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Editie: Aalsmeer

DEZE WEEK:

C1000 Koster

Vuur en Licht op het
Water, Brulboeien en
corsogevoel

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Jarige KMTP in actie
voor een groenere
gemeente

KORT NIEUWS:

Dief spuit met
traangas
Aalsmeer - Op zondag 9 juni rond elf uur in de avond
is een dief op heterdaad betrapt door de beveiliging van
een bedrijf aan de Legmeerdijk 313. De man wilde er vandoor gegaan met diverse karren. Toen de dief hierop werd
aangesproken, spoot hij traangas in het gezicht van de beveiliger en rende er vandoor.
Via de sloot wist hij uiteindelijk
te ontsnappen. In de omgeving
is door de politie nog met honden gezocht, maar de dief wist
te ontkomen. De beveiliger, die
in het gezicht gespoten was, is
ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld. Het
onderzoek is in volle gang.

NISSAN MICRA

g2.460,- KORTING!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
13.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

ASSURANTIE & ADVIES

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

Zonder steun van bedrijven ten dode opgeschreven!

NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER

Reddingsplan voor behoud
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer staat op het punt om het
derde seizoen aan te kondigen. Recentelijk heeft de hoofdsponsor
uit Katwijk aangegeven zich niet
meer als enige partij garant te kunnen stellen voor de exploitatie van
Crown Theater Aalsmeer. Dit betekent dat de Stichting op zoek moet
naar bedrijven om de begroting sluitend te krijgen en het voortbestaan
te kunnen garanderen. Crown Theater Aalsmeer heeft een belangrijke
culturele functie en nooit overheidssubsidie ontvangen. De exploitatie wordt vanaf de start, twee jaar
geleden, verzorgd door 70 vrijwilligers wat uniek te noemen is. Deze
vrijwilligers dragen het theater een
warm hart toe en zijn vereerd om er
te mogen werken.
Unieke Sterrenveiling
Momenteel wordt er gewerkt aan
draagvlak bij verschillende bedrijven in Aalsmeer en omgeving om
het voortbestaan van het Crown
Theater te kunnen garanderen. Er
is nog 70.000 euro nodig voor een
nieuw theaterseizoen en om dit bij
elkaar te krijgen is een unieke actie Sterrenveiling ontwikkeld. Crown
Theater Aalsmeer organiseert daarom op maandagavond 1 juli aanstaande een exclusieve en unieke Sterrenveiling in samenwer-

king met veilinghuis Christie’s. Op
deze avond worden er in het theater 25 voorstellingen geveild. De
Sterrenveiling wordt mede ondersteund door de Rabobank Aalsmeer
en de gemeente Aalsmeer. De veiling items zijn in drie verschillende
categorieën verdeeld en zullen per
opbod geveild worden. Elke categorie vertegenwoordigt een waarde en de daarbij behorende hoeveelheid stoelen. De vanaf waardes
variëren van 1.750 tot 5.000 euro. In
ruil hiervoor krijgt de organisatie de
beschikking over 1e rang stoelen
voor bijvoorbeeld een relatie event
of personeelsuitje. Er kan geboden
worden op een voorstelling van onder andere Ruth Jacott of Willeke Alberti, een kindervoorstelling of
concert. De veiling wordt verzorgd
door veilinghuis Christie’s Amsterdam onder toeziend oog van een
notaris. Christie’s Amsterdam werkt
belangeloos mee aan de Sterrenveiling. Christie’s ondersteunt jaarlijks een aantal unieke initiatieven
waaronder de Sterrenveiling van het
Crown Theater. De volledig verzorgde avond vindt plaats in het Crown
Theater aan de Van Cleeffkade 15.
Veel sympathie
Het theater kan niet zonder steun
van bedrijven die zich geroepen
voelen om in het cultuur aanbod

HARTELUST B.V. Zaterdag negende junior pramenrace

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

1

Aprameja zingt zich live
naar eerste startplaats!

Aalsmeer - Geen sport- en spelmiddag afgelopen zaterdag, maar
een nieuwe activiteit voor alle deelnemers aan de junior pramenrace.
Bij feesterij De Bok werd Spie’s Got
Talent gehouden, want wie droomt
er nou niet van om beroemd te worden? De talentenjacht paste natuurlijk prima bij het thema voor de negende editie van deze doetocht op
het water voor de jeugd: ‘Ik droom
van’. Dat de deelnemers niet alleen
talentvol zijn in sporten en spelletjes, werd zaterdag honderd procent duidelijk. Ook muzikaal en op
creatief gebied staan de jongens

en meiden hun mannetje. De jury kreeg een scala aan acts voorgeschoteld. Van een hilarische cabaretier, tot perfecte playbackacts
en liedjes zingende teams. Voor één
act was alom bewondering, want de
twee meiden op het podium lieten
zien (bijna) klaar te zijn voor deelname aan een landelijke talentenjacht.
Zuiver werd ingezet en de zaal werd
muisstil. De zenuwen namen hierdoor waarschijnlijk iets toe, want
de tweede zangeres kon nauwelijks
haar lachen inhouden. Desalniettemin was de jury en de zaal onder de
indruk en klonk na de laatste noten

FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

van Crown Theater Aalsmeer te
participeren. Het deelnemende bedrijf dat zich verbindt aan het theater kan rekenen op veel sympathie
en exposure. De bedrijven die serieuze interesse hebben kunnen een
mail sturen naar bcta@crowntheateraalsmeer.nl of bellen met 0297753682 voor meer informatie of aanmelding voor de avond.
Gunstige tarieven
Crown Theater Aalsmeer biedt een
uitgebreid cultureel aanbod. Met
twee zalen, één met 800 stoelen en
één met 150 stoelen, kan het theater
een brede programmering bieden.
De exploitatie wordt gedaan door
70 enthousiaste vrijwilligers. Het publiek kan ruim op tijd kaarten kopen tegen voordelige Sprint-prijzen
en het theater biedt aantrekkelijke groepskorting. De missie van het
theater is een interessant programma-aanbod bieden tegen gunstige
tarieven, zodat een theaterbezoek
voor iedereen mogelijk is. Het Theater is gevestigd in Studio’s Aalsmeer
waar men terecht kan voor een
complete avond uit. Men kan bijvoorbeeld voor de voorstelling dineren bij restaurant Eetze en na de
voorstelling een drankje drinken in
één van de gezellige bars of cafétjes van 7Street. Voor algemene info:
www.crowntheateraalsmeer.nl

een lang en hard applaus. Het heeft
de dames van het team Aprameja
een mooie prijs opgeleverd: Aprameja wordt aanstaande zaterdag 15
juni om 13.00 uur als eerste ‘weggeschoten’ voor de negende editie van
de junior pramenrace. Daarna mogen De rockkids de penta starten en
het Oosteinderteam2 mag als derde starten. De start is bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis, en
uiteraard is publiek welkom.
Elders in deze Nieuwe Meerbode
de eigen Junior Praambode voor alle deelnemers met hierin onder andere de route, interviews, foto’s en,
heel belangrijk, de geheime opdracht. Snel bladeren en noteren of
uitknippen. Allemaal heel veel plezier zaterdag.

Gratis
bijeenkomst

Verleng het plezier

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

AIRCO

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*
van

99,- voor

Bel ons voor een afspraak of maak online uw
afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

79,-

* Prijs is geldig tot 1 augustus 2013. Deze actie is alleen van toepassing
op personen- en bestelwagens gevuld met koudemiddel R134a.

ABO

T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AALSMEER

ONDERHOUD

APK

REMMEN

UITLATEN

BANDEN

VELGEN

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE

•

OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Oplichting ouderen door pakkettenbezorger!
Kudelstaart - Vorige week woensdag 5 juni is bij zeker drie ouderen
in Kudelstaart geprobeerd geld af te
troggelen middels de afgifte van een
pakketje.
De bewoners waren gebeld door iemand van een bezorgdienst, die zei
dat een pakketje bezorgd zou gaan
worden waarvoor geld gepind diende te worden. Een oudere vertrouwde het niet en heeft direct contact
gezocht met de wijkagent. De agent
is er direct heen gesneld. De bezorger kwam uiteindelijk niet opdagen.
Een andere bewoner moest 80 cent
pinnen, maar volgens de bezorger
weigerde het pinapparaat. De bewoner bood aan contant te betalen,

maar dit werd afgewimpeld. Uiteindelijk is de bezorger onverrichte zaken weggegaan. Een derde oudere heeft helaas meer vertrouwen in
de bezorger gehad en pinde het benodigde bedrag. Enkele uren later
bleek de inwoner bij een winkel niet
te kunnen betalen met zijn pas. De
passen waren verwisseld, zo werd
geconstateerd. De dief had inmiddels al een flink geldbedrag van de
rekening genomen. De ouderen, die
benaderd waren, zijn woonachtig
in de Schweitzerstraat, het Stichtse
Pad en Burggraaf Ambacht.
Van de bezorger is een signalement.
Het gaat om een man van ongeveer
35 jaar oud, 1.70 meter lang, blanke huid, stevig postuur en hij sprak

keurig Nederlands. Hij droeg een
licht shirt en een lichte kleur broek.
De politie wil er alles aan doen om
deze oplichters in de kraag te vatten. Inwoners, die gebeld worden
door een voor hen onbekende bezorgdienst en daarbij de mededeling krijgen dat zij voor het pakketje moeten pinnen, mogen direct 112
bellen. De politie wil niets liever dan
de betreffende persoon of personen op heterdaad betrappen. Vraag
bij aflevering van een pakketje altijd
om een identiteitsbewijs en als een
en ander niet wordt vertrouwd, zeker niet pinnen. Neem de betreffende persoon op en noteer, als mogelijk, het kenteken van de auto waar
hij of zij inrijdt.
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Is uw huisdier
zoek?

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 16 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Martijn Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Gor Khatchikyan.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Fietsen met ANBO en PCOB
Aalsmeer - Ongeveer 22 heren en
dames hadden wel zin in een leuke fietstocht en verzamelden zich
voor de start bij het Parochiehuis,
voor iedereen bekend terrein, maar
de rest van de tocht was voor veel
van de deelnemers een verrassing.
Het begon dichtbij al, de nieuwbouw vanaf de Spoordijk met een
aansluiting op het fietspad langs de
Burgemeester Kasteleinweg. Via het
bedrijventerrein in Hoofddorp door
lommerrijke straten van Hoofddorp
en voor de groep het wist werd Floriande bereikt, de wooneilanden
achter het Spaarneziekenhuis. Dit is
een prachtige wijk met als hoogtepunt ‘het Middenoosten’ zoals gids
Aart Box tijdens de tocht liet weten.
Een deelneemster vergeleek het met
Vinkeveen, waar diverse tv-sterren
wonen in kapitale villa’s. Wat in heel

Hoofddorp opvalt is het feit dat er
veel groen en ruimte is. Halverwege de tocht werd er halt gehouden
bij de Tholenburgseplas. Het terras
hier is een uitermate prettige locatie voor een drankje of bijvoorbeeld
een pannenkoek. Nadat de innerlijke mens gelaafd was, werd koers
gezet naar het Schapenpaadje. Halverwege dit pad moet de A4 worden
overgestoken. Dit kan via een nieuwe fietsbrug, een uitstekende manier om van Aalsmeer naar Hoofddorp en visa versa te gaan. Aan het
einde van het Schapenpad werd afscheid genomen van elkaar en werden de heren Box (ANBO) en Van
Tol (PCOB) bedankt voor hun inzet.
Beide heren maken zich sterk om
via de bonden dit soort fietstochten
te blijven organiseren. Het was een
heerlijke dag en een fijne fietstocht!

