angst is 
een soort bescherming, maar als je 
door die hondenangst niet meer bij 
je vriend(in) thuis durft te komen, 

zit de angst je in de weg. Ook faal-
angst is een veel voorkomend pro-
bleem bij kinderen. Als MatriXcoach 
en gedragsspecialist voor het basis-
onderwijs kan Carin Bremer helpen 
om met deze angst om te leren gaan. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.hebbescoaching.nl 
of neem contact op via 06-45777027 
of carin@hebbescoaching.nl.

Poging diefstal 
Aalsmeer - Op woensdag 6 juni 
rond vier uur in de middag hebben 
twee, niet Nederlands sprekende, 
dames geprobeerd een tas te ste-
len van een 76 jarige inwoonster. De 
vrouw werd door de twee aange-
sproken in een winkel. Volgens de 
aangeefster zagen de dames er on-
verzorgd uit. Een van hen had kort, 
zwart haar. De inwoonster heeft zich 
niet van de wijs laten brengen en 
wist haar tas te behouden.



Aalsmeerse Belangen bezoekt 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 31 mei hebben Danny Tol, Frits 
Streijl, Dirk Stoker en Gertjan van 
der Hoeven van Aalsmeerse Belan-
gen een werkbezoek gebracht aan 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Hoofddorp. Daar werden ze uit-
gebreid geïnformeerd over hoe de 
jeugdzorg in de Haarlemmermeer is 
georganiseerd. De centrale overheid 
trekt zich terug en binnenkort staan 
de gemeentes voor de verantwoor-
delijke taak de jeugdzorg op een 
goede manier uit te voeren. Henri 
Kardaun (procesmanager) en Ekon 
Hartog (directeur passen onder-
wijs) hebben uitgesproken ideeën 
over hoe de jeugdzorg op een goe-
de manier uitgevoerd kan worden. 
Belangrijk is dat de gemeente de 
regie heeft en dat er vanuit de kin-
deren en ouders wordt gedacht. Sa-
men stellen zij de doelen die ze wil-
len bereiken en met behulp van een 
centraal iemand. Deze coördineert 
de zorg en op afroep kunnen spe-
cialisten worden ingeschakeld. Dit 

vereist wel een andere manier van 
denken. Tot nu toe kwam het regel-
matig voor dat kinderen en of gezin-
nen bij soms wel drie of meerdere 
instanties of hulpverleners moesten 
aankloppen. Dit kon leiden tot ver-
warring, overzichtsverlies en zorg 
die niet op elkaar was afgestemd. 

Door deze veranderde manier van 
het organiseren zorgen Ekon Hartog 
en Henri Kardaun dat de tijd voor-
bij is dat gezinnen met problemen 
niet meer van het kastje naar de 
muur worden gestuurd en dat ze 
niet te lang hoeven wachten voor-
dat ze adequate hulp krijgen. Na de 
inspirerende gesprekken was het 
tijd voor een heerlijke Surinaam-
se netwerklunch, bereid door plaat-
selijke vrijwilligsters. Het werkbe-
zoek was zeer nuttig en informa-
tief voor de gemeenteraadsleden 
van Aalsmeerse Belangen. Goed om 
kennis te hebben van het werkveld 
waarin belangrijke besluiten moe-
ten worden genomen. 

I.K.A. te gast bij concert 
20-jarige Cum Laude
Aalsmeer - Het lijkt wat stil rond 
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer, 
maar de leden zitten allerminst stil. 
Er wordt hard gerepeteerd voor het 
20 jarig jubileumconcert van Cum 
Laude uit Amstelveen, waar het 
I.K.A. als gastkoor meewerkt aan 
het oratorium ‘Het Nieuw Jeruza-
lem’ van Johan Bredewout. Het con-
cert wordt zaterdag 23 juni gehou-
den in de Pauluskerk te Amstelveen 
en begint om 20.00 u. De toegang is 
gratis en de deuren gaan om 19.30 
uur open. 

Wie alvast een voorproefje wil ne-
men, wordt voor dit concert van har-
te uitgenodigd, maar wie dan niet 
kan, niet getreurd; het I.K.A. hoopt 
het oratorium op 13 oktober in de 
Open Hof kerk ten gehore te bren-
gen onder leiding van de eigen di-

rigent André Keessen. Verder is het 
koor naarstig op zoek naar mannen. 
Door ziekte zijn met name de bas-
sen erg uitgedund. Dus bassen, te-
noren en andere stemmen: Wie van 
zingen houdt, is van harte welkom 
eens een repetitie bij te wonen of 
de komende weken in Amstelveen 
te luisteren naar het gezamenlijke 
project in de Pauluskerk. Het I.K.A. 
is al ruim 10 jaar een gezellig, ge-
mengd koor, dat regelmatig aan 
kerkdiensten meewerkt, in zorgcen-
tra en ziekenhuizen zingt onder lei-
ding van dirigent, pianist en organist 
André Keessen. Vanaf 26 juni wordt 
weer op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur gerepeteerd in de Open 
Hof’ kerk, ingang Sportlaan. Voor 
inlichtingen kan gebeld woren naar 
Coby Kockelkorn via 0297-321379 of 
Els Dubbelman via 0297-521282.

Algemene Ledenvergadering
Collectief én individu 
centraal bij FloraHolland 
Aalsmeer - Tijdens de algemene le-
denvergadering van de Koninklij-
ke Coöperatieve Bloemenveiling Flo-
raHolland op 7 juni werd meerdere 
malen de nadruk gelegd op het be-
lang en de kracht van de coöpera-
tie. Dankzij die samenwerkingsvorm, 
slaagde FloraHolland er in om in on-
zekere tijden een degelijk financieel 
jaar te draaien. De leden van de vei-
ling hoeven zich geen zorgen te ma-
ken over de financiële weerbaarheid 
en vitaliteit van hun afzetcoöpera-
tie. Dat wil niet zeggen dat hetzelfde 
geldt voor de afzonderlijke teelt- en 
handelsbedrijven in de sector. Voor 
veel bedrijven is het nog een moei-
lijke tijd. De aanwezige leden stem-
den tijdens de vergadering in met de 
jaarrekening van 2011 en de voorge-
stelde winstbestemming. Jack Goos-
sens werd gekozen als nieuw be-
stuurlid en vervangt daarmee Gert 
van der Pligt die in december 2011 
afscheid nam.

Ledenbetrokkenheid
Uit een vorig jaar gehouden onder-
zoek onder telers bleek dat de wij-
ze waarop de zeggenschap in de co-
operatie geregeld was niet meer vol-
deed. De nieuwe structuur van le-
denbetrokkenheid brengt daar ver-
andering in. Leden van de advies-
organen FloraHolland Product Com-
missies (FPC’s), de Regional Advi-
sory Committees (RAC’s) en de Ad-
viesraden Bloemen en Planten zijn 
dit jaar van start gegaan. Bernard 
Oosterom: “Zowel de verwachtingen 
als het commitment van de deelne-
mers zijn enorm en de invloed is echt 
toegenomen. Voortaan worden ad-
viezen overgenomen. Zo niet, dan 
heeft het bedrijf de plicht om uit te 
leggen waarom.” Voor nog meer be-
trokkenheid ontwikkelt FloraHolland 

dit jaar voor elke FPC en RAC een 
online platform. Leden kunnen zich 
daarop laten informeren over de on-
derwerpen die zij van belang vinden. 
Maar het platform biedt ook de gele-
genheid om actief deel te nemen aan 
discussies. Leden bepalen daarmee 
zelf waarover het binnen onze coö-
peratie gaat. Dit moet zichtbaar bij-
dragen aan het behouden en ver-
sterken van de coöperatieve karak-
teristieken en daarmee het succes-
vol ondernemen van de leden.

Leden aan het stuur
De sierteeltsector ontwikkelt zich 
volop. FloraHolland anticipeert daar-
op met haar dienstverlening zoals 
samenwerking voor profilering in de 
markt. Maar ook op het gebied van 
internationalisering en digitalisering. 
Verder ontwikkelde de veiling maat-
werkoplossingen voor de klok en 
wordt gewerkt met marktsegmenten 
zoals retail en bloemist. Timo Huges, 
algemeen directeur: “Dit zijn allemaal 
initiatieven om leden meer mogelijk-
heden te bieden individueel zaken te 
doen zodat een teler of telersgroep 
zich kan onderscheiden in de markt. 
De teler komt daarmee nadrukkelij-
ker zelf aan het stuur te zitten bin-
nen het collectieve platform van de 
coöperatie. Dat is onze insteek in het 
commerciële beleid.” Ook op gebied 
van marketing en promotie komt de 
teler meer aan het roer. Hij wordt 
zich steeds meer bewust van zijn ei-
gen taak en verantwoordelijkheid op 
dat gebied. Met het principebesluit 
de PT-heffing voor Bloemenbureau 
Holland over te hevelen naar de vei-
lingprovisie, ontstaan mogelijkheden 
om marketingactiviteiten van de vei-
ling en het bloemenbureau beter op 
elkaar af te stemmen. Dit maakt effi-
ciëntere promotie mogelijk.

Commissaris Remkes bezoekt 
100 jarig WV Nieuwe Meer
Aalsmeer - Woensdagmiddag 6 ju-
ni stond al ruim een jaar in de agen-
da van alle leden omdat om 17.00 
uur het startsein zou worden ge-
geven voor een vijftal feestdagen in 
het kader van het 100 jarig bestaan 
van watersportvereniging Nieuwe 
Meer. Vanaf het podium op het ter-
ras, dat een complete metamorfo-
se had ondergaan, mocht Henny Es-
senberg, voorzitter van WV Nieuwe 
Meer, de ruim 200 gasten welkom 
heten. “Ik ben trots voorzitter te mo-
gen zijn van deze 100 jarige vereni-
ging”. Hij gaf een opsomming van de 
Nieuwe Meer kroonjuwelen: het rij-
ke verleden, de vrijwilligers die ver-
antwoordelijkheid nemen binnen en 
buiten de vereniging, de faciliteiten, 
het clubgebouw, de ligging aan de 
Westeinder en natuurlijk de jeugd. 

“De mijlpaal van 100 jaar NM is 
geen garantie voor toekomstig suc-
ces, maar geeft wel een uitste-
kende uitgangspositie.” Daarnaast 
stond Henny nog even stil bij een 
paar doelen die de vereniging zich 
ten doel heeft gesteld ter voorbe-
reiding op het lustrum: Respect to-
nen voor het verleden met een ten-
toonstelling en een boek, het open-
stellen van Nieuwe Meer naar de di-
recte omgeving en het steunen van 
natuurlijk erfgoed, de Bovenlanden. 
Daarna kreeg de voorzitter van het 
KNWV Hugo Snoek het woord en hij 
ging in op de rol van het KNWV in 
de hedendaagse watersportwereld. 

Behouden vaart
De Commissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, Johan Remkes, fe-
liciteerde de vereniging en compli-
menteerde de vrijwilligers voor hun 
inzet. “Uw vereniging opereert let-
terlijk en figuurlijk in een bijzonde-
re omgeving. Enerzijds bevinden we 
ons in het mooiste gedeelte van de 
Hollandse plassen en anderzijds be-
vinden we ons onder de rook van 
een van de grootste economische 
motoren van ons land. Buurman 
Schiphol laat letterlijk van zich ho-
ren. Ondanks dit spanningsveld is er 
sprake van een situatie waarin de-
ze grootheden in redelijk evenwicht 

kunnen samenwonen.” Tevens sprak 
Johan Remkes zijn waardering uit 
voor de steun van de Nieuwe Meer 
aan Stichting de Bovenlanden die 
ook vanuit de provincie op steun kan 
rekenen. “Werken, wonen en recre-
eren met elkaar in balans brengen is 
de uitdaging waar we in de provincie 
voor staan en ik wens u daarbij een 
succesvolle toekomst en een be-
houden vaart”, besloot Remkes. Als 
voorzitter van de archiefcommissie 
was het de beurt aan Shim’on Bo-
renzstajn om de eerste exemplaren 
van het lustrumboek ’t Boeiervolk te 
overhandigen aan de sprekers die 
hem waren voorgegaan en aan bur-
gemeester Pieter Litjens, die daar-
na het woord kreeg. Met het opsom-
men van de toegevoegde waarden 
binnen de gemeente Aalsmeer en 
met de complimenten voor het sa-
menstellen van de tentoonstelling 
en zijn rol in de totstandkoming van 
het lustrumboek feliciteerde de eer-
ste burger de leden van WV Nieu-
we Meer met haar 100 jarig bestaan. 

Receptie en optredens
De receptie was het startsein van 
zeer goed bezochte feestdagen 
waarbij een aantal nautische activi-
teiten vanwege de slechte weersom-
standigheden moest worden gean-
nuleerd. De zeilwedstrijden van vrij-
dag en het met 70 boten het getal 
‘100’ formeren wat vanuit een heli-
kopter zouden worden vastgelegd 
kwamen vanwege de harde wind te 
vervallen. Het parcours van de dra-
kenboot roeiwedstrijden en de zeil-
wedstrijden van zaterdag werden 
verlegd en ingekort. Zelfs de met 
een zeer strek gereefd tuig varende 
zeilboten konden niet schadevrij de 
haven bereiken. Voor de feestavond 
van zaterdag stond een gemêleerd 
gezelschap aan artiesten borg voor 
een geslaagde avond. Een jazz com-
bo, een operazangeres die vanaf het 
water haar publiek toezong en een 
band die tot in de kleine uurtjes het 
publiek wist te amuseren. De nau-
tische braderie en de kinderoptre-
dens van zondag vormden de afslui-
ting van een geslaagde lustrumvie-
ring van 100 jaar WV Nieuwe Meer. 

Zaterdag 16 en zondag 17 juni
Crash museum open op 
werelderfgoedweekend
Aalsmeer - Ontdek en beleef wat 
de negen door Unesco erkende Ne-
derlandse werelderfgoederen zo 
uniek maken in de wereld tijdens 
het Werelderfgoedweekend op 16 
en 17 juni. De negen werelderf-
goederen bieden een speciaal sa-
mengesteld programma dat op bij-
zondere wijze het verhaal van Ne-
derland en de Nederlanders ver-
telt. Ook tonen de Werelderfgoede-
ren vol trots hun relatie met ande-
re werelderfgoederen over de héle 
wereld. 
Dit jaar staat het weekend in het te-
ken van internationale samenwer-
king. Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 in het fort van 
Aalsmeer (Stelling van Amsterdam) 
in Aalsmeerderbrug is gratis toe-
gankelijk voor publiek. In de Beem-
ster wordt een informatiemarkt ge-
organiseerd met onder andere aan-
dacht voor de Werelderfgoedste-
den in de regio Noordwest-Euro-
pa en diverse Tsjechische Wereld-
erfgoederen. De Nederlandse We-
relderfgoederen organiseren geza-
menlijk de aftrap van het Werelderf-

goedweekend op 16 juni in De Rode 
Hoed in Amsterdam. Werelderfgoe-
deren zijn van uitzonderlijke univer-
sele waarde voor de mensheid. Ze 
zijn ingeschreven op de Lijst van het 
Werelderfgoed van Unesco om te 
worden beschermd, zodat toekom-
stige generaties er ook van kunnen 
genieten. Dankzij het verdrag zijn er 
wereldwijd 936 monumenten op de-
ze lijst geplaatst. Nederland heeft 
negen door Unesco erkende We-
relderfgoederen. Deze zijn uniek in 
de wereld, net als bijvoorbeeld de 
Galapagoseilanden en de Chine-
se Muur. Ze vertellen op bijzondere 
wijze het verhaal van Nederland en 
de Nederlanders op het gebied van 
waterbeheer, burgersamenleving en 
(land)ontwerp. Dat deden ze toen, 
dat doen ze nu en dat zullen ze blij-
ven doen. De huidige Werelderfgoe-
deren in Nederland zijn: Stelling van 
Amsterdam, Schokland, Kinderdijk, 
Woudagemaal, Willemstad Curaçao, 
De Beemster, Rietveld-Schröder-
huis, Waddenzee en grachtengordel 
Amsterdam. Kijk op werelderfgoed.
nl om meer te beleven.

Aalsmeer - “Zo trof ik mijn auto zondagochtend 10 juni aan voor mijn deur 
in de Cyclamenstraat. Zaterdagnacht moet dit gebeurd zijn. Er stond helaas 
geen handtekening bij wie dit hakenkruis op mijn auto heeft gespoten”, aldus 
Janny Meijer. De inwoonster hoopt getuigen te vinden. Melden kan bij de po-
litie via 0900-8844.
 

Nazi-vandalisme op auto

Wethouder bij ouderavond 

Alcoholgebruik jongeren 
in Aalsmeer boven norm!
Aalsmeer -  Op 30 mei was in 
Wellantcollege de Groenstrook een 
thema-avond over het terugdrin-
gen van het gebruik van genot-
middelen alcohol en drugs bij jon-
geren. Wethouder Verburg was bij 
deze ouderavond aanwezig. Tij-
dens zijn welkomstwoord ging hij 
in op de noodzaak van alcohol- 
en drugspreventie bij jongeren. 
Wethouder Ad Verburg: “De cij-
fers liegen er niet om. 59% van de 
Aalsmeerse jongeren tussen de 13 
en 16 jaar heeft al alcohol gedron-
ken. 33% van deze jongeren drin-
ken regelmatig 5 glazen of meer op 
een avond. Dit noemen we over-
matig alcoholgebruik. Het alcohol-
gebruik bij jongeren in Aalsmeer 
ligt boven het gemiddelde in de 
regio. Het cannabisgebruik on-
der jongeren ligt met zo’n 10% net 
boven het gemiddelde in de re-
gio. Dat geldt ook voor het percen-
tage van 2% van de jongeren dat 
ooit harddrugs heeft gebruikt. Het 
terug dringen van schadelijk alco-
hol- en drugsgebruik is belangrijk 
voor gemeente Aalsmeer. Daarom 
werkt de gemeente samen met de 
GGD om dit bespreekbaar te ma-
ken en de jeugd en de ouders voor 
te lichten.” 

Training ouders en docenten
De wethouder gaf een compliment 
aan de meer dan 70 ouders dat zij 
gekomen waren. “Ouders zijn heel 
belangrijk bij het terugdringen van 
het gebruik van genotmiddelen, 
zoals alcohol en drugs, bij jonge-
ren.” Ook bedankte hij de school 
en de ouderraad voor hun geweldi-
ge inzet. Zij steken al twee jaar veel 
tijd in de lessen en het trainen van 
docenten en in deze ouderavond. 
Dit voorlichtingsprogramma op het 
Voortgezet onderwijs valt onder het 
project ‘De Gezonde School en Ge-
notmiddelen’. Dit project bestaan 
uit lessen voor de leerlingen, trai-
ning voor docenten, aanpassen van 
schoolbeleid en bereik van ouders. 
Onder deze laatste noemer valt de 
ouderavond. De voorlichting op 
scholen doen docenten zelf met 
een programma van de GGD. Do-
centen kunnen dan ook een aan-
spreekpunt zijn voor leerlingen. 
Maar ook door uitleg te geven aan 
ouders hoe ze moeten omgaan met 
alcohol- en drugspreventie bij jon-
geren. 

Veel risico’s
Tijdens de avond was een presen-
tatie over alcohol, blowen en op-
voeding van Steffie Nooy, Func-
tionaris Gezondheidsbevordering 
Jeugd van GGD Amsterdam. Zij 
ging in op de cijfers van alcohol- 
en wiet/cannabisgebruik, gaf uit-
leg over de risico’s van alcohol- 
en cannabisgebruik bij jongeren 
en wat ouders konden doen. Risi-
co’s van alcoholgebruik zijn onder 
meer hersenbeschadiging, slech-
te leerprestaties en schooluitval, 
alcoholvergiftiging of in coma ra-

ken, ongelukken en agressie en 
grotere kans op verslaving op la-
tere leeftijd. Alcohol is extra slecht 
voor je hersenen tot je 24 jaar. Ri-
sico’s van cannabisgebruik zijn on-
der meer geestelijke afhankelijk-
heid en kanker. Op het moment dat 
iemand onder invloed is, door blo-
wen, zijn de risico’s vermindering 
van concentratie- en reactiever-
mogen en van korte termijngeheu-
gen. In de presentatie kwam naar 
voren dat ouders meer invloed op 
het gebruik van hun kinderen heb-
ben dan ze denken. Het is goed als 
ouders vooraf regels stellen. Bij-
voorbeeld alcoholgebruik mag pas 
vanaf 16 jaar. Als het kind drinkt 
of blowt, is het belangrijk dat ou-
ders hun standpunt duidelijk blij-
ven maken en afspraken maken 
over tijdstippen en hoeveelheid. 
Ook is het belangrijk dat ze contact 
houden met hun kinderen en posi-
tief gedrag belonen. Het is belang-
rijk dat ouders er met hun kinde-
ren over praten en de gevolgen van 
het gedrag bespreken. Ze moeten 
hun kinderen ruimte geven voor 
hun eigen mening en interesse to-
nen. Ook is het belangrijk dat ze de 
vrienden van hun kinderen kennen. 
Daarna was er interactief theater 
van het Theatercollectief. Met ac-
teurs werden situaties tussen jon-
geren en hun ouders nagespeeld. 
Door de interactie met de acteurs 
over ‘echte situaties’ konden de 
ouders hier heel veel van opsteken. 
Meer informatie over alcohol- en 
drugspreventie is te vinden op de 
site van de GGD en op www.hoe-
pakjijdataan.nl. Informatie over al-
cohol, tabak, hasj en wiet is te vin-
den bij www.alcoholinfo.nl/alco-
hol of via infolijn: 0900 500 2021 en 
www.drugsinfo.nl/drugs of via info-
lijn: 0900 500 1995. Wilt u gewoon 
eens van gedachten wisselen met 
iemand over het alcohol- of drugs-
gebruik van uw kinderen of vragen 
hierover stellen? Neem dan con-
tact op met Leo Clarijs van Brijder 
Preventie, leo.clarijs@brijder.nl. 