Chinees in Open
Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 21 juni om
18.00 uur is er weer een Open Hof
Keuken. Er staat een chinese maaltijd op het menu. Het is de laatste
Open Hof Keuken voor de zomer.
De kosten bedragen 4 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom
in het Baken aan Sportlaan 86. Vanaf 17.45 uur is de deur open en de
maaltijd eindigt omstreeks 20.00
uur. Het doel van de Open Hof Keu-

ken is de ontmoeting en de gezelligheid met elkaar te dineren. Opgeven
kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of
bel 06-41700923.

Aanmelden kan nog!

Jaarlijkse boottocht Rode
Kruis naar Amsterdam

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u.
woord-communieviering
mmv dames- en herenkoor.

Aalsmeer - Gezien het grote succes van de afgelopen jaren organiseert het Rode Kruis Aalsmeer
ook dit jaar weer een boottocht. Op
woensdag 26 juni wordt er gevaren naar Amsterdam en het IJ. De
boottocht is bedoeld voor inwoners
die dat meer dan nodig hebben en
hulpbehoevend zijn. Vorig jaar heeft
het Rode Kruis ruim 90 inwoners
een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. Dat hopen de vrijwilligers dit
weer te realiseren. De grote partyboot is van alle gemakken voorzien
en uitermate geschikt voor rolstoelen. Tijdens de tocht wordt u verzorgd door vrijwilligers van de lokale Rode Kruis afdeling. De opstapplaats is de loswal in het Am-

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met dhr. R.
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist:
W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. J.
Haeck. Organist J. Piet.

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

Zondagmiddag in gebouw Irene

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Reinout Breur. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.

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

Meer dan 5000,Cultuurfonds

Er werd met liefde en uit een goed
hart gegeven. Veel mensen deponeerden al hun muntgeld in de bussen, waardoor ze soms erg zwaar
werden. Toch waren er ook veel vijfjes, tientjes en zelfs een twintig eurobiljet van gulle gevers, die sympathie hadden voor de Anjeractie, waarvan eenderde deel rechtstreeks naar de plaatselijke deelnemende verenigingen gaat. De totale opbrengst 2013 bedroeg 5.040,08
euro! Fantastisch hoor. Alle gevers
en collectanten byzonder bedankt
namens het Cultuurfonds en de
stichting O.V.G., die de collecte organiseerde.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. A.J. v/d Toorn.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. G. van Hiele uit Wageningen. Collecte voor Inloophuis Almere. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst. Tevens C4U.

Aalsmeer - De harten en portemonnees van de Aalsmeerse en
Kudelstaartse inwoners zijn opengegaan voor de vele collectanten,
die er in de week van 27 mei tot en
met 1 juni op uit zijn getrokken met
hun rode bussen onder het motto:
Geef cultuur de kans. De deelnemende plaatselijke zang-, muziek-,
twirl- en de ouderendag-verenigingen belden zelden tevergeefs aan!

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. Jac. van Veen. Tevens
kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met ds. J. van
Dalen.

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

sterdamse bos. Voor vervoer van en
naar de boot kan worden gezorgd.
Na ontvangst met koffie en gebak
zal de boot om 9.45 uur vertrekken.
De bestemming is dit jaar Amsterdam het buiten IJ, onderweg wordt
uitleg gegeven over bijzonderheden en wetenswaardigheden. Aan
boord zal ´s middags een luxe diner
worden geserveerd. Na een enerverende tocht is de boot om 16.00 uur
weer terug in het Amsterdamse bos.
De kosten voor deze boottocht bedragen 40 euro per persoon, inclusief koffie, thee, consumpties en het
voortreffelijke diner. Aanmelden kan
bij Gerdien Kersloot via: 76kers@
gmail.com of telefoonnummer 0633835533.

Laatste Meer-ontmoeting
Aalsmeer - Aankomende zondag 16 juni is er weer de Meerontmoeting. Het is alweer de laatste van dit seizoen. De organisatoren kijken er met dankbaarheid en
plezier op terug en hopen vele bezoekers te mogen verwelkomen om
met elkaar te eten, in gesprek te komen en onder muzikale begeleiding
een aantal liederen zingen. Het thema zondag is: Hoe vrij ben jij?! Iedereen tussen blond en grijs, zoekenden en betweters, alleenstaand
of gezin, gelovigen en ongelovigen

is meer dan welkom. Niet eng, niet
spannend, niets hoeft, een gewone
ontmoetingsplaats en het kost niets.
De deuren van wijkgebouw Irene in
de Kanaalstraat staan zondag vanaf
16.30 uur weer wagenwijd open voor
jong en oud. Om 17.00 uur wil men
gaan eten. Aanmelden is niet nodig en voor wie een gast wilt meenemen: vooral doen of geef deze uitnodiging door. Meer informatie bij
Hester Harting, Kathelijne Spaargaren of Robert Heil via 0297-343551
of meeraalsmeer@gmail.com.

Zondag viering
Mirakels 40 jaar

van harte uitgenodigd om deze dag
vanaf 10.30 uur de dienst bij te komen wonen. Oud Mirakelleden en
dirigentes worden met name uitgenodigd aanwezig te zijn. geweest en
aanwezig?
Mail uw/jouw aanwezigheid naar
Mirakels40jaar@hotmail.com en er
wordt gezorgd dat er na de dienst
gezellig bijgepraat kan worden onder het genot van een kopje koffie
of thee.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 16
juni wordt gevierd dat kinderkoor
de Mirakels dit jaar 40 jaar bestaat!
Het feest is in de Karmelkerk aan
de Stommeerweg. Iedereen die dit
heugelijke feit mee wil vieren, wordt

Gevonden:
- Omgeving Zwarteweg: Klein poesje met 3 poten.
- Rijsenhout, omgeving Lijzijde: Cypers katje met ietsje rood en vlekjes
bij oog.
- Snoekbaarsstraat: Rood-bruine kat.
- Omgeving Mendelstraat: Grijs-wit konijn.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar
buiten kunnen.

Volgende week nationale
collecte Handicap.nl

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Ortohodoxe diensten. Zaterdag om
17.30u. Vespers en zondag om 10u.
goddelijke liturgie.

Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlekken, ook om linkeroog. Heet Meisje.
- Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd met 4 witte
sokjes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte
haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud,
lief, aanhankelijk en heet Grijs.
- Stommeerweg: Konijn lichtbruin met een wit achterwerk en een aangedaan neusje. Ze heet Lizzy en is schuw.

Ango en lokale projecten

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-communieviering met M. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv De
Mirakeltjes. Om 14u. Poolse dienst
met Christoff.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Aalsmeer - Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in Nederland.
Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat
naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds
wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten
andere regelingen vallen. Ook lokale
initiatieven worden met de opbrengst
ondersteund. Bovendien geeft de Ango sociaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen met een
handicap. Handicap.nl is de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De
Ango wil medemensen met hun beperking of chronische ziekte een gewoon mee laten doen met de maatschappij. Eigen regie en niet (altijd)
afhankelijk zijn van anderen. Dit kan
bijvoorbeeld met een sta-op stoel of
een goed matras, maar ook met een
autoaanpassing zodat iemand weer
kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. Ook vindt Han-

OVAK dagtocht
Aalsmeer - Dinsdag 18 juni is de
jaarlijkse dagtocht vanuit Aalsmeer
van de OVAK. De groep vertrekt om
10.00 uur vanaf het zwembad aan
de Dreef in de Hornweg en is terug
in Aalsmeer rond 16.30 uur. De route gaat naar Amstelveen, Ouderkerk
en Abcoude en terug via de Waver.

Bloemschikken
bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 19 juni van
9.30 tot 11.30 uur is er de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de
Oost-Inn in de Mikado in de Catharina Amalialaan 66. Aansluitend kan
van 12.00 tot 13.00 uur genoten worden van een overheerlijke lunch en ’s
avonds staat van 19.30 tot 21.30 uur
een creatieve avond op het programma. Onder creatieve leiding kunnen
weer fantastisch mooie bloemstukken
gemaakt worden. De kosten voor de
avond zijn 5 euro. Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk op
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Dinsdag koffie in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Elke dinsdag staat vanaf 9.45 uur de koffie klaar in het Baken in de Sportlaan. Wilt u ook wel eens
met anderen praten? Kom dan gezellig
langs. Iedereen, van welke kerk of religie dan ook, is van harte welkom. Wie
geen mogelijkheid heeft om op eigen
gelegenheid te komen, kan contact opnemen met de organisatie. Vanaf 18 juni is het gratis koffiedrinken om de twee
weken, dus op 2, 16 en 30 juli en 13 en
27 augustus. Daarna vanaf 3 september weer elke week. Nu de vakanties er
aankomen, worden nog chauffeurs gezocht die willen assisteren bij het ophalen van een aantal mensen. Bellen kan
naar Annie Vijfhuizen via 0297-322131,
Annie Stoof via 0297-328326 of Panc Eikelenboom via 0297-327915.

dicap.nl het sociale aspect belangrijk. Men kan bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanschaf van een
computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of
(vrijwilligers)werk. Veel lokale verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of chronisch zieken organiseren de Handicap.nl collecte. Een
deel van de opbrengst wordt door deze verenigingen besteed aan eigen
activiteiten. Meer informatie: www.ango.nl/steun of bel naar 033-4654343.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden Balie BouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

Balies gemeentehuis aalsmeer gesloten
op vrijdag 21 juni ’13
In verband met de verhuizing van Burgerzaken Aalsmeer naar de “oudbouw” zijn alle balies in Aalsmeer
op vrijdag 21 juni gesloten! Op maandag 24 juni zullen
we op de nieuwe locatie weer voor de burgers bereikbaar zijn.

agenda
Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van
Aalsmeer op donderdag 27 juni 2013 in de raadzaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om
20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.

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

tijd

agenda- onderwerp
punt

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

20.00

B-1.

20.05

B-2.

21.00

B-3.

21.15

B-4.

21.25

B-5.

21.35

B-6.

21.45

B-7.

21.55

B-8.

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-inFo op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
aFspraken Burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het Beraad over een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
overige loketten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
=
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven 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. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt Beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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 aanspreekpunt 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

22.15

Opening van het besluitvormend Beraad
door de voorzitter de heer R. Martijn
- Vaststelling van de agenda
- Resume van 6 en 13 juni 2013
Lentenota 2013
Behandeling in eerste termijn
Conceptverordening Speelautomatenhal
Behandeling in eerste termijn
Instemmen met de Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Aalsmeer 2013 in het kader van
de Wet werk en bijstand (WWB)
Behandeling in eerste termijn
Jaarrekening 2012, begrotingswijziging
2013-1 en de primaire begroting 2014
van de Gemeenschappelijke Regeling
Amstelland en de Meerlanden
Behandeling in eerste termijn
Jaarrekening Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2012 en begroting
Gemeenschappelijke Regeling Openbare
Gezondheidszorg Amstelland 2014
Behandeling in eerste termijn
(Concept) begroting 2014 en
Meerjarenraming 2015-2017
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Behandeling in eerste termijn
Vaststellen bestemmingsplan
Schinkelpolder
Behandeling in eerste termijn
Rondvraag en sluiting
raad - raadzaal

tijd

agenda- onderwerp
punt

22.30

R-1.

R-2.
R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

R-7.
R-8.
R-9.

Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
- Vaststelling van de agenda
- Resume van 4 en 13 juni 2013
- Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers
en instellingen
Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)
Amsterdam-Amstelland
Transitie bestuursvorm Stichting AURO
voor openbaar primair onderwijs
Vaststelling bestemmingsplan Hornmeer
Centralisatie voetbalverenigingen in
Hornmeer
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 239
Welstandsadvisering Aalsmeer
Vaststellen basistarieven huishoudelijke
verzorging
Jaarstukken 2012
sluiting

Bekendmaking
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen
ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)
Op 10 juni 2013 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken
(CBT) namens burgemeester en wethouders van Aalsmeer ingestemd met het voorlopige Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk
Oosteinde (Vlinderwijk) en het voorlopige Aanwijzingsbesluit
aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden).
inhoud
De twee bovengenoemde aanwijzingsbesluiten zijn een uitwerking van een eerder genomen besluit van het college
van 24 juli 2012, waarin bepaald is dat de nieuwbouwwijken
Oosteinde en Kudelstaart van de gemeente Aalsmeer voorzien
dienen te worden van ondergrondse inzamelvoorzieningen.
Deze twee besluiten hebben alleen betrekking op locaties
gelegen in de Vlinderwijk en de Rietlanden. In bijlage I behorende bij de voorlopige aanwijzingsbesluiten zijn de exacte
locaties van de aanbiedplaatsen opgenomen.
Bij de bepaling van de aanbiedplaatsen zijn de volgende inrichtingscriteria gehanteerd:
- een doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte,
beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid, de financiële en inzamel- logistieke aspecten
en fysieke (on)mogelijkheden om aanbiedplaatsen in te
richten en de loopafstand tussen de perceelgrens en de
aanbiedplaats.
Indien bewoners het niet eens zijn met de aanbiedlocaties
kunnen zij tegen deze voorlopige aanwijzingsbesluiten ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen indienen. De ingebrachte zienswijzen zullen worden
betrokken in de definitieve besluitvorming.

inzage en informatie
De aanwijzingsbesluiten met andere relevante stukken liggen
gedurende zes weken na bekendmaking tot en met 25 juli
2013 op werkdagen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.
indienen van zienswijzen
Voordat er een definitief besluit wordt genomen, kunnen
belanghebbenden tot en met 25 juli 2013 hun zienswijzen
geven op de voorlopige aanwijzingsbesluiten.
U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar afdeling Centrale
Beheertaken t.a.v. mw. S.B.E. Boers, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (met vermelding van de wijk en locatienummer).
aFvalstoFFenverordening 2013 gemeente
aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen maakt bekend dat de raad in haar openbare
vergadering van 25 april 2013 de “ Afvalstoffenverordening
2013 gemeente Aalsmeer” heeft vastgesteld.
inhoud
De Afvalstoffenverordening regelt de wijze van inzameling
van diverse afvalstoffen uit huishoudens. Ook zijn in de verordening bepalingen opgenomen over onder andere bedrijfsafvalstoffen, zwerfafval en gemeentelijke afvalbakken.
Door het aangaan van een nieuwe overeenkomst met het Afval Energie Bedrijf (AEB) voor de verwerking van huishoudelijk restafval is het noodzakelijk een nieuw artikel 24 aan de
Afvalstoffenverordening toe te voegen. In dit artikel geeft de
raad aan het college de mogelijkheid om een uitsluitend recht
als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten te verlenen aan AEB Exploitatie
B.V. ten behoeve van al het door of vanwege de gemeente
Aalsmeer ingezamelde huishoudelijk restafval.
inwerkingtreding
De “Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Aalsmeer” treedt
in werking op vrijdag 14 juni 2013.
inzage
De Afvalstoffenverordening is te bekijken en te downloaden
van de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. De verordening ligt gedurende de maand juni ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis in Aalsmeer en het raadhuis in Amstelveen.
kennisgeving Wet milieuBeheer
actieplan geluid 2013 gemeente aalsmeer
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (gebaseerd op de Europese Richtlijn omgevingslawaai) moeten door
de gemeente Aalsmeer om de vijf jaar geluidbelastingkaarten
en een actieplan geluid worden vastgesteld. De geluidbelastingkaarten 2011 zijn op 26 juni 2012 door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld. Het college heeft
op 11 juni 2013 met het ontwerp-Actieplan geluid 2013 ingestemd en voor inspraak vrijgegeven.
Uit de geluidbelastingkaarten is gebleken, dat het wegverkeer
en de luchtvaart de belangrijkste bronnen van geluidhinder
zijn in Aalsmeer. In het ontwerp-Actieplan geluid 2013 zijn
de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. Uit de
berekeningen blijkt dat er ten aanzien van het verkeer op
gemeentelijke wegen in Aalsmeer vijf knelpunten aanwezig
zijn boven de vastgestelde plandrempel van 65 dB.
In het ontwerp-Actieplan is verder aangegeven dat de gemeente de geluidbelasting vanwege dit wegverkeer wil terugbrengen door maatregelen te treffen aan de bron. Als maatregel wil de gemeente in knelpuntsituaties zogenaamde stille
wegdekken gaan toepassen op het moment dat het wegdek
moet worden vervangen.
ter inzagelegging
Het ontwerp-Actieplan geluid 2013 met de daarbij behorende
stukken ligt ter inzage vanaf 14 juni 2013 tot en met 9 augustus 2013 bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken in het gemeentehuis, Driekolommenplein 1 te Aalsmeer.
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag
van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de
stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt
(tel. 020-5404154).
Zienswijze
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om uiterlijk
9 augustus 2013 schriftelijke of mondelinge zienswijzen in
te dienen op het ontwerp-Actieplan. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gestuurd aan: Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen of voor vragen kan men zich wenden
tot de heer ing. F.R. Kroese van de genoemde afdeling, telefoon 020-5404154. Na 9 augustus 2013 zullen de ingebrachte
zienswijzen worden verwerkt en zal het ontwerp-Actieplan
geluid ter beoordeling/visie aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. Daarna zal het Actieplan definitief door het college worden vastgesteld. Er bestaat geen mogelijkheid tot het
instellen van beroep.
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 1, het melden van brandveillig gebruik;
- Drie Kolommenplein 1, het wijzigen van de brandscheidingen;
- Korianderhof 4 en 5, het bouwen van een dubbel woonhuis;
- Kudelstaartseweg 22, het ontheffen van een bestemmingsplan t.b.v. Summerdance;
- Legmeerdijk 318, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 318, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 109, het renoveren van een bedrijfsruimte;
- Westeinderplassen, het plaatsen van een caravan met hefdak.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- 2e J.C. Mensinglaan 41, het verwijderen van asbest;
- Lakenblekerstraat 30-62, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 109, het gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte;
- Uiterweg 263, het slopen van een schuur.

voornemen Weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgeBreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen en graven
van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse
van het perceel achter het adres Uiterweg 158.
De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken liggen vanaf vrijdag a.s. voor een ieder
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 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 vergunningen. Gedurende deze termijn kan een
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 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 vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van
het zorgcentrum (verzonden 13 juni 2013);
- Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een woning
(verzonden 10 juni 2013);
- Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een woning (verzonden 12 juni 2013);
- Machineweg, het renoveren van het ketelhuis (verzonden
13 juni 2013).
verdagen (verlenging) Beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagd:
- Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen, ontvangen 17 april
2013;
- Nabij Ambachtsheerweg, ontvangen 12 april 2013;
- Nabij de Waterwolftunnel, ontvangen 10 april 2013;
- Stommeerweg 97, ontvangen 8 april 2013.
geWeigerde aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn geweigerd:
- Mr. Jac. Takkade 15a, het plaatsen van paardenstallen en
het aanleggen van een uitrit.
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hornmeerpark, het gebruiken van het terrein voor een
evenement.
geaccepteerde sloopmelding(en)
- Machineweg 300, het slopen van een schuur;
- Uiterweg 266, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
aanWijZing Beschermde gemeentelijke
dorpsgeZichten
In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting
Welstandszorg Noord-Holland heeft het college in haar vergadering van 11 juni 2013 besloten de volgende gebieden aan
te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht:
- Wilgenlaan
- Kastanjelaan / Berkenlaan / Jac. P. Thijsselaan
- Ontginningsbasis
- Bovenland – Benedenland (Mr. Jac. Takkade)
- Dorpskern
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, tot en met 26 juli 2013, ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer (receptie) en het raadhuis van Amstelveen
(balie Bouwen en Vergunningen). De mogelijkheid bestaat
hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeente. U kunt een
gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar: College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

vervolg op volgende blz.

13 juni 2013

officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.

t/m 27-06

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 medewerker van de
afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel.
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inZage Bij de aFdeling dienstverlening
t/m 13-06

t/m 19-06
t/m 27-06

Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een vissteiger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan
199, het plaatsen van een dakopbouw en een
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein,
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal; Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het
vergroten van de woning.
Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen
van 11 bomen.
Het plaatsen van lichtreclame op het pand aan

t/m 01-07

t/m 02-07

t/m 03-07

t/m 04-07

t/m 05-07

t/m 05-07

t/m 11-07

de Zwarteweg 88 te Aalsmeer.
Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4
april 2013).
Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e
verdieping.
Hornweg 127, het vergroten van de woning;
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een speelplek met basketbalpaal en
voetbaldoell Saturnusstraat 12, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning;
Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00
– 17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg op 7
september 2013.
Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op
21 september in aansluiting op het bloemencorso.
t/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen
van een dakkapel.
Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni
2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei
2013.
Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013);

t/m 12-07

t/m 12-07

t/m 15-07
t/m 17-07
t/m 16-07

t/m 16-07
t/m 18-07

Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).
Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak
1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.
Tweetal horecagelegenheden in Crown Business
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15; Het betreft een drank- en horeca- en een exploitatievergunning voor een discotheek/partycentrum
en een drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een partycentrum.
Stommeerweg 97.
Nabij de Waterwolftunnel.
Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden
4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
(verzonden 4 juni 2013);
Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9
april 2013.
Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging (verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351, het gebruik van het bestaande pand
voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor
PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de begeleiding en opleiding van ca. 4
personen met een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager Bancken 13, het vergroten
van de woning aan de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 6 juni 2013); Zijdstraat
ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van
6 reclameborden voor de periode van 1 week,
van 4 t/m 11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013);
Het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan
de Stommeerweg 72H in Aalsmeer (verzonden 6
juni 2013); Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en
542a, het vergroten van een botenloods en le-

t/m 18-07

t/m 19-07
t/m 19-07
t/m 22-07
t/m 24-07
t/m 25-07

t/m 25-07

t/m 26-07

galiseren woning; Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van een bestaande watergang en het graven van nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe water; Een zakelijke
beschrijving van een overeenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilverda). (wijzigen bestemmingsplan).
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een
partiële herziening van het bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmingsplan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer, 1e herziening’.
Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting
(verzonden 7 juni 2013);
Nabij Ambachtsheerweg.
Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een
woning.
Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen.
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden).
Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen
en graven van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren;
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van het zorgcentrum; Machineweg, het renoveren van het ketelhuis.
Wilgenlaan; Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P.
Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern.

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl
Wedstrijdturnen

Hockey jeugdcompetitie

Gylaine Piet wint zilver bij
regiokampioenschappen

Qui Vive jongens kampioen!

Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei
mochten zeven turnsters van SV
Omnia 2000 deelnemen aan de regiokampioenschappen wedstrijdturnen in de 6e divisie, die in Den
Helder georganiseerd werden. Zij
hadden zich hier via de rayonwedstrijden voor geplaatst. Dus al een
hele eer om mee te mogen doen. In
de categorie instap turnden vijf Omnia-meisjes onder leiding van trainsters Anneke Nap en Ilse Vergoossen in een deelnemersveld van 36
turnsters. Robin Sahalessi eindigde

op plaats 26, Laetischa van de Bijtel
op 21 en Fleur Snoek op 18. Maartje
Koenen eindigde op de vierde plaats
en won hiermee een medaille. Guylaine Piet leverde de beste prestatie.
Zij werd tweede en won hiermee de
zilveren medaille!
In de categorie senioren turnden
Anouk Straathof en Kirsten Kniep.
Op de brug behaalden ze resp. de
eerste en de tweede plaats. In het
totaalklassement werd Anouk 13e
en Kirsten bereikte de 10e plaats
van de 26 deelneemsters.

Maartje Koenen (4e plaats) en Gylaine Piet (zilver).