Aanhouding na 
bedreiging
Aalsmeer - Op donderdag 7 juni 
om kwart voor twee in de middag 
heeft een buschauffeur assisten-
tie van de politie gevraagd vanwege 
een lastige passagier. De persoon, 
een 42 jarige man uit Somalië, wei-
gerde bij het busstation in de Hor-
tensialaan uit te stappen. De man 
verkeerde vermoedelijk onder in-
vloed van alcohol en drugs. Vanwe-
ge bedreiging en belediging heb-
ben agenten de man aangehouden 
en in de cel gezet. ‘s Avonds is de 
Somaliër weer heen gezonden. Hij 
kan rekenen op een pittige reke-
ning vanwege het vervuilen van de 
politiecel.

2e katern



een daverende show. Zondag was 
het eindelijk goed weer, en dat kwam 
goed uit, want de spelletjes voor de 
familiedag konden mooi op de par-
keerplaats worden uitgestald. Binnen 
in de feesttent was de oecumenische 
dienst al aan de gang. Dominee Hans 
van Dalen en pastor Annemiek Blonk 
leidden de dienst waar vele mensen 
op af waren gekomen. Een zestigtal 
liefhebbers van zingen vormden het 
gelegenheidskoor dat onder leiding 
stond van dirigent Irma Hogenboom-
Zethof. Het Combo van Fiore onder-
steunden het koor. De opbrengst van 
de collecte die gehouden werd is al-
lemaal ten goede van het fonds Ge-
handicaptensport. Bij de familiedag 
werd de draaimolen steeds door de 
kleinere kinderen gevuld, een mooie 
attractie. De oudere kinderen leef-
den zich vooral uit op het levend ta-
felvoetbalspel. Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders was mede verant-
woordelijk voor het succes van de fa-
miliedag. Zij had Ringsteken als on-
derdeel, waar menige kinderen een 
nat pak aan overhielden. Ook het ei-
erengooien was, soms door het af-
zwaaien van de eieren, een fantas-
tisch schouwspel. De middag werd 
afgesloten met een optreden van de 
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. Een 
redelijk gevulde feesttent genoot van 
de liedjes van ‘onze’ Jan. De orga-
nisatie kan terugkijken op een ge-
slaagde feestweek. Ondanks het 
mindere weer heeft Kudelstaart ge-
noten van de feestweek Kudelstaart 
Knalt!

Foto: Kick Spaargaren

meteo Schiphol, om het feest door te 
laten gaan. Tweede tegenvaller was 
dat de Lawineboys afgezegd hadden, 
vanwege een oogontsteking van één 
van de zangers. Gelukkig werd door 
het artiestenbureau een vervanger 
geregeld: Rob Ronalds. De muziek 
van de Apres Skihut galde al hard 
door de feesttent toen Rob Ronalds 
er een mooie show van maakte. De 
avond werd weer afgesloten door de 
DJ’s van de Apres Skihut. Zaterdag-
ochtend stond de autopuzzelrit op 
het programma. Een prachtige tocht 
rond Reeuwijk werd gereden en de 
vragen werden soms door middels 
van Ipads opgezocht. Een dagje ra-
cen op het circuit van Zandvoort is 
gewonnen door de equipe van Peter 
(Klaas) Zethof, een weekend rijden 
in een cabriolet is gewonnen door 
de equipe van Edwin Burgers en de 
derde prijs, een gratis APK, is door 
de equipe van Lex Voorn gewonnen. 
Toch nog vijf mensen trotseerden 
ook de wind en gingen 40 kilometer 
fietsen. Ruim 200 toeschouwers wa-
ren getuige van het verlies van het 
Nederlands elftal tegen Denemar-
ken op het EK, een volgende domper. 
Maar toch moest de feestavond op 
gang komen die erop volgde en dat 
lukte uitstekend. Live on Tour bracht 
de sfeer in de feesttent. De aange-
vraagde nummers uit het publiek 
bracht de zanger en zangeres van 
Live on Tour fantastisch ten gehore. 
Rond 23.30 uur was het tijd voor een 
optreden van Django Wagner, die zijn 
Nederlandse repertoire aan het Ku-
delstaartse publiek liet horen. Live 
on Tour sloot de avond in stijl af, met 
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Actiemaand in De Ichtusshop 
Aalsmeer - De hele maand ju-
ni organiseert boekhandel De Ich-
tusshop de voordeelactie Hoog-
spanning. Bij aankoop van een van 
de tien spannende toptitels krijgt 
de klant het actieboek ‘Olie op het 
vuur’ van Heerco Walinga er gratis 
bij. Jaarlijks staan in de maand ju-
ni spannende christelijke boeken 
centraal tijdens Hoogspanning. De 
boekhandels besteden dan speciaal 
aandacht aan thrillers, fantasieboe-
ken en spannende romans. Met va-
derdag in het vooruitzicht is de ac-
tie Hoogspanning een mooi cadeau 
idee. Daarnaast loopt er ook nog 
een dvd-actie. De film ‘Het bezoek’ 
wordt bij een geselecteerd aantal 
films cadeau gedaan. Momenteel 

is De Ichtusshop weer op zoek naar 
een aantal nieuwe vrijwilligers. 

Lijkt het u leuk om dit bijzondere 
stukje werk te ondersteunen door 
één ochtend of middag in de twee 
of drie weken in De Ichtusshop te 
staan? Neem dan eens contact op 
ten aanzien van de werkzaamhe-
den met Ria Sparnaaij via 340528 of 
Pia van Willegen via 367373 of infor-
meer in de winkel. 

De Ichtusshop is gevestigd in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat 
en elke dinsdag, vrijdag en zater-
dag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Kijk ook eens op www.ichtus-
shop.nl.

Oudercontactavond ‘Natuurlijk 
gezond’ in Wilgenlaan
Aalsmeer - Op woensdag 20 juni 
organiseert Catinka Rabbers-Dek-
ker een oudercontactavond rond 
‘natuurlijk gezond’. De thema’s van 
deze avond zullen zijn: Mazelen, wat 
kun je er mee en hoe gevaarlijk is 
het?  En natuurlijke manieren om 
koorts te verlagen als de lichaams-
temperatuur te snel stijgt, zodat 
koortsstuipen voorkomen kunnen 
worden. Ook eigen ervaringen kun-
nen worden uitgewisseld, daarnaast 

is er tijd om in contact te komen met 
ouders die kiezen voor natuurlijke 
voeding, weinig straling en/of voor 
bewust anders of niet vaccineren. 

De oudercontactavond is van 20.00 
tot 22.00 uur, wordt gehouden in de 
praktijk ‘Catinka, met het oog op ge-
zondheid’ in de Wilgenlaan 14 en is 
gratis te bezoeken. Aanmelden kan 
via de mail info@catinka.nl of tele-
fonisch 0297-363848. 

Voor tuinhuisjes, sauna’s en trampolines

Blokhutwereld breidt webshop 
uit met grote showroom 
Amstelveen - Nog maar krap vier 
jaar geleden begonnen de jonge 
vrienden Matthijs Remerij en Marius 
Jansen hun webshop Blokhutwereld.
nl. Ze verkochten zeer succesvol al-
lerlei soorten blokhutten, chalets en 
tuinhuisjes, die ze rechtstreeks im-
porteerden uit Scandinavië en Oost-
Europa. Het bedrijf bestond uit niet 
meer dan een bureau met een com-
puter en een telefoon. “Door vrien-
den die in Italië en Spanje blokhut-
ten verkopen, kwamen we in aanra-
king met deze branche”, vertelt Mat-
thijs Remerij. “Door onze kennis van 
verkoop en ICT zijn we gestart met 
het internetbedrijf.” De overheadkos-
ten waren laag, waardoor ze scherpe 
prijzen konden neerzetten voor kwa-
litatief hoge producten. De zaken 
gingen goed en Matthijs en Marius 
besloten om hun bedrijf uit te brei-
den met een showroom. Ze konden 
een groot pand betrekken aan de 
Legmeerdijk 276 op een klein bedrij-
venterrein, vlakbij de bloemenveiling. 
De ingang van het pad is te herken-
nen aan het bord met een rood mi-
niblokhutje. “De webshop is er nog 
steeds, maar nu kunnen de klanten 
de mensen achter Blokhutwereld 
ook in de ogen kijken”, zegt de en-
thousiaste eigenaar. “Het is tenslot-
te geen pakje boter dat je koopt.” De 

klanten vinden het prettig om pro-
ducten te kunnen zien en persoon-
lijke uitleg hierover te krijgen. In 
de showroom staan onder andere 
mooie blokhutten, tuinhuizen, cha-
lets, carports, priëlen en bergingen 
opgesteld. Naast de direct geïm-
porteerde eigen lijn, verkoopt Blok-
hutwereld ook merken als het Duit-
se Karibu, Interflex uit Nederland en 
maatwerk vanuit een fabriek in Bel-
gië. Verf en beits levert het bedrijf 
van het merk Hermadix. Als de klant 
dat wenst kan het hele totaalpakket 
aangeleverd worden, vanaf de hard-
houten palen voor in de grond tot en 
met de vloer, de dakbedekking en de 
verf en beits. Bij de eigen Blokhut-
wereld-lijn wordt de dakbedekking 
meegeleverd en zit ook de vloer er 
bij in, evenals gratis transport. Klan-
ten hoeven pas bij aflevering te be-
talen (onder rembours) met uitzon-
dering van maatwerkprojecten. Zelfs 
de opbouw kan geregeld worden als 
klanten het niet zien zitten om zelf 
aan de klus te beginnen. De klant 
staat bij Blokhutwereld centraal en 
ze vinden het fijn om met ze mee te 
mogen denken. “Zeker als het maat-
werk betreft is het prettig om samen 
tot een geweldig resultaat te komen.” 
De klant is voor hen de beste verko-
per, want mede door goede mond-

Is uw huis verkoop klaar?
Aalsmeer - Sinds kort heeft 
Aalsmeer er een gecertificeerd ver-
koopstyliste bij. Eugénie Erkelens is 
met Fabuleus Verkoopstyling sinds 
begin dit jaar actief in Aalsmeer en 
omstreken. Zij heeft haar opleiding 
gevolgd bij House of KIKI, marktlei-
der op het gebied van verkoopsty-
ling en bekend van het succesvolle 
RTL 4 programma ‘uitstel van exe-
cutie’. Zij is aangesloten bij het net-
werk CNVV (centraal Netwerk voor 
verkoopstylisten) en is daarmee een 
gecertificeerd verkoopstylist. On-
danks dat de kredietcrisis over zijn 
hoogtepunt heen lijkt te zijn, zit er 
nog weinig beweging in de woning-
markt. Potentiële kopers zijn voor-
zichtiger geworden met het kopen 
van een woning. Ze willen in één 
oogopslag kunnen zien wat een 
woning te bieden heeft. Uit onder-
zoek blijkt dat 90% van de woning-
zoekenden binnen een minuut be-
slist of ze de woning willen kopen 
of niet. Puur op gevoel. Het is dus 
van groot belang dat een woning er 
positief uitspringt en optimaal ge-
presenteerd wordt op internet, bij 
de makelaar en tijdens bezichtigin-
gen. Voor Eugénie Erkelens was dit 
dan ook de reden om een bedrijf 

op te starten in verkoopstyling. Ver-
koopstyling gaat verder dan de be-
kende trucs als het bakken van een 
appeltaart of het neerzetten van een 
boeket bloemen vlak voor de be-
zichtiging. Verkoopstyling is het zo 
veel mogelijk neutraliseren, opfris-
sen en ruimtelijk maken van een 
woning, om een zo breed mogelijk 
publiek aan te spreken. Het is be-
wezen dat verkoopstyling de verko-
per uiteindelijk meer oplevert dan 
het verlagen van de vraagprijs. Het 
bedrag dat u als verkoper kwijt bent 
aan het restylen van uw woning is 
altijd veel minder dan een verlaging 
van de vraagprijs. Wilt u uw huis 
overtuigend presenteren tijdens een 
open dag? Staat uw woning al wat 
langer te koop, ook dan biedt Fabu-
leus uitkomst. Elke maand dat u uw 
huis eerder verkoopt, scheelt vaak 
honderden euro’s aan bespaarde 
hypotheek en ander vaste lasten. 
Verkoopstyling verdient zich daar-
om snel terug. Bent u nieuwsgierig 
geworden wat Fabuleus voor de ver-
koopkansen van uw woning kan be-
tekenen, kijk dan eens op de websi-
te (www.fabuleus-verkoopstyling.nl) 
of reageer via info@fabuleus-ver-
koopstyling.nl.

Afscheidsreceptie Simone 
bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Na meer dan tien jaar 
werkzaam geweest te zij als opto-
metrist en contactlensspecialist bij 
Ed Kriek Optiek, werd het voor Si-
mone tijd voor een nieuwe uitda-
ging. En wat voor één! Zij kreeg de 
‘once in a lifetime’ aanbieding om 
manager te worden van de oogzorg 
afdeling van het Rode Kruis zieken-
huis in Beverwijk en dat is een aan-
bieding die ze niet kon afslaan. Toch 
met pijn in het hart naar haar col-
lega’s en al haar trouwe klanten bij 
Ed Kriek, zal zij per 30 juni afscheid 
nemen van Aalsmeer, om in Bever-
wijk een nieuwe carrière stap te 
maken. Ze weet echter dat ze haar 
praktijk in goede handen achter zal 
laten. Karlijn Hospes, een protegé 
van haar, is de nieuwe optometriste 
bij de optiek en zij zal zich natuur-
lijk gesteund weten door haar ge-

diplomeerde contactlensspecialis-
ten Henriëtte van Zwieten, Sander 
ten Seldam, Caroline Molkenboer 
en Ed en Raphaël Kriek. Karlijn is 
dan ook volledig opgeleid door Si-
mone tijdens haar stageperiode van 
een half jaar bij Ed Kriek Optiek en 
is net zo gedreven om de optome-
triepraktijk tot grote hoogte te bren-
gen om zo de oogzorg in Aalmeer 
en omstreken op een zeer hoog ni-
veau te houden. 
Ter gelegenheid van het afscheid 
van Simone wordt op vrijdagavond 
22 juni van 18.00 tot 20.00 uur een 
afscheidsreceptie voor Simone ge-
houden, waar zij afscheid kan ne-
men van haar klanten in de winkel 
van Ed kriek Optiek aan de Stati-
onsweg 2, alwaar er nog een fees-
telijke toast uitgebracht kan worden 
met elkaar.

Zaterdag interview
Baantjer-auteur Simon de 
Waal te gast in Boekhuis
Aalsmeer - Appie Baantjer over-
leed in 2010, maar zijn boeken le-
ven voort. Sterker nog, er verschij-
nen nog steeds nieuwe titels, zoals 
onlangs ‘Een mes in de rug’. De ver-
halen worden nu geschreven door 
Simon de Waal, die net als Baantjer 
rechercheur is bij de Amsterdamse 
politie en ook afleveringen schreef 
van de beroemde tv-serie. Zater-
dag 16 juni wordt de auteur geïn-
terviewd en komt hij signeren in het 
Boekhuis. In 2008 verscheen het ze-
ventigste en laatste deel in de klas-
sieke Baantjer-reeks. De detective-
verhalen rond rechercheur De Cock 
(met c-o-c-k) spelen zich altijd af in 
Amsterdam en door de jaren heen 
zijn er vele miljoenen van verkocht. 
Hoewel Appie Baantjer eigenlijk van 
plan was te stoppen met schrijven, 
begon het toch weer te kriebelen 
en kwam het tot een samenwerking 
met Simon de Waal. In 2009 ver-
scheen het eerste deel van Baantjer 
& De Waal getiteld ‘Een Rus in de 
Jordaan’, dat lovend werd ontvan-
gen. In deze nieuwe reeks politiero-
mans zijn de hoofdrollen weggelegd 
voor Peter van Opperdoes en zijn 
jongere collega Jacob, die duide-
lijk trekjes vertonen van hun schep-
pers. Tot aan het overlijden van Ap-
pie Baantjer in 2010 verschenen er 
vier titels van Baantjer & De Waal. 
Inmiddels staat de teller op zes boe-
ken, want Simon de Waal blijft de 
serie voortzetten. Het meest recente 
boek, ‘Een mes in de rug’, verscheen 
in april 2012. 

Veelzijdig man
Dat Baantjer juist Simon de Waal 
uitkoos als zijn protegé is geen toe-
val. De Waal begon zijn carrière bij 
de Amsterdamse politie als agent. 
Sinds 1986 is hij er rechercheur in 
de binnenstad, met als specialiteit 
zware misdrijven. In 1991 werd zijn 
interesse voor het scenarioschrijven 
gewekt toen hij gevraagd werd als 
adviseur bij een speelfilm. Sindsdien 

is Simon de Waal een van Neder-
lands meest succesvolle scenario-
schrijvers: hij schreef voor de series 
Baantjer, Russen, Unit 13 en Grijp-
stra & De Gier en was auteur van 
de film Lek (waarvoor hij een Gou-
den Kalf won voor het beste sce-
nario). Zijn eerste boek, de thriller 
‘Cop vs Killer’, verscheen in 2005 en 
werd genomineerd voor De Gouden 
Strop. Ook het tweede boek, ‘Penti-
to’, werd genomineerd en kreeg veel 
lof toegezwaaid. Simon de Waal is, 
kortom, een veelzijdig man. Omdat 
juni de ‘Maand van het Spannende 
Boek’ is, heeft Boekhuis Aalsmeer 
de schrijver uitgenodigd. Aanstaan-
de zaterdag 16 juni wordt Simon de 
Waal om 14.00 uur in de winkel in de 
Zijdstraat geïnterviewd door Con-
stantijn Hoffscholte. Aansluitend zal 
de auteur signeren. De toegang is 
gratis. Alle delen van Baantjer & De 
Waal zijn te koop alsmede een aan-
tal delen uit de klassieke Baantjer-
reeks en eigen boeken van Simon 
de Waal. 

Simon de Waal. 
Foto: Michiel van Nieuwkerk.

Ondanks het mindere weer
Geslaagde Feestweek Kudelstaart
Aalsmeer - Kudelstaart kan terug 
kijken op een geslaagde feestweek. 
De feestweek ter ere van het 80-jarig 
bestaan van RKDES werd de afgelo-
pen week gehouden in de feesttent 
aan de Wim Kandreef. De feestweek 
startte met de jeugddag, dat in het 
teken stond van een sportinstuif voor 
de basisscholen in Kudelstaart. Van-
wege de slechte weersomstandighe-
den werd er ook uitgeweken naar de 
Proosdijhal, waar de groepen 1 en 2 
hun spelletjes mochten uitoefenen. ‘s 
Middags waren de oudere groepen 6 
tot en met 8 aan de beurt. Naast het 
voetbal en handbal bij RKDES, kon-
den de kinderen ook les krijgen in 
taekwondo en schermen. Binnen in 
de kantine werd gehiphopt. Na af-
loop kreeg iedere deelnemer een 
mooi aandenken in de vorm van een 
bidon met het logo van Kudelstaart 
Knalt. Op woensdagavond was de 
eerste tegenvaller. Coverband The 
Red Maddies had enkele zieke band-
leden, dus kon niet komen. Gelukkig 
was Rockband Got It! bereid om nog 
langer te spelen, zodat dit prima werd 
opgelost. Het optreden van Got It! viel 
in de smaak bij het aanwezige pu-
bliek. Allereerst had beginnend zan-
ger Nick Dekker zijn zangkunsten la-
ten horen aan het Kudelstaartse pu-

bliek. De avond werd afgesloten door 
een daverend optreden van DJ Me-
neer Marcel, die zelfs ook zijn dans-
pasjes ten tonele bracht. Op donder-
dag was de feesttent gevuld met ruim 
250 mensen die graag wilden kienen. 
Mooie prijzen stonden uitgestald op 
het podium, dus iedereen wilde die 
wel meenemen. Vele hoogtepun-
ten vielen er deze avond te noteren. 
Bier voor de presentatoren Beatle en 
Gert en DJ Bundy bij een valse kien, 
het sneuvelen van een net gewonnen 
vaas, de pauze muziek van DJ Bun-
dy bij het winnen van iedere prijs, het 
winnen van de hoofdprijs van een 
reischeque van Natasja van Loon. Op 
vrijdag waren ongeveer 70 ouderen 
afgekomen op de seniorenmiddag. 
Theatergroep Mooi Weer (helaas de-
den zij hun naam geen eer aan, want 
de wind liet zich behoorlijk gelden 
rond de feesttent), speelde het thea-
terstuk Aan de Keukentafel, waar ou-
de liedjes van vroeger en herinnerin-
gen als klappermelk met suiker wer-
den opgedaan. Vrijdagavond waren 
er weer tegenvallers voor de organi-
satie. Allereerst was de windkracht 
zo toegenomen, dat de feesttent be-
hoorlijke klappen kreeg. Pas rond 
21.00 uur werd besloten, na contact 
te hebben gehad met onder andere 

op-mond reclame kan het bedrijf 
succesvol groeien. “Tevreden klan-
ten is voor ons een must, daarom 
willen wij een eerlijk en helder be-
drijf zijn, duidelijk communiceren en 
een goede service en prijs-kwaliteit 
verhouding garanderen.” Een voor-
beeld van een tevreden klant is de 
scouting in Amstelveen, waaraan ze 
verschillende houten gebouwen ge-
leverd hebben. De ambitieuze eige-
naren zitten nog vol met goede idee-
en om de klant nog beter van dienst 
te kunnen zijn. In de rustige maan-
den gaan ze de showroom opnieuw 
inrichten met onder andere een kin-
derhoek en een televisiescherm met 
informatieve filmpjes over hun pro-
ducten. Maar ook de productenlijn 
in de showroom zal uitgebreid wor-
den met schuttingen, tuinmeubelen, 

sauna’s en kinderspeelhuisjes. Mat-
thijs vindt het verkopen van blokhut-
ten een geweldig vak. “De mensen 
die hier komen zijn relatief ontspan-
nen. Het is leuk om met je tuin bezig 
te zijn.” Op dit moment werken er ze-
ven mensen bij Blokhutwereld. Een 
nevenactiviteit van Matthijs en Mari-
us is de webshop trampoline-neder-
land.nl. Samen met compagnon Jes-
se Huisman verkopen ze trampoli-
nes en toebehoren van goede kwa-
liteit. De showroom van Blokhutwe-
reld is iedere dag geopend van ne-
gen uur tot half zes en zaterdag tot 
half vijf. Koopzondag is er iedere eer-
ste zondag van de maand. Meer in-
formatie is te vinden op: www.blok-
hutwereld.nl.

Door Ilse Zethof 

Speelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Het bestuur van buurt-
vereniging Ons Genoegen heeft be-
sloten om geen zomerstop te hou-
den, maar in de vakantieperiode 
eens per maand een speelavond te 
organiseren. Dit op verzoek van de 
leden van de vereniging. Echter ook 
liefhebbers van spelletjes wordt de 
mogelijkheid gegeven deze zomer-
maanden te komen klaverjassen en 
rummicuppen. De eerste vrije speel-

avond is op dinsdag 19 juni van-
af 19.30 uur bij de OTT in de Hor-
tensialaan. De zaal gaat open om 
19.00 uur. In 2013 gaat Ons Genoe-
gen weer een midweek organiseren 
van 22 tot en met 26 jaar. Wie mee 
wil of meer informatie wil, kan con-
tact opnemen met voorzitter P. Voorn 
via 06-51195674, secretaris L. van de 
Meer via 0297-324509 of penning-
meester N. Bekkers via 0297-327123.
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Nicole en Sharon derde op 
KNVB-voetbaltoernooi!
Aalsmeer - Nicole Vermue en 
Sharon van den Dool zijn op het 
KNVB-toernooi derde geworden 
met hun voetbalteam, meisjes on-
der 12 interregionaal. Het begon al-
lemaal in oktober waar Nicole (spe-
lend bij Jong Aalsmeer United) en 
Sharon (spelend bij SCW Rijsen-
hout) deelnamen aan de selectie-
rondes voor de KNVB. Na de 4:4 
rondes wisten ze allebei door te 
dringen naar de 7:7 activiteiten. Na 
twee middagen te hebben laten zien 
wat zij konden, waren ze geselec-
teerd om door te gaan naar de 11:11 
rondes. 54 Meisjes voetbalden voor 
wat ze waard waren, om te probe-
ren door te stromen naar de laatste 
32. En ja hoor, ook daar wisten zij 
zich allebei voor te plaatsen.Vervol-
gens kwam er een selectiewedstrijd 
bij Olympia Haarlem, om uit de over-
gebleven 32 meiden een team te se-
lecteren van 16 meisjes. 

Ook daar lieten ze weer zien wat ze 
konden, en na ongeveer een week 
wachten bij de brievenbus kwam 
daar eindelijk de verlossende brief, 
ze waren beide geselecteerd voor 
het team meisjes onder 12 interregi-
onaal! Er waren drie oefenwedstrij-

den gepland voor de meiden, tegen 
het team van regio Zuid werd helaas 
verloren, daarna speelde zij tegen 
de jongens D van Onze Gezellen en 
daar werd het een keurig gelijk spel. 
De laatste oefenwedstrijd was tegen 
de meisjes van Buitenveldert, en die 
wonnen ze met 3-0. Op 6 juni was 
dan het afsluitende toernooi bij sv 
de Meern, na het praatje van Daph-
ne Koster (aanvoerdster Nederlands 
dameselftal) werd er afgetrapt voor 
het toernooi. De eerste wedstrijd 
werd helaas verloren, maar al voet-
ballend kwamen de meiden in hun 
spel, en werd de tweede wedstrijd 
gewonnen. Vervolgens nog één ge-
lijk, en de vierde werd weer gewon-
nen. Met de laatste wedstrijd kon-
den ze nog doorstomen naar de 
tweede plaats, maar dan moest er 
wel gewonnen worden. 25 Minuten 
lang werd er echt goed gevoetbald, 
maar helaas werd er niet gescoord. 
Na één uitbraak van de tegenpartij 
kwamen ze 1-0 achter, en dat was 
tevens de eindstand. Toch een keu-
rige derde plaats behaald door het 
team van Nicole en Sharon! De mei-
den gaan zich nu opmaken voor 
een volgend seizoen bij de selectie 
meisjes onder 13!

Speelmiddag Weteringplantsoen
Aalsmeer - Woensdag 20 juni or-
ganiseert de Binding samen met 
de gemeente een prinsen en prin-
sessen feest op de Weteringplant-
soen in het centrum voor jonge kin-
deren tussen de 2 en 10 jaar. Het 
feest begint om 14.30 en duurt tot 
16.30 uur. Er is heel veel te doen: 
Een heus kasteel luchtkussen, ge-
schminkt worden als prins, prin-
ses of lakei, eendjes vissen in de 
vijver, knutseltafel (juwelen kroon 
of Aalsmeer schildwapen maken), 
poppenkast, muziek, eten (popcorn 
machine) en drinken, kleurenwed-
strijd en fotoschoot als prins of prin-
ses. Om 16.00 uur zal wethouder Ad 
Verbrug de prijsuitreiking verzor-
gen van de mooiste kleurplaat. Ui-
teraard krijgt de winnaar een mooie 

prijs. De kleurplaat wordt huis aan 
huis bezorgt in het Centrum sa-
men met de nieuwsbrief Dorp, maar 
kan ook gedownload worden van 
de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl zoek op kleurplaten. Let 
op dat je wel de kleurplaat ‘Spelen 
in Aalsmeer’ neemt!

Voor jong en oud!
Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom en kunnen genieten 
van een kopje thee of koffie en wat 
lekkers aan tafel. Als u ’s middags 
ook een handje wilt helpen kunt u 
zich aanmelden bij: lenneke@de-
binding.nl. Hier kan iedereen ook 
terecht voor meer informatie. Bij 
slecht weer wordt het feest gevierd 
in de Binding in de Zijdstraat 53. 

NK Volleybal 
Groep 5 Oosteinderschool 
vierde van Nederland
Aalsmeer - Op 9 juni is het Ne-
derlands kampioenschap volley-
bal voor basisscholen gehouden 
in sporthal de Kruisboog in Hou-
ten. Wessel Vollebregt, Gijs Hockx, 
Niels Lekkerkerk en Ryan van der 
Neut van groep 5 van de Oostein-
derschool behaalden een verdiende 
vierde plaats. De jongens mochten 
aan dit evenement deelnemen na-
dat ze 11 april aan het Noord Hol-
lands kampioenschap volleybal in 
Bovenkarspel hadden deelgenomen 
en kampioen waren geworden. Ook 
nu weer hadden ze thuis diverse 
trainingen achter de rug en moch-
ten ze aan een volleybaltraining van 
Frits deelnemen. Nadat ze zaterdag 
in de sporthal aankwamen was het 
al snel duidelijk waarom dit een Ne-
derlands kampioenschap was. Di-
verse schoolteams waren druk aan 
het trainen en het werd duidelijk dat 
er veel volleyballers tussen zaten. 
Maar ook de jongens waren voor-
bereid, dus met veel spanning gin-
gen ze de eerste wedstrijd in te-
gen school Morgenster. De eerste 

set wonnen ze met drie nul en de 
tweede set net aan met één nul. Dit 
was erg gunstig, want per set kreeg 
je punten, waardoor ze meteen vier 
punten binnen hadden. Met de 
scholen de Bongerd en de Borger-
school ging het gelijk op en wonnen 
ze allebei een set en verloren ze al-
lebei een set, waardoor ze uit twee 
wedstrijden nog eens 4 punten ver-
zameld hadden. Dit betekende dat 
ze tweede waren geworden in hun 
poule en in de halve finale terecht 
waren gekomen. Ze moesten tegen 
de nummer 1 van de andere poule. 

Die waren helaas iets te sterk en 
ook de laatste wedstrijd konden ze 
helaas niet winnen, maar dit be-
tekende wel dat ze een verdien-
de vierde plaats van de totaal acht 
teams hadden behaald. Een hele 
goede prestatie van de jongens, die 
in februari waren begonnen met het 
volleybal toernooi in Kudelstaart en 
nu 3 maanden later toch maar mooi 
op een Nederlands kampioenschap 
hebben gestaan. 

Van links naar rechts: Wessel, Gijs, Niels en Ryan.

Speedo finale zwemmen
Dertig medailles Oceanus Jeugd
Aalsmeer - In het weekend van 2 en 
3 juni kwam een grote groep kinderen 
naar het Veenweidebad in Mijdrecht 
om de Speedo finale te zwem-
men. De meeste zwemmers moes-
ten twee dagen achter elkaar starten. 
Een intensief weekend voor de jon-
ge zwemmers. Er werden veel nieu-
we persoonlijke records gezwom-
men. De grootste persoonlijke ver-
betering was op deze wedstrijd voor 
Emma van Zanten. Zij zwom de 100 
m vlinderslag in 1.43.13. De Ocea-
nus jeugd bracht dertig medailles 
mee naar huis. Er waren maar liefst 
vijftien gouden medailles. De broer-
tjes Dennis en Thomas Weening be-
haalde er maar liefst vijf per persoon, 
maar ook Amber Celie bemachtigde 
vijf maal een eerste plaats. Er zijn ze-

ven zilveren medailles behaald. Drie 
door Jens van Bakel, een voor Guilia 
Corsi, twee maal voor Jane Somme-
ling en een voor Ruben van Vierzen. 
De acht bronzen medailles zijn ge-
wonnenn door Guilia Corsi (2), Rick 
Moens (3), Jane Sommeling, Finn Vos 
en Emma van Zanten (elk 1). Deze 
wedstrijd was voor de meeste kinde-
ren de laatste van het seizoen. Voor 
een kleine groep volgt op 1 juli nog 
de jaargangfinale in Dordrecht. Op 
deze wedstrijd gaan de 24 snelste 
zwemmers van Nederland, op iedere 
afstand, tegen elkaar strijden. De kin-
deren die hier aan deelnemen gaan 
nog een aantal weken serieus door 
met trainen waaronder een aantal 
trainingen in het Sloterparkbad om te 
oefenen in een 50 meter bad. 

Groep 4 Oosteinderschool 
kampioen minivoetbal
Aalsmeer - Op 23 mei is het mini-
voetbaltoernooi voor groepen 4 bij 
VVA gehouden. Julian Ferdinandus-
se, Jayson van der Neut, Mats van 
Hijum, Willem Hagenberg (van links 
naar rechts) en op de grond Stijn 
Gorter van de Oosteinderschool zijn 
bij de jongens van groep 4 kampioen. 

Nadat ze op de snikhete woensdag-
middag vier wedstrijden gewonnen 
hadden in hun poule, moesten ze het 
daarna tegen nog vier groepen in de 
finale opnemen. Ook deze wisten het 
vijftal te winnen. Ongeslagen kampi-
oen dus! De Oosteinderschool is trots 
op deze leerlingen uit groep 4.

Zilver voor tenniszusjes 
Paula en Carmen 
Aalsmeer - De zusjes Paula uit 
groep 4 en Carmen uit groep van 
de Oosteinderschool hebben alle-
bei de tweede plaats gewonnen bij 
de districts jeugd kampioenschap-
pen IJmond 2012 in tennis. Pau-
la (8 jaar) heeft in de Meisjes En-
kel tot en met 8 jaar en Carmen (10 
jaar) in de Meisjes Enkel tot en met 
10 jaar gespeeld. Aan de DJK ne-
men voornamelijk kinderen deel die 
bij de KNTLB tennisbondsjeugdop-
leiding trainen. Carmen heeft twee 
wedstrijden in haar poule gewon-
nen (6-2, 6-1) en (6-2, 6-1) en een 
wedstrijd in de halve finale (6-3,6-

0). In de finale heeft Carmen haar 
wedstrijd verloren (6-4, 6-1). Paula 
speelde in een poule van drie meis-
jes. Zij speelde verkorte sets tot vier 
games op een driekwart veld. Eer-
ste wedstrijd heeft Paula gewon-
nen (5-3, 4-0) en de tweede in de 
finale verloren in de tiebreak (4-0, 
1-4, 4-5). Goed nieuws! Zowel Car-
men als Paula zijn weer geselec-
teerd voor de bondsjeugdoplei-
ding van KNLTB voor volgend jaar 
2012/2013. Paula in BN-A (totaal 
200 kinderen in Nederland) en Car-
men in BN-B (totaal 120 kinderen in 
Nederland).

Juf Liselore zegt ja tegen Frank!
Aalsmeer - Voor juf Liselore, juf 
van groep 1/2 C van basisschool 
De Oosteinder was zaterdag 9 ju-
ni waarschijnlijk de mooiste dag 
van haar leven. Deze dag trouw-
de ze met haar Frank. De kinderen 
van groep 1/2 C mochten deze bij-
zondere gebeurtenis meevieren tij-
dens de speciale kinderreceptie op 
Het Oude Slot in Heemstede. Voor 
deze dag hadden de kinderen met 
een aantal juffen en ouders mooie 
liefdesbogen gemaakt en een vers-
je uit hun hoofd geleerd op alle let-
ters van het alfabet. Ieder kind had 
zijn eigen tekst geleerd, welke hij/
zij mocht opzeggen voor het bruids-

paar. Daarnaast hadden de kinde-
ren een plakboek gemaakt met hun 
mooiste knutselwerken in het kader 
van de liefde. Na de overhandiging 
van de cadeaus, het opzeggen van 
het versje en de foto’s was het tijd 
voor feest. Op discomuziek danste 
het bruidspaar samen met de kinde-
ren de sterren uit de hemel. Geluk-
kig werd al deze spanning beloond 
met heerlijke cupcakes en ranja na 
afloop. Juf Liselore zag er schitte-
rend uit in een hele mooie jurk. De 
kinderen waren diep onder de in-
druk. Hopelijk heeft het bruidspaar 
net zo veel genoten van het moment 
als de kinderen.

Handbal jeugdcompetitie
B1 sluit mooi af met veldtitel
Aalsmeer - Zaterdag 9 juni was het 
voor veel spelers van de jongens B1 
van FIQAS Aalsmeer de laatste wed-
strijd die ze speelde in de B-jeugd. 
Driekwart van de spelers gaat vol-
gend seizoen namelijk naar de A-
jeugd. Maar, er was een prachtige 
kans om deze periode waardig af 
te sluiten: FIQAS Aalsmeer had na-
melijk de organisatie gekregen voor 
het NK veldhandbal en dus konden 
de jongens proberen op eigen veld 
hun titel te prolongeren. Als eer-
ste tegenstander was Olympia naar 
Aalsmeer gekomen. FIQAS begon 
niet goed, speelde wat stroef en zo 
kwamen de Aalsmeerders meteen 
met 1-4 achter. Na 10 minuten wis-
selden de coaches Jarcha en Djor-
dje dan ook het complete team en 
toen ging het opeens wél lopen. 
Snel werd het gelijk 6-6 en toen 
werd er meteen afstand genomen. 
En zo werd er uiteindelijk nog rede-
lijk makkelijk gewonnen, ook omdat 
één van de schutters van Olympia 
met rood het veld moest verlaten. 
De tweede partij was tegen SDS’99, 
een ploeg waarvan FIQAS dit jaar 
nog geen één keer had verloren. Dat 
gebeurde ook nu niet, want er werd 
vanaf het begin geweldig, prachtig 

handbal gespeeld met mooie com-
binaties en echt teamwork. ‘Zoals 
we altijd getraind hebben’, vertel-
de Jarcha later. Tussenstand 16-6, 
eindstand 26-14. De finale ging tus-
sen FIQAS Aalsmeer en Quintus, dat 
ongeveer met dezelfde cijfers van 
de tegenstanders had gewonnen, 
en beloofde dus flink spannend te 
worden. 
Tot 3-3 hielden de ploegen elkaar in 
evenwicht. Door goed keeperswerk 
van Mark en Marco scoorde Quin-
tus vervolgens een tijdje niet en liep 
FIQAS uit naar 7-3. Er werd lekker 
door gewisseld en iedereen kreeg 
een kans. Sven (1e jaars B) was erg 
goed in het midden, en kon de op-
bouwers elke keer goed vinden. 
Koen, Rein, Dany en Niels scoor-
den veel, maar speelden ook af naar 
de cirkelspelers Erik en Tom, en ook 
de hoekspelers Glenn, Jeff, Gijs en 
Roy maakten hun doelpunten. FI-
QAS speelde één van de beste wed-
strijden van het jaar en won de wed-
strijd met 31-11! En is dus Neder-
lands kampioen geworden! Voor dit 
team de derde keer dat ze in twee 
jaar tijd een NK winnen: een gewel-
dige prestatie. Het was weer een 
mooi seizoen.
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Vier prijzen voor judoka’s
Aalsmeer - Zondag 6 juni organi-
seerde judoschool Ron van Raap-
horst een judotoernooi voor judo-
ka’s geboren tussen geboorteja-
ren 1998 en 2006 met een maxi-
male graduatie van gele band met 
slip. Aan dit leuke en gezellige toer-
nooi deden judoka’s van zeven ver-
schillende clubs mee. Judoschool 
Blaauw had vier deelnemers inge-
schreven voor dit toernooi. Elysa 
Kikken was ingedeeld in een pou-
le van vijf deelnemers. In de eerste 
twee wedstrijden deed Elysa goed 
haar best, maar wist haar wedstrij-
den niet in winst om te zetten. Bij de 
laatste twee poulewedstrijden wist 
ze haar tegenstanders in een hout-
greep te krijgen waardoor ze de 
wedstrijden met een ippon wist te 
winnen. Elysa mocht bij de prijsuit-
reiking trots de beker voor de der-
de plaats in ontvangst te nemen.
Luuk Haarman was in een poule 
van zes deelnemers ingedeeld. Zijn 
eerste twee wedstrijden wist Luuk 
te winnen met een heupworp, ge-
volgd met een houtgreep. In de der-
de partij moetst Luuk tegen Maurits 
Reijnaert. Dit was een spannende 
partij, die Luuk helaas verloor. Ge-
lukkig wist Luuk zich te herstellen 
in de volgende twee wedstrijden. 

Beide partijen wist hij winnend af te 
sluiten waardoor hij tweede werd in 
deze poule. 

Luuk Rinkel was ingedeeld in een 
poule van vijf deelnemers. Hij wist 
al zijn wedstrijden met goed aan-
vallend en gevarieerd judo op een 
ippon te winnen. Door dit resultaat 
mocht Luuk de mooie beker voor 
de eerste plaats ontvangst nemen. 
Calvin Kikken was ingedeeld in een 
poule van vier deelnemers. Cal-
vin wist zijn eerste twee wedstrij-
den gemakkelijk te winnen op een 
ippon. In zijn derde wedstrijd stond 
hij tegenover Steijn Dresselhuizen. 
Ook Steijn had zijn wedstrijden tot 
nu toe gemakkelijk gewonnen. In 
een spannende partij wist Calvin 
Steijn te gooien en met een hout-
greep te volgen. Hierdoor mocht 
ook Calvin zich ongeslagen kampi-
oen noemen. Aan het einde van de 
wedstrijddag dus twee eerste plaat-
sen, een tweede plaats en een der-
de plaats voor leden van judoschool 
Blaauw. Voor meer Informatie over 
jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en senio-
renjudo kan contact opgenomen 
worden met Judoschool Blaauw via 
0297–569865 of e-mail info@judo-
schoolblaauw.nl.