De Brug veilig in ‘t verkeer!
Aalsmeer - Groep 7 van Basisschool De Brug heeft op maandag 3
juni fietsend deelgenomen aan het
tweede deel van het verkeersexamen. Alle leerlingen fietsten op die
dag met juffrouw Bettina naar de
Hornmeer vlakbij de molen. Bij aankomst moesten de kinderen de fietsen in een rij aan de kant zetten en
kregen ze een prima uitleg over de
route die gevolgd moest worden. Er
werd duidelijk verteld waar ze allemaal op moesten letten. Ze kregen
een oranje hesje aan met daarop
een volgnummer. Zo waren ze duidelijk te zien, wel zo veilig tijdens
het fietsen van de route door de
wijk! Er waren, zoals elk jaar weer,
veel hulpouders en ook zij kregen
eerst hun uitleg. Daarna gingen zij
naar hun post om te controleren of
er goed werd gelet op onder andere de verkeersborden. De route door

de wijk was een paar kilometer lang
en er waren best lastige situaties
bij. Op strategische punten stonden
bordjes en het was de taak van de
hulpouders om de kinderen goed in
de gaten te houden. Natuurlijk waren de kinderen van tevoren wat gespannen, maar toen ze eenmaal op
weg waren viel het met de zenuwen
gelukkig wel mee. In april gingen de
kinderen op voor het theorie-examen en ze waren hiervoor allemaal
geslaagd! Maar, zou het in de praktijk ook zo goed gaan? Jawel hoor!
De kinderen van De Brug hadden
zich voorgenomen om er een succesvol dagje van te maken, ze waren
in goede conditie en fietsten uiterst
geconcentreerd! Een leuke groep
met maar één doel: slagen! Er werd
volgens de organisatie goed gereden en alle kinderen zijn dan ook,
hoe kan het anders, geslaagd!

‘t Gilde gaat op
zomerkamp!

weer zwemmen maar natuurlijk ook
een playbackshow en vele bosspellen. De deelnemers zullen zich dan
ook geen moment hoeven te vervelen! Weet jij nog niet wat je deze zomer gaat doen? Schrijf je dan nu in
om mee te gaan! Jongens en meisjes tussen de 6 en 16 jaar kunnen
zich inschrijven of voor meer informatie terecht bij Gillian Kraan via
rooierakkertje@hotmail.com.

Aalsmeer - Van 14 tot en met 20 juli
vertrekt jeugdclub ‘t Gilde weer naar
het mooie Brabant. Dit jaar gaat de
groep kamperen in het dorpje Asten.
De week staat bol van vele activiteiten, zoals een speurtocht, bij mooi

Aalsmeer - Vanaf half april moesten de jongens van Qui Vive D3
nog vijf wedstrijden spelen. Waarvan twee tegen de koploper, die op
dat moment vijf punten voor stond.
Even rekenen en dan is het eenvoudig; vijf keer winnen en je bent
kampioen! De eerste wedstrijd was
thuis tegen Hoorn JD3. De wedstrijd in Hoorn was verloren omdat het toen ontzettend koud en nat
was. Nu wilden de jongens van de
D3 laten zien dat ze echt wel sterker waren dan Hoorn. Het was niet
eenvoudig om door de sterke verdediging van Hoorn heen te komen,
maar door goed druk te houden, is
het toch gelukt. Een mooie 4-1 overwinning! De tweede wedstrijd, was
de eerste wedstrijd tegen de koploper: Bloemendaal JD4. Zij kwam in
De Kwakel op bezoek. Dit was een
hele goede wedstrijd van de jongens van de D3. Ze kwamen gewoon 3-0 voor!
Daarna kwam Bloemendaal terug
tot 3-2 en leek het toch weer spannend te worden. Maar met een geweldig slotoffensief wist de D3 deze wedstrijd met 5-2 te winnen. Dat
was de tweede overwinning. De
derde wedstrijd was thuis tegen Xenios JD2. Met invallers uit Qui Vive J8E1 werd Xenios werkelijk opgerold! Een mooie 12-0! Dat was
overwinning nummer drie. Daarna
zou de tweede wedstrijd in en tegen Bloemendaal gespeeld worden,
maar deze werd, door de hevige regenval afgelast. Dat was natuurlijk

Project verkeer voor peuters

Doemiddag voor
schooljeugd

Aalsmeer - De peuteropvang gaat
zich de komende periode oriënteren
en verdiepen in het project Verkeer.
Wat rijdt er langs? Zijn er veel fietsen, auto’s en mensen? Kortom, alle
mogelijkheden van verkeer worden
deze periode besproken. Er zullen
vele activiteiten op het programma
staan en wie weet doen de peuters

Aalsmeer - Woensdag 19 juni van
14.00 tot 16.00 uur organiseert BSO
Magiek voor alle Aalsmeerse basisschoolleerlingen een activiteitenmiddag. Iedereen van 4 tot 12 jaar
is van harte welkom aan de Van
Cleeffkade 15. Voor inlichtingen:
0297-753640 of www.partou.nl/magiek.

nog een wedstrijdje met de opa’s
en oma’s van het Zorgcentrum op
de rotonde. Naast Boerengrut gaat
ook peuteropvang Sam Sam gaat
zich richten op het project verkeer.
Zij zitten aan de Jac. P Thijsselaan.
Wat komt daar allemaal voorbij? Het
project loopt door tot 29 juni aanstaande.