Team Veilig op Weg op 
bezoek bij De Zuidooster
Aalsmeer - Een Veilig op Weg team 
van Transport en Logistiek Neder-
land (TLN), de grootste 
werkgeversorganisatie in het weg-
transport, gaat les geven over 
vrachtauto’s en andere grote voer-
tuigen in het verkeer aan de kin-
deren van OBS De Zuidooster op 
donderdag 21 en vrijdag 22 ju-

ni. Een speciale Veilig op Weg-de-
monstratievrachtauto komt daar-
voor naar de school. De leerlingen 
van groep 7 en 8 krijgen theorie-
les aan de hand van een dvd en een 
antwoordstrook. Daarna gaan de 
kinderen naar buiten om een prak-
tijkles te volgen. Daar staat de Vei-
lig op Weg-demonstratie-vrachtau-

Verkeersdiploma De Brug
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 22 mei 
hebben scholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart meegedaan aan het plaat-
selijk praktisch verkeersexamen, 
georganiseerd door de gemeente 
in samenwerking met de scholen. 
Ook PCBS De Brug in Aalsmeer-
Oost, was van de partij. Er gingen 
24 enthousiaste kinderen van groep 
7 goed voorbereid op weg. En, het 
was duidelijk dat ze er erg veel zin 
in hadden! Na aankomst gingen de 
kinderen om de beurt vanaf de start, 
in de buurt van de molen, op weg 
om alle borden, die langs de rou-
te stonden opgesteld, te passeren. 
Onderweg waren verschillende ver-
keerssituaties uitgezet en moest er 
scherp op borden worden gelet. Alle 
aanwijzingen moesten precies wor-
den opgevolgd. Bij elk bord was een 
hulpouder slim opgesteld om te kij-
ken of er wel goed gefietst én op-
gelet werd. Dat betekende: op tijd 
achterom kijken, richting aange-
ven, over de schouder achterom kij-
ken en soms stoppen voordat ver-
der gefietst kon worden. Dát moes-

ten de kinderen allemaal laten zien. 
Gelukkig ging het ze allemaal goed 
af. Een enkele keer werd er iets over 
het hoofd gezien. Het eerste deel 
van het examen, het landelijk schrif-
telijk verkeersexamen, was in april 
al gemaakt. Die punten waren dus 
al binnen. Beide onderdelen moes-
ten ruim voldoende zijn om een echt 
verkeersdiploma te krijgen. Dat is 
groep 7 van De Brug uitstekend ge-
lukt. Blij en trots gingen ze die week 
met een prachtig verkeersdiploma 
naar huis. 

Zwemdiploma voor 133 kids
Aalsmeer - Op zaterdag 2 en 
woensdag 6 juni waren er weer af-
zwemfeesten in zwembad De Wa-
terlelie. Twee zwemdiploma’s van 
het ZwemABC werden afgenomen 
voor 133 kinderen van de zwemles-
sen. Er werd met kleding gezwom-
men, door het gatenzeil gedoken, 
borst- en rugcrawl gedaan en tot 
slot natuurlijk een minuut gewater-
trappeld. Vooral de kinderen voor 
het A-diploma vonden het afzwem-
feest erg spannend. Het was voor 
hen natuurlijk de eerste keer. Geluk-
kig hielpen alle bezoekers hen een 
handje door enthousiast te klappen 
bij alles wat ze lieten zien in het wa-
ter. Alles ging goed en dolblij ging 
iedereen huiswaarts met het felbe-
geerde diploma in de tas. 
Omdat een aantal kinderen er zater-
dag niet bij kon zijn, werd woens-
dag 6 juni nog een klein afzwem-
feestje gehouden voor 15 kinderen 
voor hun A en B diploma. Het vol-
gende afzwemfeest is op zaterdag 7 
juli voor de schoolzwemmers voor B 
en C en op vrijdag 20 juli voor de 
diploma’s A, B en C van de zwem-
lessen.

Geslaagd voor A diploma:
Mick Balsing - Marijn van den Berg 
- Kay Boon - Guusje Braun - Mat-
thias Alessandro De Rond Da Sil-
va Futre - Roosmarijn Elisabeth De 
Rond Da Silva Futre - Roosmarijn 
Dils - Vera Edeling - Valentijn Ger-
ritsen - Alexander de Haas - Sjoerd 
Hansma - Manou Hofman - Michel-
le Hoogeveen - Simon Kuijlaars - 
Frédérique Mantel - Sanne Rijgers-
berg - Adam Rijnbeek - Bram Rokx 
- Scott van Rooijen - Cyriel Schaar 
- Pim Scheffmann - Enola Snabel - 
Zarah Tas - Lieke Tetteroo - Liv Truij-
ens - Loena Verkleij - Lendel Vos - 
Merel van Wilgenburgh - Darren 
el Abid - Katelijne van der Avoird 
- Jur de Beij - Noé van Bruggen - 
Max Cohen - Sofie van Doorn - Ru-

ben Duijn - Kate-Lynn van Duiven-
booden - Per Franken - Scott Hes-
seling - Sita van der Hoorn - Per-
sijn van der Jagt - Nino Jongkind - 
Bodean van der Knaap - Noa Maar-
se - Ben Schneider - Milan Smink 
- Gionno Spronk - Jeroen Stokman 
- Anna Visser - Fedde Vreeken - 
Marno Wegman - Mats Willemsen - 
Danny Jongkind - Max Glaser - Me-
ru van Langen - Nathan Eitje - Pippi 
Achterberg - Suus Nap

Geslaagd voor B diploma:
Jurre Bal - Sjors Balsing - Kyara van 
der Bijl - Brian Bogers - Veerle Bos 
- Just Brijde - Yann Bunnik - Stel-
la Celie - Tijmen van Dijk - Finn van 
Eijk - Eline Ginah - Aleid Goverts - 
Daimy van der Jagt - Fréderique van 
Klaveren - Luna de Koning - Rayyan 
Koubini - Sheresa Roekmien Krind - 
Finnian Lie - Warna Meuldijk - Ma-
theo Munzer - Alex Munzer - Ilse 
Naber - Rik Prager - Kai van Rekum 
- Julian Samuels - Nathalie Spruijt - 
Isabella Sztejn - Fieke Tas - Davy Tas
Jennifer van der Terp - Roan Bri-
el Tolsma - Thijmen Trumpie - Gijs 
Vellenga - Bram Vollmuller - Medi-
na Akhiyad - Jordi Baas - Thijmen 
Brand - Sofie Cammelot. - Ahdi-
ta Chaara - Alana Coenen - Daniel 
Dahan - Tibet Dayan - Aimee Dem-
ming - Damien Eiking - Lotte Everts 
- Anouk Hollestelle - Dylan Hoogen-
bosch - Roos Hoogeveen - Florance 
Keizer - Ties de Kort - Maria Labib 
- Kicky van Leeuwen - Phaedra Mo-
lenwijk - Marije Janna de Nooij - 
Susanti Linggajoni den Ouden - Da-
wid Rebisz - Lucas van Rijn - Timo 
Theijssen - Gabriela Verhoef - Jonas 
Waringa - Quinty Wiechels - Sjoerd 
Zuijderduin - Zoë Zevenhek - Dani-
el Kriger - William Heidstra - Bjorn 
Heemskerk - Jan Bas Heeren - Ki-
ran Korenromp - Layla Sana Ahmed 
- Lourdes Sharrocks - Maarten Her-
mans - Olivier Broekman - Remco 
Willers - Tess Joore - Jerry Smit

Met fluitje, petje en Snelle Jelle
Supersnelle avondvierdaagse
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juni lie-
pen bijna 600 deelnemertjes luid 
fluitend misschien wel hun snel-
ste avondvierdaagse ooit. Want CIF, 
de organisatie achter Supersnel-
le Glasvezelweken, deelde goodie 
bags uit met daarin onder ande-
re een fluitje, een baseballpetje en 
een Snelle Jelle voor de broodnodi-
ge energie. De gemeente Aalsmeer 
krijgt dit jaar een glasvezelnetwerk 
en is daarmee binnenkort klaar voor 
de toekomst. Er groeit nu een nieu-
we generatie op voor wie super-
snel glasvezel straks de gewoon-
ste zaak van de wereld is. Daarom 
besteed CIF ook aandacht aan de 
kleinste inwoners van Aalsmeer. Zo 
maken zij op een speelse en ludie-
ke manier alvast kennis met de ve-

le voordelen van glasvezel. Het hui-
dige kabelnetwerk is verouderd en 
kan de groeiende hoeveelheid da-
ta bijna niet meer aan. Het glasve-
zelnetwerk dat nu wordt aangelegd 
zorgt ervoor dat de inwoners van 
Aalsmeer straks niet alleen razend-
snel kunnen internetten maar ook 
andere geavanceerde digitale dien-
sten kunnen gebruiken. Aalsmeer is 
binnenkort klaar voor de toekomst. 
CIF BV is eigenaar van het netwerk 
en initiatiefnemer van Supersnel-
le Glasvezelweken. De aanlegwerk-
zaamheden in Aalsmeer worden in 
opdracht van CIF uitgevoerd door 
Van Gelder Telecom. De aanleg van 
het glasvezelnetwerk in Aalsmeer 
zal naar verwachting nog in 2012 
worden afgerond.

Knettergek Kinderbeestfeest voor 
patiëntjes Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen – Vijftien gezinnen 
met een (chronisch) ziek kind heb-
ben vrijdag 4 juni meegedaan aan 
het Kinderbeestfeest in Artis. De 
kinderen werden opgehaald bij Zie-
kenhuis Amstelland en met loeiende 
sirenes naar het dierenpark in Am-
sterdam gebracht. Een grote colon-
ne van brandweerwagens, politie-
wagens, ambulances, motoragen-
ten en een bus stopten vrijdagmid-
dag rond 17.00 uur voor de hoofd-
ingang van Ziekenhuis Amstelland. 
Alle kinderen mochten met fami-
lie een plekje zoeken in één van 
de voertuigen. De hele stoet reed, 
met loeiende sirenes, door alle rode 
stoplichten richting Artis. Een ge-
weldige belevenis voor de kinderen 
maar ook voor de ouders! In Artis 
was er van alles te zien en te doen. 
De kinderen mochten zelfs een kijk-
je nemen in de operatiekamer voor 

de dieren. Verder werd er veel over 
de dieren uitgelegd door de Artis-
medewerkers. Ook de politie en de 
brandweer waren aanwezig in het 
park. Een kijkje nemen in een die-
renambulance, op de foto in een 
politiepak. Niets was te gek tijdens 
het knettergekke Kinderbeestfeest! 
Meer dan 5000 gasten kwamen die 
avond naar Artis met meer dan 225 
diverse (hulpverleners)voertuigen 
vanuit zorginstellingen in Noord-
Holland en Flevoland. 

De kinderen die vertrokken vanuit 
Ziekenhuis Amstelland waren uit-
genodigd door de pedagogisch me-
dewerkers van de Kinderafdeling 
van het ziekenhuis. Lida van Rooij-
en en Tessa Boelens vonden het een 
bijzondere, geslaagde avond: “Alle 
kinderen en ouders waren zichtbaar 
aan het genieten!”

to klaar en kunnen de leerlingen er-
varen wat ze zojuist tijdens de the-
orie hebben geleerd. Tijdens de les-
sen leren de kinderen een tweetal 
vuistregels van de transportonder-
nemers. Zodat ze veilig en bewust 
kunnen omgaan met vrachtauto’s in 

het verkeer en om hun verkeersvei-
ligheid voor nu en voor later te ver-
groten. De organisatie onderstreept 
dat het verbeteren van de verkeers-
veiligheid een gezamenlijke verant-
woordelijkheid is van alle verkeers-
deelnemers.

Prijzen en diploma’s voor 
jeugdschakers
Aalsmeer - Het jeugdschaken van 
het seizoen 2011/2012 bij Schaak-
club Aalsmeer is afgesloten met de 
uitreiking van de prijzen aan de win-
naars in jeugdcompetitie en de di-
ploma’s aan alle die succesvol een 
examen hebben afgelegd. Het was 
altijd weer gezellig in het onderko-
men van Schaakclub Aalsmeer aan 
de Baccarastraat 15 en er werd ook 
weer leuk en fanatiek geschaakt. 
Voor een aantal kinderen was het 
het eerste jaar terwijl andere al lan-
ger de weg naar het schaken heb-
ben gevonden. De jeugdcompeti-
tie was dit jaar in twee groepen ver-
deeld. De wat oudere jeugd vanaf 12 
jaar speelde in groep A en de jeugd 
die jonger was of nog niet heel lang 
schaakte speelde in groep B. Groep 
A is gewonnen door Tom Korenwin-
der. Tom wist lang alles te winnen, 
maar aan het einde kwamen er toch 
wat scheurtjes en werd verloren van 
Daniël van Dijk en Alexander de 
Kok. De voorsprong bleek toch vol-
doende en tweede werd Daniël van 
Dijk voor het enige meisje in de-

ze groep Mariëlle Hooijman. Groep 
A is gewonnen door Gelled Huls-
bos, die lang op de hielen werd ge-
zeten door Jasper Piet. Gelled wist 
uiteindelijk een sterk seizoen met 
een terechte eerste prijs af te slui-
ten. Gelled en Jasper speelde zo 
sterk dat in toernooien waar ook de 
A-groep aan meedeed ze regelma-
tig ook daar prijzen wisten te pak-
ken. Voor de derde plaats bleef het 
tot aan het eind spannend en viel de 
beslissing pas in de laatste ronde. 
Lars van Dijk stond bij het ingaan 
van de laatste ronde derde, maar 
moest spelen tegen Tom Ottenhof 
die vierde stond. Bij winst kon Tom 
derde worden en die kans greep hij 
met beide handen aan. Lars verzet-
te zich lang, maar moest uiteinde-
lijk toch de winst aan Tom laten. De 
spelers uit de B-groep konden ook 
een examen doen voor Stap 1 of 2. 
Dat er goed les gegeven werd en er 
door de kinderen een hoop geleerd 
is, bleek wel uit het feit dat ieder-
een die aan het examen meedeed is 
geslaagd!

Jeugdrenners UWTC op NK
Amstelland - Zaterdag 9 juni vertrok 
een aantal jeugdrijders van UWTC 
naar Elim, vlakbij Hoogeveen in de 
provincie Drenthe, om het NK te rij-
den. Vier renners van de UWTC had-
den zich geplaatst. Als eerste UWTC 
rijders mochten Eric Looij en Owen 
Geleijn in categorie 4 van start. Zij re-
den de ‘kleine’ ronde van 1.5 kilome-
ter. Owen kon prima mee in de kop-
groep van ongeveer 30 renners, Eric 
reed in een achtervolgend groep-
je. In de eindsprint reed Owen zich 
naar plaats 13, Eric werd 36e. Tijdens 
de rit van Tristan Geleijn in catego-
rie 3 was het iets regenachtig. Hier 
was het veld behoorlijk verbrokkeld. 
Tristan finishte op een kleine 2 minu-
ten van de winnaar op de 33e plaats. 
Pas om 18.00 uur mocht Britt Buijs 
van start bij de meisjes categorie 2. 
Zij had veel moeite om ingeklikt in de 
pedalen te komen, waardoor ze als 
laatste weg was. Ze wist gedurende 
de wedstrijd toch nog enkele meis-
jes in te halen en eindigde op de 19e 
plaats. Een hele mooie ervaring voor 
de jeugd van de UWTC. Zaterdag 9 
juni was Rick van Wieringen afge-
reisd naar Gelderland om de ronde 
van Warnsveld te rijden. Ongeveer 
40 nieuwelingen aan start. Rick kon 
lekker meerijden en eindigde op een 
keurige 10e plaats. Met een goed 
vertrouwen gingen Edwin de Graaff 
en Joost Springintveld op 10 juni 
naar Uitgeest. Edwin werd afgelopen 
donderdag nog knap 11e in Rijsen-
hout en Joost had vorig jaar in Uit-
geest gewonnen. Op het klinkerrond-
je is er altijd een zware wedstrijd en 
dat was vanaf begin alweer duidelijk. 
Vanaf de start werd er volle bak ge-
reden en het duurde niet lang voor-
dat er een groep van tien man weg 
reed. Bij die tien zat ook Joost. Vlak 
voordat de peloton moest afsprinten 
sprong Lars van de Vall uit de kop-
groep weg. Joost ging even later met 
Sander Lormans in de tegenaanval. 

En reden het gat op Lars weer dicht. 
En dus mochten deze drie uitmaken 
wie er ging winnen. Joost won vorig 
jaar ook al in Uitgeest, dus hij wist 
wat belangrijk was bij het afsprinten. 
Wie als eerste de laatste bocht inging 
zou de overwinning opeisen, dus her-
haalde Joost die tactiek met succes 
en won voor Lars van de Vall en San-
der Lormans. Edwin zat nog goed in 
het peloton en werd uiteindelijk 21e. 
Zondag 10 juni was ook de interclub 
in Alphen aan de Rijn. Bij categorie 
3-4 reed Tristan Geleijn lekker in het 
peloton mee. Het peloton van 13 rij-
ders liet het op een massasprint aan-
komen. Tristan eindigde op de 13e 
plaats van de 16 gestarte renners. Bij 
categorie 5-6 stond een groep van 24 
renners aan de start. Owen Geleijn en 
Leon Buijs konden zonder problemen 
in het peloton van 15 renners blijven. 
Tom Veraart en Daniel Wiegmans re-
den in een achtervolgende groep van 
8 man. Ook hier moest een massa-
sprint de uitslag bepalen. Owen 7e, 
Leon 8e, Tom 17e, Daniel 23e. Owen 
is eigenlijk nog categorie 4 rijder, 
maar zoekt in deze streekwedstrij-
den iets meer uitdaging en dat gaat 
hem prima af. Bij categorie 7 en nieu-
welingen ook een leuk startveld van 
22 rijders. Alleen Bart de Veer in de 
UWTC kleuren. 
De Avanti rijders hadden blijkbaar 
een strijdplan bedacht en sprongen 
beurtelings weg. Uiteindelijk luk-
te het Marco Mook van de thuisclub 
ook om echt weg te komen en hij 
reed met een halve baan voorsprong 
onbedreigd naar de overwinning. Het 
achtervolgende peloton van 18 ren-
ners moesten in een sprint de ove-
rige podiumplaatsen bepalen. Bart 
reed naar een keurige 6e plaats. Van-
daag, donderdag 14 juni, staat weer 
een korte tijdrit van ruim 1 kilome-
ter, op de thuisbaan, op het program-
ma. Start om 19.00 uur. Meer info op 
www.uwtc.nl/wielren.



8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

6 13

12

Stokkeland

A
ardbeiensloot

2 1

10 11

98

7

5

4

3 Zorgcentrum

Dragt

IJzerenbrug

Stenhuis
Topsvoort De oude werf Zotte Wilg

Juniorrace 2012

1.  Stokkeland Start

2.  Aardbeiensloot All Inclusive

3.  Zorgcentrum  Strand

4.  Dragt Douane

5.  Aardbeiensloot Kamperen

6.  IJzerenbrug  Paspoort

7.  Stenhuis  Bagageband

8.  Stenhuis Perron

9.  IJzerenbrug Autopech

10. Topsvoort Sightseeing

11. De oude werf Vliegtuigspotten

12. Zotte Wilg Ansichtkaart

13. Stokkeland Finish

Ideale kids, Ketelbinkies en (B)Engeltjes aan start zaterdag

Op reis tijdens achtste 
junior pramenrace!
Aalsmeer - Alweer de achtste editie 
van de junior pramenrace vindt aan-
staande zaterdag 16 juni plaats en 
dit keer gaan de deelnemers op reis. 
Het thema ‘Ik ga op reis’ sluit aan 
bij het thema van de pramenrace in 
september voor volwassenen, want 
dit is ‘De wereld rond in 150 pra-
men’. Maar eerst wordt zaterdag 
om 13.00 uur op het Stokkeland het 
startschot gegeven voor deze gezel-
lige tocht met opdrachten voor al-
le jeugdige inwoners. Ook dit jaar is 
de ‘tocht der tochten’ voor junioren 
tot vijftien jaar groeiende, alhoewel 
het aantal van iets meer dan veer-
tig niet veel meer zal groeien. Na-
tuurlijk kan het zomaar zijn dat vol-
gend jaar in eens vijftig pramen met 
kids gaan strijden om de grootste 
bekers. Het inwoneraantal van de 
gemeente is tot slot fors gegroeid, 
de scholen in Oost en Kudelstaart 
‘puilen’ nog net niet uit! In ieder ge-
val vertrekken zaterdag meer dan 
veertig pramen met gemiddeld zes 
tot acht inzittenden, wat totaal zo’n 
280 kids betekent, om spelletjes te 
gaan doen en opdrachten te vervul-
len op en bij het water. De jongens 
en meisjes is gevraagd de praam te 
versieren rond het thema ‘Ik ga op 
reis’ en uiteraard is het de bedoe-
ling dat de deelnemers er een ge-
zellig verkleedfeest van maken. De 
opdrachten hebben natuurlijk ook 
allemaal te maken met het thema. 
Zo is de opdracht ‘All inclusive’ op-
genomen in de route, moet de dou-
ane gepasseerd worden, levert het 
spel ‘bagageband’ vast veel hilariteit 
op en met ‘vliegtuig spotten’ hebben 
de jongens en meiden vast niet al 
te grote problemen vanwege buur-
man Schiphol. Neem de opdrachten 
overigens niet te letterlijk, want voor 

1 Luilekkerland 3
 Danny vd Polder
2 Nuchtere eind
 Patrick Escherich
3 Luilekkerland 1
 Jeroen vd Polder
4 Black Pearl
 Rowdy v Aalst
5 Luilekkerland 2
 Arno Verhoeven
6 De Mexicanos 
 Antoon van der Hoorn
7 Robinson Crusoe
 Bas Been
8 Trip
 Richard Pannekoek
9 Junior Stoppies
 H. Spaargaren
10 Ketelbinkies
 Arjan van Gool
11 Kudelstaartse Beachboys 
 and girls
 Perlvar Braat

12 Kudelse skihut
 Daan Keessen
13 Tam tam junior
 Dirk Been
14 de Junior Vlijtbuiters
 Tom de Vries
15 De Brug Uitje
 (gediskwalifi ceerd vanwege 
 wangedrag)
16 De Ideale kids
 Johan van Arkel
17 Club Med
 Maarten Maarse
18 de Mini Bierbaron
 Walter van Leeuwen
19 kids van Buck Black Bjoetifull 
 Marco Offerman
20 van de gemiste kans
 Remco Kooy
21 Team Mes Amis
 Roy Theijssen
22 Vrogeltjes
 Frank Wening

23 de Vakantieclub
 Willem vd Polder
24 Rentapraampjes
 Marjolein Reitsema
25 De reebokjes
 Arno terree horst
26 Bon Voyage
 Jordy v Geilswijk
27 Aaltje bagger JR
 Jette Clemens
28 de schore keeltjes
 Paul van der Voort
29 De Space Schippers
 Sander van der Laarse
30 Stenhuismaatjes goes USA
 Jordy brouwer
31 Junior Prutpraam
 Mark Geleijn
32 Pirates of the Westeinder
 Henk van Mourik
33 Muppiesworld
 Eric Verbeek

34 Oost West Thuis Best
 Stefan Tromp
35 De Smurfen
 Ron Winters
36 De (b) engeltjes
 Jurjen Engel
37 Mini Rokjes 
 Frank Zwetsloot
38 Ok-team 1
 Gerard Nooter
39 Ok-team 2
 Auke Ceelen
40 Dolfi jn Praam
 Marcel Harting
41 Aprameja
 Aldert Leegwater
42 Abra-Cahadibaatjes
 Bart Heemskerk
43 Tuuteblik
 Erik
44 Tante Paaltjes
 Rob van Veen

zijn vertrokken voor deze gezellige 
doetocht op de Westeinderplassen, 
de Ringvaart en de Kleine Poel met 
haar vele, mooie doorvaarten. In to-
taal zijn er dertien opdrachten en 
spelletjes te vervullen. Zorg dus dat 
je goed ontbijt Zaterdag en fris en 
fi t aan de start verschijnt! Het verza-
melen is overigens vanaf 12.30 uur. 
De geheime opdracht, ieder jaar 
weer een verrassing, staat elders in 
deze junior praambode. Oh, en nog 
een tweetal dik gedrukte tips voor 
onderweg. 

Prijsuitreiking met muziek
Na ruim twee uur is de tocht tenein-
de en wordt door de snelste deel-
nemers weer aangemeerd bij het 
Stokkeland. Overigens is het niet 
zo dat de snelste ook de winnaar is. 
De winnaar van de junior pramen-
race is het team dat het best de op-
drachten heeft uitgevoerd, zich ge-
houden heeft aan de geheime op-
dracht, een originele thuisopdracht 
heeft ingeleverd en natuurlijk telt de 
tijd mee. Deze vier facetten bepalen, 
na aftrek van eventuele strafpunten, 
de winnaar. De prijsuitreiking be-
gint rond 16.00 uur op het Stokke-
land. Tijdens het wachten kunnen 
de kids op reis in discoland met DJ 
Kees Markman, terwijl hun begelei-
ders en inmiddels gearriveerde ou-
ders een versnapering kunnen ha-
len bij de mannen van de brand-
weer! Het wordt aanstaande zater-
dag vast en zeker weer heel bedrij-
vig op het water en hopelijk laat de 
zon zich veelvuldig zien. Heel veel 
succes en plezier allemaal!

Deelnemers en startvolgorde

‘kamperen’ is geen tijd, een pas-
poort meenemen is niet nodig en 
een rustige sightseeing tour wordt 
het echt niet! Het Stokkeland, achter 
het gemeentehuis in het centrum, is 
eigenlijk de enige plek waar het vei-
lig is om alle deelnemers neer te la-
ten strijken en het zal daarom nie-
mand verbazen dat deze locatie op-
nieuw omgedoopt is tot startplaats 
en fi nishplek. Het is tevens een pri-
ma stek om plaats te nemen en al-
le deelnemers succes te wensen en 
uit te zwaaien. 

Punten voor zwaaien
Vergeet bij vertrek niet naar de ju-
ry te zwaaien, het kan plussen in het 
puntenaantal! De ruim dertig pra-
men worden voortgestuwd door 
nostalgische penta-motoren. Het 
bestuur is in deze dit jaar nog een 
stapje strenger. Geen oude penta 
achter de praam, helaas dan gelijk 
gediskwalifi ceerd. De teams zijn ge-
vormd door groepen vrienden, kin-
deren van deelnemers van de ‘grote’ 
pramenrace en steeds meer scholen 
ziet de junior pramenrace als een 
leuk en leerzaam uitje voor de klas. 
Met name is de juniortocht stijgen-

de in populariteit in Kudelstaart, al-
hoewel ze in Oost ook warm lopen 
voor dit evenement voor de jeugd. 

Raad van Twaalf
Voor het vijfde jaar alweer hebben 
de deelnemende basisscholen gast-
pramen aangeboden gekregen. De 
pramen worden bestuurd door le-
den van de Raad van Twaalf van de 
‘grote’ pramenrace en dat is wel zo 
makkelijk. Allen zijn namelijk ge-
routineerde pramenvaarders en, 
ook heel belangrijk, zijn bekend met 
het aan de praat krijgen en houden 
van de traditionele, oude Zweed-
se motoren. Dit betekent overigens 
niet dat de scholen een streepje 
voor hebben. Ook deze teams die-
nen goed te presteren tijdens zo-
wel de spelletjesmiddag als de ju-
niorrace zelf en hebben voorover-
leg over de te dragen outfi t in het 
teken van het thema ‘Ik ga op reis’. 
Exact om 13.00 uur wordt Zaterdag 
het eerste team ‘weggeschoten’ en 
dit is het team dat eerste is gewor-
den tijdens de spelletjesmiddag. 
Om de twee of drie minuten mag 
vervolgens de volgende deelnemer 
de penta aanslingeren tot alle teams 

Reglement junior pramenrace
Startnummers duidelijk 
zichtbaar aan 2 zijden!
1.  De als zodanig bekend staande 

Aalsmeerse junior pramenrace 
wordt gevaren met een vaartuig 
dat in de volksmond wordt aan-
geduid als praam of bok, beiden 
houten vaartuigen.

2.  Voor het voortbewegen van de 
praam mag slechts, naast men-
selijke kracht, gebruik worden 
gemaakt van een authentieke 2 
of 4 pk Penta buitenboordmotor. 
Als brandstof mag alleen meng-
smering worden gebruikt. Voor 
aanvang van de race kan hier-
op een (technische) controle 
plaatsvinden.

3.  Kinderen tot vijftien jaar kunnen 
deelnemen aan de junior pra-
menrace. 

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

5.  In ieder vaartuig is/zijn aanwe-
zig: twee volwassenen boven de 
21 jaar waarvan één de schip-
per is, een zwemvest voor alle 
bemanningsleden, minimaal vier 
kinderen onder de vijftien jaar. 
Zodra er meer dan vier kinderen 
aan boord zijn, moet er een ex-
tra begeleider (boven de 21 jaar) 
aan boord aanwezig zijn. Verder 
nog een reddingsband met touw. 

6. Meevarende kinderen zonder 
zwemdiploma moeten geduren-
de de hele race een goed zit-
tendzwemvest dragen en mogen 
geen opdrachten uitvoeren. 

7.  De opdrachten worden uitge-
voerd door één van de kinderen 
onder de vijftien met een zwem-
diploma. 

8. Alle deelnemers moeten zich 
houden aan de geldende vaarre-
gels en dienen de aanwijzingen 
van politie, brandweer en mede-
werkers SPIE strikt en direct uit 
te voeren. 

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

10. Elk team dient het hem toege-
wezen startnummer, voor de jury 
en voor de controleposten, dui-
delijk zichtbaar aan beide zijden 
van de praam te hebben aange-
bracht. Als dit niet het geval is 
dan zal het team niet in de uit-
slag worden opgenomen.

11. Het inhalen in doorvaarten en 
sloten is niet toegestaan. 

12. Alle, als zodanig herkenba-
re controle - of opdrachtposten, 
moeten door de teams worden 
aangedaan en opdrachten die-
nen te worden uitgevoerd.

13. Het aan boord hebben van al-
cohol is ten strengste verboden 
(ook als dit voor de volwassenen 
is). Als er alcohol aan boord is, 
zal diskwalifi catie van de praam 
tijdens de pramenrace in sep-
tember het gevolg zijn.

14. Enige misdraging, hieronder be-
grepen overmatig of laakbaar, 
aanstootgevend gedrag en pre-
sentatie, kan uitsluiting en/of 
diskwalifi catie tot gevolg heb-
ben. Een en ander is slechts ter 
beoordeling van jury of het be-
stuur en zal achteraf schriftelijk 
worden bekendgemaakt of, als 
er sprake is van grove schen-
ding, publiekelijk tijdens of on-
middellijk na de race.

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

16. Reclame-uitingen zijn niet toe-
gestaan, met uitzondering dat 
aan weerszijden van de praam 1 
bord van maximaal 60 x 40 centi-
meter bevestigd mag worden. 

17. Het is verboden afval of andere 
materialen in het water te gooi-
en. 

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

19. Deelname aan de pramenrace 
geschiedt geheel voor eigen risi-
co en aansprakelijkheid. De or-
ganisatie kan niet aansprake-
lijk worden gesteld voor geleden 
schade in welke vorm dan ook. U 
bent verplicht hiervoor een eigen 
WA verzekering voor af te slui-
ten. 

20. Bij het niet nakomen van de 
voorwaarden in het ‘reglement 
junior pramenrace’ volgt diskwa-
lifi catie en eventueel uitsluiting 
voor het volgende jaar.

21. Bij meningsverschillen over de 
uitleg van dit reglement, de op-
drachten of uitslagen beslist het 
bestuur.

22. Het reglement junior pramen-
race treedt in werking op 6 maart 
2007. Aldus vastgesteld door het 
bestuur van de pramenrace: 
SPIE, Stichting Pramenrace In 
Ere.

Geheime opdracht:
Neem strandbal mee!

Afsnijden kost strafpunten
Mystery vaarder kijkt mee
Aalsmeer - Zoals ieder jaar worden 
langs de route van de junior pra-
menrace controleposten ingericht. 
De heren en dames op deze pos-
ten kijken of de deelnemers en hun 
captains en begeleiders zich aan de 
regels houden en of alle opdrach-
ten en spelletjes goed worden uit-
gevoerd. De opdrachten en spelle-
tjes leveren punten op, dus doe je 
best. Echt doen, want wie ‘gewoon’ 
langs vaart of de opdracht even snel 
vervult, krijgt extra strafpunten. Er 
zijn dit jaar in de route weer twee 
verborgen controleposten opgeno-
men. Dit omdat door de lange rou-
te er enkele mogelijkheden zijn om 
af te snijden. Niet doen hoor. Je ont-

dekt misschien wel de verborgen 
controleposten, maar wie is eigen-
lijk de mystery vaarder, die ook alle 
teams scherp in de gaten houdt? En 
dan is er ook nog de juryboot met 
hierin scherpe blikken van ook het 
bestuur. Alle teams dienen exact 
de uitgestippelde route te volgen, 
op afsnijden wordt een stevig por-
tie strafpunten gegeven. Deelne-
mers, captains en begeleiders zijn 
gewaarschuwd!

Bij twijfel site raadplegen
Liefst zon tijdens achtste 
junior pramenrace! 
Aalsmeer - Het enige wat roet in 
het water kan gooien van de juni-
or pramenrace is het weer. Aan de 
deelnemers ligt het niet, zij zijn het 
zonnetje van de dag. Echter het 
weer in Nederland is onvoorspel-
baar. 
Er zijn al wat mooie dagen geweest, 
met het pinksterweekend als ultie-
me zomerweer, maar het helt dit 
jaar niet over. De eerste zes keren 
hebben alle teams geluk gehad. De 
weergoden waren de jongens en 
meisjes gunstig gestemd. Het was 

steevast zonnig op de dag van de 
tocht. Echter vorig jaar regende het 
helaas en zaten alle teams letterlijk 
rondom in het water. Misschien lag 
het wel aan het thema, ‘Onderwa-
terwereld’. Dit jaar is het thema ‘Ik 
ga op reis’ en meestal gaat de reis 
naar een zonnig oord… Natuurlijk 
laten de deelnemers zich de pret 
niet ontnemen bij een spatje regen, 
echter bij heel slecht en stormachtig 
weer of onweer gaat de junior pra-
menrace niet door. Niemand, en ook 
het bestuur niet, wil dat er ongeluk-
ken gebeuren. Allemaal duimen dus 
voor een mooie, zonnige dag. Bij 
twijfel over het weer kan de website 
www.juniorpramenrace.nl geraad-
pleegd worden.

Tip: Meenemen 
thuisopdracht! 

Tip: Route afsnijden, 
strafpunten!



8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

8P
8e Junior Pramenrace 2012 

“Eindelijk hebben vrouwen niet meer de overhand”

Rody Peters nieuw in bestuur 
van de junior pramenrace
Aalsmeer - Het bestuur van de ju-
nior pramenrace is groter gegroeid. 
Een nieuw bestuurslid heeft zich 
aangemeld en is door het huidige 
vijftal aangenomen. Rody Peters is 
zijn naam en de pramenrace is zijn 
lust en zijn leven. De ‘grote’ pramen-
race in september vaart hij sinds de 
derde editie mee en toen voor het 
eerst de junior pramenrace werd 
georganiseerd, meldde Rody zich 
met de Kleine Keuregies zo’n beet-
je als eerste aan. Het verhaal gaat 
zelfs nog verder. Rody is samen met 
bestuurslid Peter van Ackooy de be-
denker van de junior pramenrace. 
Zijn kids gaven aan ook te willen 
verkleden en gek doen op het water. 
Door het ‘grote’ bestuur werd deze 
tip opgepakt en inmiddels gaat aan-
staande zaterdag 16 juni alweer de 
achtste editie van de junior pramen-
race van start. 
Het huidige bestuur bestaat uit 
een hechte club mensen, die el-
kaar niet alleen zien om te verga-
deren voor de junior pramenrace. 
Het zijn vrienden van elkaar, ze kib-
belen regelmatig, maar menen het 
allemaal niet. Arnaud Brouwer en 
Theo de Vries maken vanaf het eer-
ste uur deel uit van de organisatie. 
Peter van Ackooy meldde zich een 
jaar later en Yvonne van Leeuwen 
en Esther Raadschelders gaan bei-
de het vierde jaar in. En nu is door 
de komst van Rody Peters het be-
stuur uitgebreid tot zes personen. 
“Eindelijk hebben de vrouwen niet 
meer de overhand”, zegt Peter. “Het 
is drie om drie.” Op de vraag of Ro-

dy gevraagd is of zichzelf aange-
meld heeft, is het antwoord duide-
lijk. “Hij bleef maar bellen”, gaat Pe-
ter lachend verder. Over de verschil-
lende functies binnen het bestuur 
ontstaat weer grote hilariteit. Peter 
is voorzitter, maar zit er vooral bij 
om, zoals hij zelf zegt: “De groep in 
bedwang te houden.” Arnaud gek-
scherend: “Maar zijn laatste jaar is 
nu wel aangebroken.” Arnaud is de 
regelneef van het stel. “Ook pispaal”, 
krijgt hij teruggekaatst van Peter. En 
crea Thea de regelnicht voor druk-
werk, prijzen en wat verder aan de 
orde is. Esther en Yvonne ontfermen 
zich met name over de deelname 
door scholen en houden de spon-
sors warm. Niet letterlijk natuur-
lijk. “We doen ook de administra-
tie. Eigenlijk doen wij met z’n twee-
tjes bijna alles”, zeggen de dames 
in koor. Dat de andere vier hier te-
genin gaan, mag duidelijk zijn. Ro-
dy heeft overigens zijn positie in 
het bestuur al verstevigd. Zijn idee 
voor een nieuwe inrichting van het 
Stokkeland tijdens de race is in de 
smaak gevallen en gaat tot uitvoer 
gebracht worden. 

Koffers pakken
Het thema van de achtste editie van 
de junior pramenrace is ‘Ik ga op 
reis’ en dit idee is afkomstig van de 
dames. Yvonne vertelt: “Ik was bij 
iemand thuis en die zei: Ik ga m’n 
koffer pakken, ik ga op reis. Ge-
lijk schoot dit bij mij binnen als een 
goed thema voor de juniorrace.” Es-
ther was eveneens aan het filoso-

feren over vakantie en reizen. Be-
sloten was namelijk om het the-
ma aan te laten sluiten op de ‘gro-
te’ race en dit is ‘De wereld rond in 
150 pramen’. Dit jaar dus geen ge-
kibbel over het thema. ‘Ik ga op reis’ 
werd na stemming unaniem aange-
nomen. Belangrijk is natuurlijk ook 
dat het thema een breed draagvlak 
heeft en op reis gaan, kan naar heel 
veel landen en streken. 

Veel plezier
Het zestal is in ieder geval helemaal 
klaar voor de achtste editie zater-
dag. Alle ditjes en datjes zijn gere-
geld. Wacht nog de race zaterdag 
in goede banen leiden, maar zorgen 
maken de bestuursleden zich hier 
niet over. Het weer is zo’n beetje het 
grootste zorgenkindje. Vorig jaar re-
gende het en dit is natuurlijk niet 
leuk tijdens een buitenevenement 
op het water. Er wordt positief ge-
dacht. ‘Ik ga op reis’ brengt tot slot 
zonnige gedachten met zich mee. 
Peter, Arnaud, Rody, Thea, Yvon-
ne en Esther kunnen eigenlijk niet 
wachten om alle blije kindergezicht-
jes weer te zien. “Altijd zo’n gezel-
lige drukte.” En druk zal het zeker 
weer worden met deelname van ze-
ker tweehonderd kinderen. 
Gelukkig krijgt het bestuur in deze 
veel hulp van een grote groep vrij-
willigers. “Ja, bedank ze maar weer. 
Want zonder alle captains van gast-
pramen en alle mensen op de con-
troleposten kunnen wij deze race 
niet organiseren. Bedankt allemaal 
en toch wel tot zaterdag, hè?!” 

Het bestuur van de junior pramenrace: in de kar die gebruikt gaat worden bij de prijsuitreiking. 
De kar is afkomstig van de carnavalsoptocht in Kudelstaart. 

Heerlijke traktatie van Henriette, Trudy en Miriam

Geen poffertjes, maar frietjes! 
Aalsmeer - De brandweer levert 
ieder jaar best een belangrijke bij-
drage aan de junior pramenrace. 
De brandweer vaart zelfs ieder jaar 
mee. John Grootscholten neemt de-
ze taak al vele jaren met plezier op 
zich. Tijdens de prijsuitreiking wordt 
een kraam ingericht waar drankjes 
verkocht gaan worden. 

Altijd prettig om de kelen even 
te smeren. En, echt waar: Tijdens 
de junior pramenrace ontpoppen 
brandweermannen Jos van de Wal 
en Menno Achterberg zich tot bar-
mannen eerste klas. Om cocktails te 
kunnen maken, wordt nog een cur-
sus gevolgd, maar vooralsnog zal 
dit voor de ‘buitenbar’ zaterdag niet 

zo’n probleem zijn. Het is duide-
lijk, ook deze taak heeft de brand-
weer serieus opgepakt! En het hore-
cagevoel is zelfs overgedragen aan 
de familie, want Henriette, de vrouw 
van Jos, staat al vele jaren achter 
de poffertjeskraam tijdens de spel-
letjesmiddag. Net nu ze behoorlijke 
routine heeft gekregen in het bak-
ken van heel veel porties, toch zo’n 
tweehonderd monden te vullen met 
gemiddeld zo’n zes tot acht poffer-
tjes op een bordje, heeft ze een an-
dere taak opgelegd gekregen. Geen 
poffertjes meer, de frituur ging af-
gelopen zaterdag aan! En dus is 
Henriette op snelcursus gegaan en 
met succes. Het vaste team Hen-
riette, Trudy en Miriam kijkt terug 
op een fijne ‘bakmiddag’ afgelopen 
zaterdag. “Het is weer eens iets an-
ders dan poffertjes”, vertelt Henriet-
te. “En het gaat sneller. We zijn an-
derhalf uur aan het voorbakken ge-
weest en konden daarna snel uitde-
len.” Hier waren meer handen voor 
nodig en deze hulp kreeg het drietal 
van Erna, Jan en Marjan. 

Even op een rij: Er is ruim vijftig ki-
lo patat gebakken, er zijn tien fles-
sen mayonaise en vijf flessen ket-
chup leeg gespoten en de limona-
de vond ook gretig aftrek: Drie jerry-
cans van vijftien liter (totaal dus 45 
liter limonade) hebben alle deelne-
mers aan de sportmiddag deze mid-
dag tot zich genomen.

Let op: Thuisopdracht is aan A3-formaat gebonden!

Bekers en medailles voor 
beste drie van juniorrace
Aalsmeer - De junior pramenrace 
is natuurlijk geweldig om mee te 
doen en mee te maken, er ook nog 
eens een prijs voor krijgen, is hele-
maal meegenomen. De beste drie 
teams, de snelste met aftrek van 
strafpunten en bijtelling van ex-
tra opdrachten, krijgen naar groot-
te een beker en al deze deelnemers 
worden beloond met een medaille. 
Nummer 1 wordt ook nog eens ge-
trakteerd op een etentje met spor-
tief vermaak in The Beach. Ook is 
in deze achtste editie van de juni-
or pramenrace oog voor de minder 
gelukkige deelnemers. De pechprijs 
is ´t Gebroken koortje en wordt als 
hart onder de riem uitgereikt aan 
het tem dat door pech niet kon star-
ten of halverwege stil kwam te lig-
gen. Deze prijs mogen de pechvo-
gels een jaar lang in de klas hou-
den of voor het raam zetten, volgend 
jaar juni dient deze weer ingeleverd 
te worden. Het team dat uiteindelijk 
de langzaamste tijd neerzet, wordt 
toch het podium opgeroepen. Voor 
deze jongens en/of meisjes ligt de 
Rode lantaarn, ook een wisselprijs, 
klaar. De mooiste, vet coolste praam 
krijgt eveneens een mooi aanden-
ken aan de junior pramenrace. Deze 

prijs wordt bepaald door de jury. Ga 
vooral nog gauw extra creatief aan 
de slag, want in de jury dit jaar Den-
nis Ferwerda. Dennis is de huisont-
werper van de junior pramenrace. 
“Ons creatieve brein”, noemt het be-
stuur Dennis. Hij ontwerpt jaarlijks 
met veel plezier posters en shirts 
voor de junior doe-tocht op het wa-
ter. Natuurlijk kijkt Dennis naar de 
creativiteit van de deelnemers, maar 
ook of de uitdossing past bij het the-
ma ‘Ik ga op reis’. Dennis komt ove-
rigens niet alleen, hij neemt een of 
meerdere kritische collega’s mee! 
De juryprijs is een blijvend aanden-
ken, evenals de nummers een, twee 
en drie hun bekers voor altijd mo-
gen houden.

Weer Jan Stenhuis sportbokaal
Vorig jaar hagelnieuw ingevoerd, de 
Jan Stenhuis sportbokaal. Deze prijs 
wordt uitgereikt aan het team dat 
het beste heeft gepresteerd tijdens 
de sportmiddag en dus aanstaande 
zaterdag 16 juni als eerste mag star-
ten. Ook dit jaar staat deze prijs op 
de prijzentafel. En er is nog een prijs 
te winnen, weliswaar een wisselprijs 
voor een jaar, maar toch! Aan alle 
deelnemers is gevraagd een thuis- 

of schoolopdracht te maken pas-
send bij het thema ‘Ik ga op reis’. De 
teams dienen allemaal een ansicht-
kaart in te leveren. De kaart dient 
op A3 formaat gemaakt te worden. 
Kleinere exemplaren worden door 
het bestuur niet geaccepteerd en 
kaarten groter dan A3 formaat pas-
sen niet in de tentoonstellingskast. 
Zeker aan dit verzoek gehoor geven, 
want er worden (extra) punten voor 
gegeven!

Rode draad: Letters
Tijdens de junior pramenrace zater-
dag krijgen alle deelnemende teams 
bij de start een tas met van alles 
en bij de diverse controle- en op-
drachtposten worden allerlei attri-
buten uitgereikt of moeten ingele-
verd worden. Rode draad tijdens de-
ze achtste juniorrace is: Letters. Ga 
met de letters aan de slag en maak 
er iets van! Oh, en zorg voor ruim-
te in de praam. Jullie krijgen iets te-
rug. Tot slot staat ergens in deze ju-
nior praambode de geheime op-
dracht. Neem deze mee, want het 
levert (veel) punten op! Aan het ein-
de van de race moet deze geheime 
opdracht getoond worden aan het 
bestuur en aan de jury.

Twaalf opdrachten tijdens vaartocht

Kamperen en vliegtuig spotten 
tijdens 8ste junior pramenrace
Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt 
aanstaande zaterdag 16 juni de 
praam vanaf het Stokkeland voor al-
weer de achtste editie van de junior 
pramenrace. Luilekkerland 3 van de 
Antoniusschool mag als eerste star-
ten. Het team wist afgelopen zater-
dag de sport- en spelmiddag over-
tuigend te winnen. Na een halve mi-
nuut mag de nummer twee starten 
en dat is dit jaar het Nuchtere Eind. 
Dit team wordt omringt door de An-

toniusschool, want Luilekkerland 1 
van deze basisschool mag als eerste 
op weg voor deze doe-tocht op het 
water. Publiek is overigens van har-
te welkom om de teams uit te zwaai-
en. Op het Stokkeland, achter het 
gemeentehuis, is hiervoor voldoende 
ruimte. Voordat het startschot wordt 
gegeven, kijkt het bestuur overigens 
eerst of alle deelnemers een zwem-
diploma hebben en zo niet of ze een 
zwemvest dragen. En gekeken wordt 

of de bemanning van de week er 
voor tijdens de sportmiddag aanwe-
zig is. Tenminste vier dezelfde perso-
nen in de praam aanwezig zijn om 
deel te mogen nemen. 

Zwaaien naar ouderen
Na de start gaat de route langs de 
Stommeerkade, onder de brug van 
de Stationsweg door, langs jachtha-
ven Nieuwe Meer rechtsaf de Aard-
beiensloot in. Hier wacht de eer-

ste opdracht: All Inclusive. Via de 
Ringvaart gaat de route vervol-
gens de Brandewijnsloot in, waar 
bij het zorgcentrum de derde op-
dracht wacht. Het strand lonkt hier. 
En zwaaien naar de bewoners van 
het ouderentehuis kan overigens ex-
tra punten opleveren. De route gaat 
verder langs het Praamplein en de 
Historische Tuin (bukken bij de brug 
onder de Uiterweg) naar jachthaven 
Dragt waar opdracht nummer vier 
wacht. De douane houdt hier een 
controle. De tocht gaat verder door 
opnieuw de Aardbeiensloot en hier 
is opdrachtnummer vijf: Kamperen. 
Blijf niet te lang in het tentje zitten, 
de tijd loopt door! Dan volgt een flink 
stuk varen over de Ringvaart en de 
deelnemers zich opmaken voor weer 
een serie opdrachten. Bij de Ijze-
ren Brug dan linksaf weer richting 

de Kleine Poel, maar eerst: Paspoort 
tonen, opdrachtnummer zes. Op de 
Kleine Poel rechtsaf richting jacht-
haven Stenhuis, waar de opdrachten 
zeven en acht elkaar snel opvolgen. 
De bagageband levert hier koffers af 
en wat zou opdracht ‘Perron’ in pet-
to hebben? De route gaat om Sten-
huis heen, weer de Ringvaart op. 
Opnieuw richting doorvaart de Ijze-
ren Brug waar opdracht nummer ne-
gen uitgevoerd dient te worden: Au-
topech is best vervelend. Op de Klei-
ne Poel gaat de tocht nu linksaf rich-
ting Topsvoort, waar opdrachtnum-
mer tien vraagt om sightseeing. Het 
poeltje weer uitvaren en op naar de 
Oude Werf waar opdrachtnummer 
elf ‘vliegtuig spotten’ is. 

Thuisopdracht en finish
Op dan naar de Zotte Wilg waar de 

thuisopdracht, een ansichtkaart ma-
ken, ingeleverd dient te worden. De 
ansichtkaart moet gemaakt worden 
op A3 formaat, niet groter en niet 
kleiner! En dan op naar de finish, bij 
het Stokkeland. Hier wordt de tijd 
geklokt en gaan het bestuur en de 
jury aan de slag met de tijden en de 
behaalde punten door teams. 
Rond vier uur volgt de uitslag. Wach-
ten kan met muziek en een heerlij-
ke versnapering. De teams worden 
overigens niet alleen beoordeeld op 
tijd en het goed uitvoeren van de op-
drachten, maar ook de versiering van 
de praam en de kleding van de inzit-
tenden tellen mee. Maak er dus aan-
staande zaterdag een leuk verkleed-
feestje van rond het thema ‘Ik ga op 
reis’. 

Succes allemaal!
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Feestelijke prijsuitreiking op het Stokkeland

Weer grootste beker voor 
de Junior Stoppies?
Aalsmeer - Vorig jaar namen liefst 
32 pramen deel aan de junior pra-
menrace. Thema was vorig jaar ‘On-
derwaterwereld’ en nagenoeg alle 
teams hadden zich qua kleding en 
wat betreft een naam aan het thema 
gehouden. Klinkende namen als De 
Snorkels, Bubbels, Neptunes en on-
der andere De Kikkers en De Octo-
pussy’s prijkten op de deelnemers-
lijst. 
Dit jaar is opnieuw goed nagedacht 
over een leuke naam. Onder ande-
re heeft het bestuur Luilekkerland, 
Ketelbinkies, Beachboys en girls, de 
Ideale kids en Muppets World mo-
gen noteren. De zevende editie van 
de junior pramenrace is vorig jaar 
gewonnen door de Junior Stoppies. 
Deze jongens bleken na telling het 
snelst gevaren te hebben en het 
beste de opdrachten uitgevoerd. De 
Junior Stoppies mochten pas als ne-
gentiende starten, dus er een flinke 
inhaalrace gevaren. Op twee vorig 

jaar Aprameja en dit team heeft he-
lemaal een beste prestatie geleverd. 
Als laatste gestart en dan toch naar 
plaats twee varen! En op de derde 
plaats is vorig jaar Blub Blub ge-
eindigd. Dit team mocht als vijftien-
de vertrekken. De sportmiddag was 
vorig jaar gewonnen door de Kleine 
Keuregies. Deze jongens en meiden 
moesten inleveren, plaats vijf tijdens 
de juniorrace. En de teams die als 
tweede en derde mochten starten, 
Atlantis en Bubbels, zijn respectie-
velijk op de plaatsen 19 en 18 ge-
eindigd.

Vet coolste praam
In de jury zat vorig jaar onder ande-
re brandweerman en websitebou-
wer Bob. Hij en zijn mede-juryleden 
vonden de praam van De Kikkers 
het vet coolst. De mooiste inlever-
opdracht, een scheepswrak knut-
selen, was gemaakt door het team 
The Funny Horses, de pechprijs was 

als troost uitgereikt aan De Dra-
kies. Hopelijk heeft dit team dit jaar 
meer geluk. De Kids van de gemis-
te Kans kwamen als laatste binnen. 
Heel veel lol gehad, niet best ge-
presteerd, maar toch een prijs. Heel 
benieuwd wie dit jaar allemaal in de 
prijzen vallen. 
De prijsuitreiking vindt zaterdag 
rond 16.00 uur plaats op het Stok-
keland. Uiteraard zijn familieleden 
en belangstellenden hier van harte 
welkom. Er is muziek en de brand-
weer ‘trakteert’ (tegen betaling) op 
verkoelende drankjes.

Vergeet geheime opdracht niet
Tot slot: Allemaal succes aanstaan-
de zaterdag 16 juni. Doe je best, ver-
vul alle opdrachten en vergeet niet 
de geheime opdracht (zoek elders 
in deze junior praambode) mee te 
nemen. En de ansichtkaart op A3 
formaat dient natuurlijk een plaatsje 
te krijgen in de praam.

Elf jaar en als elfde starten zaterdag

Kudelstaartse beachboys en 
girls vieren verjaardagsfeest
Aalsmeer - Gijs wordt elf jaar en 
dit gaat hij op een bijzondere lo-
catie vieren. Gijs doet met zijn Ku-
delstaartse beachboys en girls mee 
aan de junior pramenrace. Voor het 
eerst neemt hij deel met zijn vrien-
denclub en zijn broertje mag ook 
mee aan boord. Bekend met de ‘gro-
te’ is dit team wel al. Gijs z’n moeder 
is namelijk een grote fan van de pra-
menrace en vaart al vanaf zo’n beet-
je het begin mee met dit populaire 
evenement op het water. Gijs en zijn 
vrienden Kenny, Phillip, Wout, Nikki, 
Esmée, Steijn, Jesse, Koen en Maud 
hebben zin in dit best unieke ver-
jaardagspartijtje. Ze mogen zater-
dag als elfde de Penta starten en 
met totaal veertig deelnemers is dit 
startnummer een goede basis om 
voor goud te gaan. Succes!

Luilekkerland 3 winnaar sport- en spelmiddag

Antoniusschool neemt 
afscheid van groep 8
Aalsmeer - Met liefst drie teams 
neemt de Antoniusschool deel aan 
de junior pramenrace. De teams he-
ten alle drie Luilekkerland en af-
gelopen zaterdag tijdens de sport-
middag hebben de groepen al hoge 
ogen gegooid. Luilekkerland 3 mag 
als eerste starten, Luilekkerland 
1 als derde en Luilekkerland 2 als 
vijfde. Het idee om deel te nemen 
aan de junior pramenrace komt van 
Lesley van de Polder en Anouk Oos-
terbeek. De twee wilden op een bij-
zondere manier afscheid nemen van 
alle kinderen uit groep 8. De juffen 
en meesters van de Antoniusschool 
vonden het gelukkig ook een goed 
idee en na de inschrijving werd ie-
dereen steeds enthousiaster. En dat 
de drie teams fanatiek zijn, blijkt wel 
uit de uitslag van de sportmiddag. 
Heel benieuwd wie van de drie het 
beste presteert. In ieder geval wordt 
op ludieke wijze afscheid genomen 
van de oudste leerlingen van deze 
Kudelstaartse basisschool. 

Donatie voor Kika
En, initiatiefnemers Lesley en Anouk 
hebben bedacht om nog iets toe te 
voegen aan hun deelname. Dit on-
der het motto: ‘Een cadeau is cool, 
maar wij gaan voor het goede doel’, 

Team Club Med zaterdag 
op reis met vakantiebus!
Aalsmeer - Team Club Med van de 
Oosteinderschool neemt deel aan 
de junior pramenrace. Het zestal 
gaat op reis met hun vakantiebus. 
Waarheen? 
Naar de finish op het Stokkeland 
natuurlijk! De meiden en jongens 
hebben er super veel zin in en zijn 
klaar om zaterdag aan boord te 
stappen. Team Club Med bestaat uit 
Daniek, Wout, Youran, Michelle, Jet 
en Amber en alle zes hebben ze zo 
hun eigen reden om deel te nemen 
aan alweer de achtste junior pra-
menrace: “Ik ben Daniek en ik doe 
mee, omdat ik nog nooit heb mee-
gedaan met de pramenrace en het 
gezellig vind om met allemaal vrolij-
ke kinderen in een versierde praam 
te varen!” 
“Ik ben Wout en ik doe mee, omdat 
ik varen leuk vind en gek doen ge-
zellig vind!” “Ik ben Yoeran en ik doe 
mee, omdat ik het leuk vind om va-
rend op vakantie te gaan!” “Ik ben 
Michelle en ik doe mee, omdat ik wil 
racen op een praam.” 
“Ik ben Jet en ik doe mee, omdat ik 
het leuk vind om verkleed mee te 
varen op de versierde praam!” “Ik 
ben Amber en ik race mee op de 
praam, omdat ik van gezelligheid 
hou.”

Team ‘Robinson Cruise-Away’ 
is er klaar voor!
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
doen ze mee met de Junior Pramen-
race, de kinderen van groep 8B van 
de Antoniusschool, en ze hebben er 
weer zin in! Het team bestaat dit jaar 
uit Bram, Lars, Lulu, Jillis, Roslin, 
Suus, Jodie, Kevin, Thomas, Vero-
nique en Lisette. Na vorig jaar heb-
ben ze de smaak te pakken. Onder 
de enthousiaste leiding van kapitein 
Bas Been gaan ze zich opmaken om 
‘op reis te gaan’, want dat is het the-
ma dit jaar. Op zaterdag 9 juni heb-
ben de meiden en jongens tijdens 
de spelmiddag bij Stenhuis gestre-
den voor een goede startpositie. En 
dit is gelukt. Ook dit jaar mogen de 
oudste leerlingen van de school, 
die zichzelf team ‘Robinson Cruise-
Away’ noemen, in de voorhoede 
melden met startnummer 7. Deze 
week moeten ze nog even hard wer-
ken aan de ansichtkaart, zodat die 
zaterdag 16 juni op de post gedaan 
kan worden tijdens de pramenrace. 
De koffers zijn al gepakt!

gaat de opbrengst van het feestje 
naar Stichting Kika. “Als u komt kij-
ken naar dit festijn, is er gelegen-
heid om een donatie te doen in de 

melkbus die bij de pramen staat. We 
gaan voor een mooie opbrengst”, al-
dus de oproep van deze jongens en 
meiden.
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Aalsmeer.nu Media en Design
ABN AMRO Bank N.V.
AEP Boatcentre
Agrarisch loonbedrijf F. Sparnaaij
Alfa accountants en adviseurs
Architectenbureau Pannekoek 
Auto Maas B.V.
B.J. Hulsbos Waterbouw
Bakkerij Vooges
Berghoef accountants en adviseurs
Bert Schuurman tuin en beschoeiing
Biemond & Van Wijk
Bosman B.V. 
Braam young plants
Brandweer Aalsmeer 
Burgers betonbouw BV
Café bar Joppe
Café De Praam
Client Catcher
Cor Millenaar Mercedes Benz 4x4
D. van Veen machineverhuur
D.J. Tas & Zn. C.V.
De Groot waterbouw B.V.
De Meerlanden
De Rijk b.v.
Dillewijn verpakkingen B.V.
Dragt watersport
Drukkerij Cocu
Ed Kriek Optiek
EKZ | makelaars o.g.
Escail engineering B.V.
Europarts
Florist Holland B.V.
Flowerport logistics
Flynth adviseurs en accountants B.V.
Foto de Boer
Gemeente Aalsmeer
Gepo vleeswaren B.V.
Greenway telematics B.V.
Groot café In de Zotte Wilg
H. van Wijk transport en aannemingsbedrijf
Hans Stokkel installatietechniek BV
HB jachtservice
Heemhorst watersport
Heeren & Meijer B.V.
Hermadix coatings B.V.
Herman de Groot jacht- en interieurbetimmering
Historische Tuin
Holland Materieel Service
Hoogvliet
Horecateam Jan Kerzaan
Hoveniersbedrijf E. Buskermolen B.V.
Imabo Blauwhoff
Imanse aanhangwagens & caravans
Intermac automatisering
Interschouw
Jacht- en scheepswerf Gouwerok B.V.
Jachthaven ‘t Drijfhuis
Jachthaven en zeilmakerij Furian
Jachthaven De Oude Werf
Jachthaven Stenhuis
Jachthavenbedrijf Piet Huis

Jachtschade Nederland & Dupon Watersport
Jongkind intranet Services
Kees Markman
Koenpack
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V.
Kooy laminations B.V.
Kroom Bouwbedrijf B.V.
Kwekerij K. Heeren Jzn
Langhout betonfabriek
Lantsink & Koning
Levenbach & Gerritsen advocaten
Loogman tanken en wassen
Maarse & Rinkel
Mark Koopmans yachtservice
Mark Spaargaren Watersport
Met & Co
Millenaar/Peijnenburg installatie-, loodgieters- en dakdekkersbedrijf
Multi Supplies BV
Notaris Geert Labordus
Notariskantoor Boswijk & van Gaalen
Otto grond- en baggerwerken BV
Paraat brandbeveiliging
Patrick Eikelenboom tuinaanleg, -onderhoud en beschoeiingen
Politie Aalsmeer
Probin Aalsmeer
R & S jachttechniek B.V.
Raadschelders & Zn. assurantiën
Rabobank Regio Schiphol
Radio Aalsmeer
Rekreatiepark Aalsmeer
Renault Nieuwendijk
Rene Maas Watersport
Restaurant ‘t Oude Veerhuys
Schildersbedrijf Hoogstraten
Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries BV
Sher Holland
Slagerij Kruijswijk 
Soft-Cell Computers Netwerken Hosting
Sparnaaij juweliers
Stevaco vastgoed BV
Stichting Feestweek Aalsmeer
T. van Veen verhuur van grondverzet machines
Technisch bureau Wahlen & Jongkind
Technisch installatiebedrijf L.W. Roodenburg
The Beach
Total Copy Service
Van der Knaap - Braam Rooting growing solutions
Van Dijk bloemen B.V.
Van Kouwen Aalsmeer
Van Riemsdijk reclame
Verduyn Nederland
Voetbal Vereniging Aalsmeer
W. Heeren en Zn. BV 
Watersport Vereniging Aalsmeer
Weekblad De Nieuwe Meerbode
Westeinder Adviesgroep
Westeinder Rondvaart
Wooden Classics Harting V.O.F.
Zantingh b.v.
Zeilmakerij Aalsmeer
Zeilmakerij Bart v.d. Spruijt

Sponsors junior pramenrace

Snelheid en behendigheid 
vereist tijdens sportmiddag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmid-
dag 9 juni vond de sport- en spelmid-
dag van de junior pramenrace plaats. 
Vanwege het regenachtige weer was 
gekozen om de activiteiten binnen in 
de loods van Stenhuis aan het einde 
van de Uiterweg te laten plaatsvinden. 
Er was een stormbaan voor de deel-
nemers opgezet en dit vereiste snel-
heid en behendigheid. De kinderen 
moesten rennen, kruipen, hun schoe-
nen aan en uit trekken en nog enkele 
doe-opdrachten uitvoeren. Een goede 
voorbereiding voor de junior pramen-
race van aanstaande zaterdag 16 juni, 
die ook bol staat van spelletjes en op-
drachten uitvoeren, maar dan op het 

water en op eilanden. Ongeveer 250 
kinderen was aanwezig en met de 
meegekomen ouders en begeleiders 
was het een volle boel in de loods. 
De jongens en meisjes werden flink 
aangemoedigd. Ze gingen er voor de 
volle honderd procent voor, wat me-
nig rood hoofd opleverde. En begrij-
pelijk, wie de sportmiddag wint, mag 
als eerste starten tijdens de junior 
pramenrace. Met een deelname van 
zo’n veertig pramen, een prima posi-
tie om als eerste ‘weg geschoten’ te 
worden. De Antoniusschool heeft tij-
dens de sport- en spelmiddag het 
beste gescoord. De basisschool in Ku-
delstaart neemt met de kids van groep 

acht deel aan de pramenrace. In drie 
pramen gaan de jongens en meiden 
onder de naam Luilekkerland 1, 2 en 
3 van start. Luilekkerland 3 heeft de 
sportmiddag gewonnen en mag zater-
dag als eerste gaan varen, Luilekker-
land 1 mag de Penta als derde starten 
en voor Luilekkerland 2 klinkt het vijf-
de startschot. Op twee tijdens de spel-
middag is het Nuchtere End geëindigd 
en op vier Team Black Pearl. Met foto’s 
nog even nagenieten van de sport- en 
spelmiddag waar de deelnemers ove-
rigens goed verzorgd zijn met limona-
de en patatjes. 

Foto’s: Kick Spaargaren.
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Aalsmeer - Helaas werkten de weer-
goden afgelopen zaterdag niet mee en 
is in het Oosterbad democratisch be-
sloten het waterpolo toernooi om de 
Lucassen Trofee uit te stellen naar 14 
juli. Dan wordt op beter weer gehoopt 
en misschien kunnen in de ochtend 
de eerste afzwemmertjes aangemoe-
digd worden. In de middag volgt dan 
de gezellige sportieve middag. Maar, 
er staat nog veel meer te gebeuren in 

Wedstrijdzeilen

Lotte Wijnbergh overtuigd 
in Brightlingsea klasse
Aalsmeer - Match racen wint de 
laatste jaren sterk aan populariteit 
binnen het wedstrijdzeilen. Er wordt 
gevaren met slechts twee identie-
ke boten op het water en met kor-
te races van circa 10 tot 15 minuten. 
Er zijn enige vereenvoudigde regels, 
zoals een judge op het water en te-
gen zijn beslissingen kan niet in be-
roep worden gegaan. De gestraf-
te boot dient een strafrondje van 
360 graden te draaien voordat er 
wordt gefinisht. Voor de organisatie 
is er geen groot comité nodig en de 
wedstrijdbanen kunnen zoals afge-
lopen weekend in de Brightlingsea 
klasse op de Kleine Poel in het zicht 
van de havens worden uitgelegd. De 
Brightlingsea, een 18 ft overnaadse 
jol, is een Engels ontwerp uit 1927 
en wordt al jaren in polyester ge-
bouwd. Het hoge torentuig met de 
smalle fok maakt ze uitermate ge-
schikt om snel te manoeuvreren, 
wat bij match racing erg belang-
rijk is. Uitgenodigd waren teams van 
watersportverengingen uit Amster-
dam en Aalsmeer en aan de start 
verschenen bekende wedstrijdzei-
lers, waaronder Bakker en Bannier 
uit de Drakenklasse. Zaterdag stond 
er erg veel wind en de harde vla-
gen noodzaakten de zeilers meer 
met boothandeling bezig te zijn dan 
met het eigenlijke match racen. Na 

drie races besloot de wedstrijdlei-
ding, bestaande uit Ingrid Meester 
en Fiona van de Werf, om er mee 
te stoppen. Gelukkig met een pri-
ma vervolg op zondag: strak blauwe 
lucht met een matige wind over de 
lengte van de Kleine Poel. Alle aan-
dacht was voor de kleine kneepjes 
van het match racen, waarbij het er 
vooral om gaat om dichtbij de an-
dere boot de winddraaiingen en vla-
gen net iets eerder te benutten. Tot 
ieders verrassing was het team van 
Lotte Wijnbergh (W.V. De Koenen 
uit Amsterdam) de anderen steeds 
weer te slim af. 
Lotte heeft veel wedstrijdervaring uit 
de Cadet Klasse en liet dat blijken 
met maar liefst zeven gewonnen ra-
ces. Daarmede troefde zij Huib Ban-
nier en Hans van der Laarse van de 
W.V. Aalsmeer af, die met vijf ge-
wonnen races tweede werden in to-
taal. Het team van de W.V. Westend 
met Christian Scheen aan het roer 
werd keurig derde. De organisatie 
van het evenement was in goede 
handen van Andre Dupon en Rob-
bert Blauwkuip en de W.V. Aalsmeer 
zorgde ervoor, dat de zeilers ook op 
de wal bij lunch en prijsuitreiking op 
een zeer geslaagd weekend kunnen 
terugzien.

Theo van Mierlo.

Ritmische gymnastiek
Brons en naar NK Omnia
Aalsmeer - Zondag 3 juni organi-
seerde SV Omnia 2000 de tweede 
landelijke plaatsingswedstrijd Rit-
mische Gymnastiek voor groepen 
in het A en B niveau. De wedstrijd 
vond plaats in sporthal De Bloem-
hof te Aalsmeer. Vrijwilligers van SV 
Omnia 2000 waren de hele dag in de 
weer om er een geslaagde wedstrijd 
van te maken. En uiteraard deed er 
een groep van SV Omnia 2000 mee 
die dan ook luid werd aangemoe-
digd. De 3b-groep van SV Omnia 
2000 liet allereerst een hoepeloe-
fening zien. Gabriëlle, Sanne, Ana-
hit en Marta hadden de afgelopen 
weken hard getraind om de oefe-
ning nog beter en meer synchroon 
te laten gaan. Op de wedstrijd ging 
de oefening goed, veel beter dan de 
vorige keer. Helaas werd er één gro-
te fout gemaakt en ging de hoepel 
buiten de vloer. Desondanks wa-
ren de meiden en de trainster tevre-
den over het verloop. De tweede oe-
fening was een oefening bal en de-
ze werd uitgevoerd door Dominique, 

Sanne, Anahit en Marta. De oefe-
ning verliep redelijk goed, maar hier 
en daar viel de bal toch uit de han-
den. Het werd daardoor wat romme-
lig maar grote fouten werden er niet 
gemaakt. Bij de prijsuitreiking was 
het spannend welke plaats de mei-
den hadden behaald en of die vol-
doende zou zijn voor plaatsing voor 
het NK. De hoepeloefening werd 
beloond met een tiende plaats, wel 
beter dan de vorige keer, maar he-
laas net niet genoeg voor het NK. 
Met de baloefening hadden de mei-
den minder concurrentie, maar de 
andere vereniging hadden sterke 
oefeningen laten zien. SV Omnia 
2000 werd op dit onderdeel derde 
en de meiden bestegen samen met 
reserve Sanne Cleveringa het podi-
um om hun bronzen medailles op te 
halen. Met deze oefening hebben 
de meiden zich wel geplaatst voor 
het NK op 16 en 17 juni in Ahoy Rot-
terdam. Voor het bestellen van kaar-
ten voor deze NK kan gekeken wor-
den op de website: www.svomnia.nl.

Zwem4daagse in Waterlelie
Aalsmeer - Over ruim twee weken, 
van maandag 2 tot en met vrijdag 6 
juli, gaat de Zwem4daagse van start 
in zwembad De Waterlelie. Ook dit 
keer is de organisatie geheel in han-
den van zwemvereniging Oceanus 
in samenwerking met het zwembad. 
De Zwem4daagse wordt dit jaar ge-
houden van 17.30 tot 19.30 uur (vrij-
dag 6 juli van 16.30 tot 18.00 uur). 
Het is niet mogelijk om op een an-
der tijdstip te komen zwemmen. Er 
is een uitzondering voor de banen-
zwemmers, die liever overdag hun 
baantjes trekken. Zij kunnen zwem-
men op een deelnemerskaart van de 
Zwem4daagse iedere dag tot 13.30 
uur. Op vier van de vijf avonden is 
jong en oud van harte welkom om 
banen te komen zwemmen in het 
banenbad. Er is ruimte genoeg voor 
alle zwemmers. Er kunnen heel veel 
mensen mee doen aan dit gezelli-
ge zwemspektakel. De minimum af-
stand om op een middag of avond 
te zwemmen is 250 meter. Deze af-
stand is zelfs haalbaar voor de al-

lerjongste waterratten, die in het 
bezit zijn van een zwemdiploma. De 
Zwem4daagse is daarom bij uitstek 
geschikt om met het hele gezin aan 
mee te doen. Onder begeleiding van 
gezellige muziek zijn die banen im-
mers zo gezwommen. Elke avond 
zal er een loterij gehouden worden 
waar men gratis gezinskaarten voor 
het zwembad kan winnen. Voor de 
kinderen is er na de laatste zwem-
dag een lekkere verrassing op te 
halen, gesponsord door de horeca 
en liggen er leuke kleurplaten klaar. 
Inschrijven voor de zwemvierdaag-
se is al vanaf heden mogelijk aan de 
receptie van het zwembad. Men kan 
echter ook op maandag 2 en dins-
dag 3 juli nog een deelnemerskaart 
kopen aan de receptie van het bad. 
Men kan 4 keer zwemmen voor 10 
euro per persoon. Na afloop krijgen 
alle deelnemers een medaille uitge-
reikt. Voor meer informatie kan ge-
beld worden met zwembad De Wa-
terlelie via 0297-322022 of kijk op 
www.esa-aalsmeer.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 15 ju-
ni is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld. Om 

Extra geld sportverenigingen 
Grote Clubactie spekt clubkas 
Aalsmeer - Sportverenigingen 
kregen in 2011van de Grote Club-
actie 9.000.000 euro uitgekeerd. 
Wil jouw vereniging ook een deel 
van die 9.000.000 euro binnenha-
len, doe dan mee aan de lotenver-
koop. Ruim 7.000 verenigingen gin-
gen je al voor. Van de opbrengst 
van jouw lotenverkoop is 80 pro-
cent bestemd voor jouw vereniging 
en vrij besteedbaar. De kantine ver-
ven, nieuwe sportvelden aanleggen 

of nieuwe clubkleding aanschaffen; 
Het maakt niet uit waar je de op-
brengst van de lotenverkoop voor 
gebruikt. Vanwege geldgebrek kan 
een vereniging vaak niet alle wen-
sen uitvoeren. De Grote Clubactie 
heeft dé oplossing waarmee vereni-
gingen op een eenvoudige manier 
geld kunnen verdienen. Via www.
sportservicedesk.nl kunnen vereni-
gingen die nog niet eerder hebben 
deelgenomen zich nu aanmelden. 

Stortbuien kunnen strijdlust niet temperen!

Prachtige wielerstrijd in 
straten van Rijsenhout
Rijsenhout - De weergoden waren 
het comité wielerronde van Rijsen-
hout donderdag 7 juni aanvanke-
lijk nog redelijk gunstig gezind maar 
naarmate de avond dichterbij kwam 
trok het zwerk boven Rijsenhout he-
lemaal dicht en werd boven beslo-
ten de kraan maar eens wagenwijd 
open te zetten. Daar was in de mid-
daguren nog geen sprake van en dat 
betekende dat de Rabo Bank Dikke 
Bandenrace voor de jeugd onder 
normale omstandigheden kon wor-
den gereden. Er waren ook dit jaar 
weer drie leeftijdsgroepen en de-
ze waren onderverdeeld in de cate-
gorie jongens en meisjes. De 7 en 8 
jarigen moesten het parcours twee 
keer rijden. Bij de jongens ging de 
zege naar Christophe, gevolgd door 
Daan en Kain. Bij de meisjes on-
dervond Amber geen enkele tegen-
stand. In de categorie 9 en 10 jaar 
moest het parcours drie keer gerond 
worden, ruim 3.700 meter en bij de 
jongens ging de winst naar Jurgen, 
gevolgd door Tim en Gregory. Bij de 
meisjes werd Jetske eerste gevolgd 
door Daphne. In de categorie 11 en 
12 jaar moest het parcours vier keer 
gerond worden, ruim 5.000 meter en 
de winst bij de jongens ging naar 
Luke, gevolgd door Daan en Kevin. 

Sharon wist bij de meisjes te winnen. 

Meisjes en vrouwen
De wedstrijd bij de combinatie Juni-
or meisjes en Nieuwelingen vrouwen 
telde een afstand van 40 kilometer, 
33 rondjes op het nog steeds dro-
ge parkoers. Al heel snel na de start 
ging Helena van Leijen uit Wagenin-
gen op avontuur en zij kreeg gezel-
schap van Julia Schobben uit Go-
rinchem maar dat duurde niet lang. 
De diverse premiesprints maak-
ten de onderlinge strijd behoorlijk 
spannend maar van vluchtpogingen 
was voorlopig geen sprake. Mascha 
Mulder uit Ridderkerk bleef punten 
sprokkelen voor de leidersprijs en er 
leek voor haar geen vuiltje meer aan 
de lucht. Maar dat veranderde snel 
toen de winnares van vorig jaar, Rie-
janne Markus uit Amstelveen zich 
weer even aan de kop van het pe-
loton liet zien en even later zelfs sa-
men met Floortje Mackaij aan de 
haal ging. De voorsprong van het 
tweetal groeide ronde na ronde naar 
circa 25 seconden en de onderlinge 
verstandhouding was uitstekend en 
dat bleef zo tot het einde. In de eind-
sprint wist Floortje Mackaij de win-
nares van vorig voor te blijven en zo 
de eerste plaats te grijpen. Riejan-

ne Markus werd tweede en dat be-
tekende dat Mascha Mulder uit Rid-
derkerk toch in het bezit kwam van 
de leidersprijs. Tijdens de prijsuitrei-
king ook dit jaar weer verzorgd door 
rondemiss Roxan Zeldenthuis, vie-
len de eerste regendruppels en dat 
beloofde weinig goeds voor het ver-
volg van de wielerdag.

Sportklasse
De wedstrijd voor de deelnemers 
in de Sportklasse kende eveneens 
een afstand van 40 kilometer en de 
omstandigheden waarin gereden 
moest worden waren bar en boos. 
Pluvius had zich gedurende een half 
uur voor het begin van de wedstrijd 
zeer uitgebreid voorgesteld en dat 
maakte het er allemaal niet gemak-
kelijker op. Het was voor twee ren-
ners kennelijk aanleiding om uit het 
gedrang in het peloton te blijven en 
gezamenlijk gingen zij op avontuur. 
Nick Hansen uit Volendam en Roel 
Geritsen uit Amsterdam konden het 
uitstekend met elkaar vinden. Brian 
Burggraaf uit Hoofddorp probeer-
de een paar keer de aansluiting te 
krijgen maar hij kreeg verder nie-
mand mee om te proberen de ach-
terstand van zo’n 200 meter goed te 
maken. Nick Hansen wist uiteinde-
lijk de winst te pakken en Roel Ger-
ritsen werd tweede. Brian Burggraaf 
kreeg toch loon naar werken en leg-
de beslag op plaats drie.

Elite, Beloften Amateurs
Voorafgaande aan de wedstrijd over 
80 kilometer (65 ronden) bij de Eli-
te, Belofte Amateurs werd Nationaal 
Kampioen Dennis Smit uit Zwanen-
burg nog even in de bloemetjes ge-
zet door rondemiss Roxan Zelden-
thuis. Een fors deelnemersveld ging 
vervolgens van start maar dat dun-
de vrij snel uit toen bleek dat de om-
standigheden er niet beter op wer-
den. Er vonden wel diverse demar-
rages plaats maar helemaal wegko-
men was er niet bij. 

Tweegevecht
De strijd om de premies leverde wel 
mooie tweegevechten op en man-
nen als Ronald Roos uit Merkplas in 
België en Lars van der Vall uit Ou-
derkerk a/d Amstel lieten zich regel-
matig zien. Ook Dennis Smit liet zich 
niet onbetuigd. Even na de klok van 
21.00 uur wist Harm Bronkhorst uit 
Lisserbroek als eerste de streep te 
passeren gevolgd door Stefan Bree-
mes uit Amsterdam en Geertjan 
Jonkman uit Andijk.
Het comité Wielerronde Rijsenhout 
bestaande uit Willem van Dongen, 
Okker de Kok, Dirk Maarssen en 
Adriaan Spaargaren kan, ondanks 
de natte weersomstandigheden, te-
rugzien op een organisatorisch ge-
zien uitstekend verlopen dag.

Door Jan Peterse

Handbal
Jongens A1 Nederlands 
kampioen Veld!
Aalsmeer - De jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer zijn zaterdag 9 juni 
Nederlands kampioen veldhandbal 
geworden op de velden bij Westlan-
dia in Naaldwijk. De jongens moes-
ten hun eerste wedstrijd tegen Don-
gen. Door het slechte weer was de 
bal nat en de jongens zaten ook niet 
lekker in hun ritme. Zo zag coach 
Bart Neeft dat zijn ploeg bij rust ach-
ter stond: 3-6. Maar Bart zette de 
mannen weer op scherp en legde 
da nadruk op de teamspirit. Dat re-
sulteerde binnen 7 minuten in een 
voorsprong: 7-6! Dongen vocht terug 
en kwam weer gelijk en zo bleef het 
spannend. Twintig seconden voor tijd 
was het nog 9-9 maar in een laat-
ste poging vanuit de hoek wist FI-
QAS Aalsmeer alsnog het beslissen-
de doelpunt te scoren: 10-9! Na een 
wedstrijdbespreking en uurtje rust 
moesten de jongens nu aantreden 
tegen Berdos uit Bergen. Ook nu ver-
liep de eerste helft stroef, de bal was 
alweer gauw nat hoewel het nu niet 
regende. Het werd de helft van de ge-
miste kansen... De tweede helft ver-
liep gelukkig een stuk beter: Menno 
werd regelmatig gelanceerd en was 
deze wedstrijd dus ook de topscorer 
én… FIQAS Aalsmeer won uiteinde-

lijk met 22-11. De laatste en beslis-
sende wedstrijd was tegen Quintus, 
een tegenstander waar wel vaker 
tegen gespeeld was. Het werd een 
echte finale! Eerst liep Quintus twee 
punten uit en kwam Aalsmeer langs-
zij en omgekeerd. Maar de twee-
de helft verliep voor Aalsmeer be-
ter, de jongens konden elkaar goed 
vinden, er was goede dreiging naar 
het doel toe en de hoeken deden ac-
tief mee. De opdrachten van coach 
Bart werden goed opgevolgd en dit 
resulteerde in een voorsprong. Het 
bracht Quintus uit hun spel: zij gin-
gen wat geforceerd spelen, zodat FI-
QAS Aalsmeer wist te winnen: 16-13! 
Voor veel jongens was het hun eer-
ste titel! Gefeliciteerd Quincy, Hayck, 
Menno, Gert-Jan, Jeremy, Nigel, Mi-
chel, Martijn, Olav en Floris met het 
behalen van de schaal! En natuurlijk 
ook dank aan de spelers die er voor 
gezorgd hebben dat de ploeg het NK 
bereikt had ( Rein en Tim, die er he-
laas niet bij konden zijn). Coach Bart: 
bedankt voor het coachen van dit 
NK, coach Kees voor het hele veld-
seizoen en Marcel bedankt voor de 
trainingen! Tot slot wenst de ploeg 
Hayck en Quincy volgend seizoen 
veel succes bij de selectie!

19.30 uur gaat de deur open en staan 
koffie en thee voor de deelnemers 
klaar. Het koppelkaarten op 8 juni is 
gewonnen door Corrie Balder en Kees 
Meekel met 5737 punten, op twee Piet 
van Zuiverden en Cor Knol met 5340 
punten en op drie Bep van Netten en 
Maaike Spaargaren met 5165 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Loes de 
hoogste eer met 250 punten. 

Polotoernooi uitgesteld! 
Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takka-
de 1. Allereerst op woensdagmiddag 
20 juni de kinderspelen. Voor de jong-
ste inwoners met of zonder diploma 
een gezellige spelmiddag. Op zater-
dagavond 23 juni wordt het jaarlijkse 
midzomernacht zwemmen georgani-
seerd en voor de muzikale omlijsting 
draagt dj Kees Markman zorg. Kijk 
voor meer informatie op de vernieuw-
de website: www.hetoosterbad.nl 

Traktatie Jeugdsportfonds
JAU-spelers naar Oranje!
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer heeft, in samenwerking 
met de Staatloterij en ex-internatio-
nal Andre Ooijer, 24 spelertjes van 
Jong Aalsmeer United en RKDES de 
dag van hun leven bezorgd. Op za-
terdag 2 juni vertrokken zij ’s mid-
dags met een bus richting de Arena 
voor een prachtig programma. Ge-
start werd met een heuse kinder-
persconferentie met André Ooijer. 
De opnames hiervan zijn uitgezon-

den bij Z@p-Sport. Na deze bijzon-
dere ontmoeting stond een voetbal-
clinic op het programma, gevolgd 
door een heerlijk diner. 
Het klapstuk van de dag was uiter-
aard het bijwonen van de ‘uitzwaai-
wedstrijd’ van het Nederlands Elftal 
in de Arena. De kids hadden prach-
tige plekken in het station en me-
de door hun fanatieke aanmoedi-
gingen werd Noord-Ierland met 6–0 
verslagen!
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Tweede editie Regenboog Evenement

Nationale zeilwedstrijden 
op plassen in Randstad
Aalsmeer - Deze zomer zijn weder-
om spectaculaire zeilwedstrijden en 
is veel vertier te beleven op het groot-
ste plassengebied van Nederland, 
midden in het Groene Hart. Skûtjesi-
len, niet in Friesland maar in de Rand-
stad en niet met skûtsjes maar met 
boten van Koninklijke klasse, de Re-
genboog zeilboten: Het Nationaal Re-
genboog Evenement 2012 is een feit. 
Het Nationaal Regenboog Evenement 
is een spannende vijfdaagse zeilcom-
petitie gecombineerd met gezellige 
activiteiten voor jong en oud, mid-
den in het Groene Hart. De vloot vaart 
vijf dagen op vijf verschillende plas-
sen in het Groene Hart, waar voor be-
zoekers van het evenement ook an-
der vertier te vinden is. De jeugd krijgt 
ook aandacht in het walprogramma, 
om haar met watersport en zeilen in 
aanraking te laten komen. De Regen-
bogen worden tijdens het evenement 
bemand door de top van de Neder-
landse zeilsport. Onder andere Har-
ry Amsterdam, zesvoudig Nederlands 
kampioen, en Jan van Staveren, met 
80 jaar ervaring en 21 Nederlands 
kampioenstitels, varen mee. Op dins-
dag 3 juli van 13.00 tot 21.00 uur is het 
openingsfeest van het Nationaal Re-
genboog Evenement in hartje Leiden. 
Woensdag 4 juli start de zeilcompeti-

tie op de Kagerplassen. Op donder-
dag 5 juli komt het evenement aan 
bij het Braassemermeer. Vrijdag 6 juli 
wordt de strijd geleverd op de West-
einderplassen in Aalsmeer. Op zater-
dag 7 juli nadert het hoogtepunt van 
het Nationaal Regenboog Evenement 
op de Vinkeveense plassen. De fina-
le is op zondag 8 juli op de Nieuw-
koopse plassen. Drie commissarissen 
van de Koningin aanwezig. De com-
missaris van de Koningin Zuid-Hol-
land, de heer Franssen, komt op 3 
juli naar Leiden en 8 juli is hij aan-
wezig in Nieuwkoop. De commissa-
ris van de Koningin Noord-Holland, 
de heer Remkes, komt op 6 juli naar 
Aalsmeer. En de commissaris van de 
Koningin Utrecht, de heer Robbert-
sen, komt op 7 juli in Vinkeveen de 
deelnemers aanmoedigen. 
De 15 deelnemende Regenbo-
gen vertegenwoordigen dorpen, ge-
meenten, provincies en het bedrijfs-
leven. De deelnemers zijn: Aalsmeer, 
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-
Reeuwijk, Beleef de Bollenstreek, Be-
drijven Rijnland, Het Groene Hart, 
Kaag en Braassem, Leiden, Leimui-
den, Nieuwkoop, Provincie Zuid-Hol-
land, De Ronde Venen, Teylingen, Be-
drijfsleven Haarlemmermeer en Leid-
schendam-Voorburg.

Extraatje Schipholfonds
Schiphol-personeel scoort 
voor voetbalvereningen
Aalsmeer - Het Schipholfonds stelt 
dit jaar een extra donatie beschik-
baar van maximaal 14.000 euro voor 
een voetbalvereniging in de omge-
ving. Dit bedrag kunnen medewer-
kers van de luchthaven verdienen 
voor het Schipholfonds door mee te 
doen aan een 3 tegen 3 voetbaltoer-
nooi. Voor elk doelpunt, dat wordt 
gescoord, doneert het Schipholfonds 
14 euro aan een voetbalvereniging 
in de omgeving van Schiphol met 
een maximum van 14.000 euro. Het 
voetbaltoernooi wordt gespeeld het 
Cruyff Court. Dit court van 18 bij 10 
meter staat samen met een heuse EK 
tribune, waar men alle wedstrijden 
van het Europees Kampioen op een 
groot scherm kan kijken, van 8 tot en 
met 29 juni op het Jan Dellaertplein 
voor Schiphol Plaza. Voetbalvereni-

gingen die in aanmerking willen ko-
men voor deze extra donatie, kunnen 
zich voor 30 juni aanmelden op www.
schipholfond.nl. Op 16 juli wordt het 
bedrag én de voetbalvereniging be-
kend gemaakt.

AVA en RKDES
Het Schipholfonds doneert in het eer-
ste kwartaal van 2012 ruim 115.000 
euro aan instellingen en organisa-
ties die actief zijn op het gebied van 
fysiek bewegen in de omgeving van 
Schiphol. Het bestuur van het Schip-
holfonds reikt de hoogste donaties 
vandaag, donderdag 14 juni, uit tij-
dens een feestelijke bijeenkomst op 
Schiphol. Uit de gemeente Aalsmeer 
zijn de aanvragen van Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer en sportvereniging 
RKDES Kudelstaart gehonoreerd.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
20 juni vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 6 juni is gewonnen 
door Gerrit Kraan met 5342 pun-
ten. Op twee Annie Blauwhoff mete 
5041 punten en op drie is Bep van 
Netten geëindigd met 5010 punten.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen is welkom om te komen 
klaverjassen. Gezelligheid is troef, 
is het motto. Om 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. Op 6 juni her-
dachten de leden eerst hun kaart-
vriend Henk Hulscher. Na de stilte 
werd aangevangen met het kaarten. 
Bert van der Jagt wist eerste te wor-
den met 5636 punten, Theo Roe-
leveld eindigde op twee met 5598 
punten en op drie Marco van der 
Jagt met 5354 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Sjaan Bon 
met 3558 punten.

Avond2daagse bij 
MTC Motovatie
Amstelveen - Voor hen die iets an-
ders willen dan het EK voetbal, is er 
gelegenheid om even lekker uit te 
waaien op de motor. Het is tijd voor 
de avondtweedaagse van MTC Mo-
tovatie. Op de donderdagavonden14 
en 21 juni worden de ritten van on-
geveer 80 kilometer verreden. Je 
hoeft niet allebei de avonden mee te 
rijden, maar het is natuurlijk wel heel 
gezellig om je allebei de avonden te 
mogen verwelkomen. Tussen 19.00 
en 19.30 uur kan er worden gestart. 
Indien een voorrijder gewenst is, ge-
lieve op tijd in te schrijven, want vol 
is vol. Met of zonder voorrijder, de 
motorrijd(st)er zal iedere avond kun-
nen genieten van al het moois dat 
de omgeving van Amstelveen te bie-
den heeft. Een ieder is welkom in het 
KLM-Sportcentrum op het Wimble-
donpark 2 te Amstelveen. Meer in-
formatie over de rit of de club: Mil-
co Smit, tel. 0251-251661 of kijk op 
www.motovatie.nl 

Wandelen richting Nieuwveen
Leimuiden - Zondag 17 juni zal voor 
de tweede keer een wandeltocht 
worden georganiseerd door Nas 
Loopt Weer (NLW) Leimuiden. Er zijn 
drie routes uitgezet van 26.5, 17.5 en 
12.5 kilometer. Er kan gestart worden 
van 8.00 tot 11.00 uur. Voor de tocht 
van 12.5 kilometer kan gestart wor-
den tussen 9.00 en 11.00 uur. Kin-
deren tot 12 jaar kunnen alleen on-
der begeleiding meelopen. Gestart 
wordt vanaf Partycentrum Keijzer 

aan de Dorpsstraat 30 in Leimuiden, 
telefoon 0172 507692. De tochten 
gaan richting Nieuwveen. Wie van de 
schitterende vergezichten wil genie-
ten en begroet wil worden door de 
schapen, de koeien en de weidevo-
gels in het land, loopt zondag mee. 
De deelnamekosten zijn 3 euro per 
persoon. Alle wandelaars worden 
aan het einde van de tochten inge-
haald door muziek en krijgen als her-
innering een button.

Riet wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenja-
gen. Op donderdag 7 juni is het kla-
verjassen gewonnen door Riet Pot-
huizen met 5410 punten, gevolgd 
door Huub Bouwmeester met 5315 
punten en Cobie van der Meer met 
5291 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Gerard de Wit met 83 pun-
ten, op twee Marie van der Jagt met 
206 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige middag? De ouderen-
soos is van 13.30 tot 16.30 uur en 
iedere 55+er is welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

100 Jaar bloemenveilingen 
Tafeltennistoernooi ATC 
Bloemenlust in The Beach
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 100 
jaar veilingen in Aalsmeer kwamen 
diverse sportverenigingen terug naar 
de plaats waar ze ooit begonnen zijn 
en voor de tafeltennisclub was dit 
wel heel speciaal, omdat ze nog altijd 

trots de naam draagt van het voor-
malige veilinggebouw: Bloemenlust. 
Vrijdagavond 8 juni speelde een aan-
tal leden van ATC Bloemenlust een 
toernooi op een bijzondere locatie, 
in The Beach, het gebouw waar de 

vereniging in 1949 opgericht is door 
Daan en Ab Offerman en Jaap Jong-
kind. Hoewel de speelzaal wat krap 
was qua ruimte en hoogte, werd er 
enthousiast en fanatiek gespeeld in 
een onderlinge acht-kamp, waarbij 
er voor de gelegenheid weer ouder-
wets tot de 21 werd gespeeld. Naar-
mate de avond vorderde werd ook 
het gebrek aan licht een extra han-
dicap en werd er steeds meer op ge-
voel en gehoor gespeeld. Deson-
danks was het een gezellige avond 
en een leuke ervaring om weer eens 
te spelen waar de vereniging ooit 
gestart is. Na zes speelronden waren 
de twee sterkste spelers Brian van 
de Heuvel en Hervé Pantegnies nog 
ongeslagen en troffen elkaar in de fi-
nale, die voor deze speciale gelegen-
heid in het zand gespeeld werd. Dit 
was voor beiden even wennen, maar 
al snel bleek dat ze ook in de zand-
bak in staat waren een mooie wed-
strijd te spelen, met Brian van de 
Heuvel als glorieuze winnaar. Hervé 
eindigde dus op plaats twee, op drie 
Johan Berk, op vier Danny Knol, op 
vijf Wim van de Aardweg, op zes Bart 
Spaargaren, op zeven Irene Gerrits-
ma en op acht Ton de Hollander.

Atletiek NK Masters: 
Twee maal goud Wim voor 
Metselaar in Terneuzen
Aalsmeer - In het weekend van 9 
en 10 juni organiseerde AV Schel-
desport, dat dit jaar 50 jaar bestaat, 
in Terneuzen het NK atletiek voor 
masters. 
Op zaterdag 9 juni namen Ellis Koe-
se, uitkomend bij de vrouwen 45 

en Wim Metselaar, uitkomend bij 
de mannen 70, deel aan dit kam-
pioenschap. De wind op de baan 
viel gelukkig mee voor de deelne-
mers en de aangename weersom-
standigheden leverden goede pres-
taties op. Ellis Koese nam deel aan 

Open kampioenschap zwemmen
Drie keer NK brons voor 
Vincent Moolhuijsen
Aalsmeer - Drie dagen zwem-
men in Amsterdam leverde Vincent 
Moolhuijsen een mooie verzameling 
medailles op. Het open Nederlands 
kampioenschap was weliswaar lang 
niet zo open als in december in 
Eindhoven, toen heel veel buitenlan-
ders en ook alle Nederlandse top-
pers aanwezig waren, het leverde 
wel leuke onderlinge strijd op tus-
sen de Nederlanders. Vincent had 
gekozen voor een zwaar program-
ma: Op de eerste dag 200 vlinder en 
200 wissel, waarop hij beide de fina-
le haalde. Op zaterdag koos hij voor 
de 400 wissel, waar hij in de snelste 
serie in het avondprogramma mocht 
zwemmen. Hij wist wat er die och-
tend door zijn leeftijdsgenoten was 
gezwommen en dat was en bleek 
haalbaar. Resultaat een mooie bron-
zen medaille in 4.46.78. In de och-
tend had hij al de series van de 200 
vrij gezwommen en ook daar een 
bronzen medaille gehaald in clubre-
cordtijd van 1.58.09. Op zondag 
werd de 1500 vrij ook omgezet in 
een bronzen plak en ook hier weer 
een fraaie tijd van 16.58.43. Met een 
glimlach van oor tot oor nam Vin-
cent zijn prijzen in ontvangst. Min-
der goed ging het Tamara Grove af 
dit kampioenschap. Ze zwom de 50, 
100, 200, 400 en 1500 vrij. De korte 
afstanden gingen nog redelijk goed, 
maar bij de langere afstanden bleef 
ze ver van haar persoonlijke records 
verwijderd. Positief was wel dat de 

1500 meter een halve minuut sneller 
ging dan in April bij de Swimcup in 
Eindhoven. Eva van der Born zwom 
op vrijdag de 50 vrij. Met 29.71 
zwom ze de tweede tijd van dit sei-
zoen en mocht ze tevreden zijn. Voor 
Vincent zit het (binnen)seizoen er-
op, de dames gaan over twee weken 
nog naar Heerenveen om met zes 
ploeggenootjes in twee estafettes 
deel te nemen aan het NK Sprint. 
Komend weekeind is in Drachten 
het NJK met voor Oceanus aan de 
start: Lianne Bouwmeester, Luca 
Ebbinge, Rick de Mercado, Michelle 
Meulenbroek, Bart Sommeling, Lu-
lu-May Verbeek, Fabiënne Vork en 
Yves-Maurice Vork.

P.V. de telegraaf
Prijzen voor Jan van Duren
Aalsmeer - Op zaterdag 9 juni zijn 
weer twee duivenvluchten gehou-
den. De sprinters gingen naar Saint 
Homems en de Fondduiven naar 
Bourges. 

Gejaagd door de wind kwamen de 
beestjes als raketten op hun hokken 
af. De snelste duif was van de Comb. 
v. Leeuwen v. Grieken. Met een ge-
middelde snelheid van 117 kilome-
ter per uur moest er op tijd geremd 
worden.

De uitslag:
1  Comb. v. Leeuwen v. Grieken
2 J. v. Duren

3 Comb. v. Ackooij
4 Th. v.d. Wie
5 C. v. Vliet
6 G. v.d. Bergen
7 D. Baars
8 J. v. Dijk
9 M. de Block
10 Comb. Wiersma en Zn.
11  J en P Spook
12 A. Kok
13 A. v.d. Wie
14 J. Kluinhaar en Dr.
15 P. v.d. Meijden

Het vitesse kamioenschap is ge-
wonnen door John van Duren. Dat 
deze man van alle markten thuis 

is bewees hij op de dagfondvlucht 
vanuit Bourges. Met een eerste prijs 
in de club en een eerste plaatst over 
heel Noord Holland werd het een 
schitterende prestatie.

De uitslag:
1  J. van Duren
2 J. v. Dijk
3 Comb. v. Ackooij
4 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5 J. en P. Spook
6 J. Kluinhaar en Dr.
7 P. v.d. Meijden
8 A. Kok

Stand in het ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw 6394 pnt
2 A.A. Sloopwerken  6266 pnt
3 Amb. bakker v. Leeuwen 6040 pnt
4 C.v. Vliet Holding 5479 pnt
5 Oerlemans Confectie  5085 pnt

Beach handbal kampioenschap 
bij RKDES geslaagd
Kudelstaart – Afgelopen zon-
dag heeft handbalvereniging RK-
DES namens het Nederlands Hand-
bal Verbond de afdelingskampi-
oenschappen beachhandbal ge-
organiseerd. Bij de heren streden 
vier teams om de titel, bij de dames 
zes teams. Onder prima weersom-
standigheden begon om half tien 
de eerste wedstrijd op het sport-
complex aan de Wim Kandreef. Bij 
beachhandbal zijn afwijkende spel-
regels van toepassing. Teams be-
staan uit vier spelers en het zand-

veld is een stuk kleiner qua opper-
vlakte. Verder bestaan wedstrijden 
uit twee sets (eerste helft en twee-
de helft), waarbij een uitslag ofwel 
1-1 is, ofwel 2-0. De dames van RK-
DES beten het spits af in de specia-
le zandbak. Helaas kwamen de da-
mes in hun eerste wedstrijd niet ver-
der dan een gelijkspel. De heren van 
RKDES speelden een paar ronde la-
ter hun eerste wedstrijd, maar kon-
den, zoals min of meer verwacht, 
niet op tegen de meer gerouti-
neerde tegenstander, SV Baarn (0-

2). Vervolgens speelden de dames 
van RKDES wederom gelijk. Daarna 
mochten de heren van RKDES het 
in een heuse derby opnemen tegen 
Fiqas Aalsmeer, met in de gelede-
ren de gastspelers Marco Beers en 
Theo van de Berg. Hoewel RKDES 
manmoedig streed en in de eerste 
set niet eens zo heel veel onderdeed 
voor de buren van Aalsmeer, werd 
er uiteindelijk toch een 0-2 neder-
laag geleden. De dames van RKDES 
speelden vervolgens voor de veran-
dering weer gelijk (1-1), waarna de 
heren in hun derde en tevens laat-
ste poulewedstrijd kansloos bleken 
tegen US, de Amsterdamse studen-
tenploeg, die net als Aalsmeer de 
nodige gastspelers in het zand had 
staan. Vervolgens speelden de da-
mes van RKDES nog twee poule-
wedstrijden. Tegen de latere toer-
nooiwinnaar Westsite werd verlo-
ren (0-2), maar in de laatste wed-
strijd van de dag werd weer gelijk 
gespeeld. Hierdoor eindigde de da-
mes in hun poule van zes teams op 
een vierde plaats. Bij de heren won 
Fiqas Aalsmeer het toernooi, maar 
doordat zij afzien van deelname aan 
het NK in Julianadorp, zal US als 
nummer twee de afdeling gaan ver-
tegenwoordigen. De organisatie van 
het toernooi in Kudelstaart kan te-
rugkijken op een geslaagd evene-
ment. Er schijnen inmiddels al plan-
nen gemaakt te worden voor de edi-
tie van volgend seizoen! 

Sportvereniging SV Omnia 2000
Promotie voor twirlster Eefke
Aalsmeer - Op 10 juni heeft een 
aantal twirlsters van SV Omnia 2000 
deelgenomen aan een twirlwed-
strijd in Pijnacker. Het was een dag 
met een lach en een traan. Julia de-
buteerde bij het onderdeel 1-baton. 
Ze stond stralend op de vloer en 
heeft het heel goed gedaan. Yvanka 
begon de dag enthousiast aan haar 
1-baton optreden. Helaas is ze in 
de gang terug naar de kleedkamer 
lelijk ten val gekomen en na een 
bezoekje aan de EHBO en het zie-
kenhuis werd haar dikke arm inge-
pakt. Even geen twirlen meer voor 
Yvanka, maar absolute rust. Onder-
tussen ging het overvolle program-
ma in een razend tempo door. Eef-
ke had juist wel helemaal haar dag. 

Ze haalde bij het onderdeel 1-ba-
ton goud met maar liefst 69.2 pun-
ten en dan moest haar hoogtepunt 
van de dag nog komen. Bij het on-
derdeel solo rhythmic twirl haalde 
ze een zilveren medaille met maar 
liefst 70,1 punten. Dit betekent pro-
motie naar de intermediate catego-
rie. Het small team twirling kwam 
voor de eerste keer in een nieu-
we samenstelling op de vloer. Im-
ca, Cynthia, Solenne, Kim, Yvette en 
Selina hebben de afgelopen weken 
hard getraind op de routine. Heel 
blij waren zij met de 70 punten en 
de promotie die daar bij hoort. Het 
peewee team met de jongste twirl-
sters werden onder andere door 
Yosra weer omgetoverd in clowns. 

Eefke tijdens haar solo dance twirl.

Isabel en Laetischa mochten inval-
len en samen met Tara, Resa, Da-
nique, Nora, Lara en Lisanne lieten 
zij een vrolijke show zien die goed 
was voor brons. Helemaal blij kwa-
men zij de vloer af. Tijd om na te 
genieten was er niet voor Isabel en 
Laetischa, want binnen een paar 
minuten werden zij omgetoverd tot 
Olivers. Zij konden precies op tijd 
aansluiten bij Julia, Ebony, Yasmi-
ne, Elise, Rachel en invalster Se-
lina, die de geblesseerde Yvanka 
verving. Het preteen team liet een 
ondeugende show zien met slechts 
vier drops. Goed voor zilver. Ver-
der behaalden Isabel, Selina en Ta-
ra goud, Nikkie en het duo Imca en 
Nikkie zilver en Amber,Rachel, Im-
ca (2x), Isabel, Selina en Julia kre-
gen de bronzen medaille omge-
hangen.Een overzicht van alle be-
haalde punten is te vinden op de 
website www.svomnia.nl.

de 100 meter en werd vierde met 
een tijd van 18.22 seconden. Ellis 
kampt nog steeds met problemen 
na het scheuren van haar achilles-
pees, dus een snellere tijd zat er he-
laas niet in. 

Het discuswerpen ging haar be-
ter af. Ze werd ook op dit onder-
deel vierde met een worp van 22,11 
meter, wat haar tevens een clubre-
cord opleverde. Wim Metselaar 
koos voor kortere afstanden, om-
dat hij vanwege een hernia geen 
optimale voorbereiding heeft ge-

had. En dat bleek een goede keuze. 
Wim liep op de 100 meter naar een 
eerste plaats, dus goud, in een uit-
stekende tijd van 15.95 seconden, 
waarmee hij het clubrecord van AV 
Aalsmeer verbeterde. 

Op de 400 meter kwam Wim tot een 
fraaie eindtijd van 71.21 seconden. 
Opnieuw een gouden medaille voor 
Wim, die met deze tijd slechts 0.5 
seconden verwijderd bleef van het 
Nederlands record op deze afstand. 
Wel betekent deze tijd een verbete-
ring van het clubrecord.