jammer, want de jongens van de D3
waren er klaar voor, om de belangrijkste stap naar het kampioenschap
te zetten. Dus werd de vierde wedstrijd gespeeld thuis tegen Overbos
JD2. Ondanks dat je de spanning bij
de jongens van de D3 zag toenemen
(er werd wat ongeconcentreerd gespeeld) en de geweldig goede keeper van Overbos, wisten ze deze wedstrijd met 8-2 te winnen. En
zaterdag 8 juni was dan dé kampioenswedstrijd in Bloemendaal. Leuk
detail was dat Bloemendaal het
weekend ervoor punten had laten
liggen bij Xenios, waardoor Qui Vive
JD3 met één punt bovenaan stond.
Een gelijk spel was dus voldoende,
maar de jongens, onder leiding van
coach Jitte, gingen natuurlijk voor
een overwinning! Het was prachtig
weer en met een hele stoet auto’s
vertrokken de hockeyers naar Bloemendaal. Er werd geconcentreerd
en als een team gespeeld. Nadat de
opening misschien een beetje voor
Bloemendaal was, heeft Qui Vive de
wedstrijd overgenomen. Twee snelle uitbraken op rechts brachten de
stand op 0-2 voor Qui Vive. In de
tweede helft kwam Bloemendaal
een beetje terug, maar door de geconcentreerde verdediging en geweldig keeperswerk, kon de nul gehouden worden. Qui Vive wist er bij
Bloemendaal nog drie te maken, wat
de uitslag op 0-5 bracht en dus Qui
Vive JD3 kampioen! Toen was het
tijd voor een feestje met een echte
beker, medailles en champagne!

Gemeentehuis
1 dagje dicht
Aalsmeer - Door de interne verhuizing van de afdeling Burgerzaken
van de gemeente naar het bestaande ‘oude’ gemeentehuis, zijn alle
balies in Aalsmeer op vrijdag 21 juni
de gehele dag gesloten. Op maaandag 24 julli zijn de balies weer open.
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Avondvierdaagse en mini-concert

AGENDA

Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart naar Duitsland
Kudelstaart - Nog 4 weken en dan
gaat het Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart naar Rastede, Duitsland om deel te nemen aan de Rasteder Musictage. Een open Europees kampioenschap met deelnemers uit heel Europa. Al vele malen
heeft het korps hieraan deelgenomen en met de opmerkingen van de
jury kan het korps zich voor de volgende keer weer proberen te verbeteren. Een leuk weekend wat ook als
afsluiting van het seizoen wordt gezien. Veel muziek en muzikanten die
plezier beleven aan een leuke hobby
die muziek maken is. Het korps is de
komende weken nog te zien in Kudelstaart tijdens de avondvierdaagse vanavond, donderdag 13 juni, en
op de jaarmarkt in winkelcentrum
Kudelstaart op woensdag 19 juni zal

het korps zich ook laten horen met
een mini concert rond 16.30 uur.
Momenteel telt het korps 23 leden
in de leeftijd van 9 tot 65 jaar. De
groep zou graag nieuwe leden willen verwelkomen. Muziek maken is
een sociale bezigheid waarbij gezelligheid en presteren hand in hand
gaan. Interesse om lid te worden
van het Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart? Aarzel dan niet om de
leden aan te spreken voor meer informatie. Het korps repeteert elke
vrijdagavond vanaf 19.30 uur in het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg en de komende vrijdagavonden
op het hoofdveld van korfbalvereniging VZOD die het korps in voorbereiding op de wedstrijden in Duitsland geheel belangeloos hun veld
ter beschikking hebben gesteld.

Met Lemon Curry en The Whatts

Bandjesavond weer op 5
locaties in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdagavond 29
juni staat het centrum van Aalsmeer
weer bol van de livemuziek tijdens
de jaarlijkse bandjesavond. Op zes
locaties in het dorp worden podia
opgesteld, waar zeer uiteenlopende
bands komen optreden. De bandjesavond wordt georganiseerd door
een aantal samenwerkende horecagelegenheden uit het centrum
en begint om 21.00 uur. In de straten van het dorp staan in totaal vijf
podia die zo zijn opgesteld dat de
bezoekers een ronde kunnen maken langs alle bands. De volgende bands maken hun opwachting:

Lemon Curry in de Zijdstraat, Koen
Raadt op het Molenplein, The Hucksters in de Weteringstraat, Hein
Meijer in de Dorpsstraat en The
Whatts in de Marktstraat. Met de
boot, te voet of de fiets? Kom naar
Aalsmeer-Centrum en geniet van
live muziek en de ontmoeting met
vele ‘oude’ bekenden.
Per auto wordt overigens wat moeilijker vanwege de afsluiting van de
verschillende straten zijn er beperkte parkeermogelijkheden. Overigens ook al jaren een tradtie: Alcoholcontrole door de politie na bandjesavond!

Woensdag rond winkelcentrum

120 Kramen op jaarmarkt
Dit weekend in danscafé de Praam

Estafettemiddag met Henk
de Gooijer en Stoute avond

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
6 juni was de aftrap van het Jupiler tafelvoetbaltoernooi in danscafé
de Praam. Een hele gezellige avond
waarbij 18 enthousiaste teams de
strijd met elkaar zijn aangegaan
voor de eer en de eerste prijs! Het
winnende team wint 100 euro, het
totale inschrijfgeld van de teams,
en een mooie prijs van Jupiler! Tijdens de eerste pouleronde is er een
eerste Jupiler prijs uitgegaan naar
het team dat de meeste doelpunten
heeft gescoord binnen een wedstrijd. Deze prijs is gewonnen door
Daniëlle Roelvink en Inge van der
Leest. Vrijdagavond heeft DJ Henkie zich weer van zijn beste kant laten horen tijdens een goed bezochte Praam’s Partynight. De gasten
die afgelopen zaterdag danscafé de
Praam hebben bezocht, kunnen op
een super geslaagde ‘Bacardi Oakheart Party’ terugkijken. De avond
werd heel druk bezocht en er heerste een super gezellige sfeer met DJ
Daniel aan de draaitafel.
Vanavond, donderdag 13 juni, start
de Praam de week vanaf 20.00 uur
met de tweede pouleronde van het
Jupiler tafelvoetbaltoernooi. De
deelnemers zullen vanaf 20.30 uur

wederom gaan plaatsnemen aan de
tafels om in pouleverband de wedstrijden te gaan spelen. Het team
wat deze week in het meest originele sport-outfit naar danscafé de
Praam komt, maakt kans op een
thuistap van Jupiler inclusief een
vatje Jupiler bier! Bezoekers zijn uiteraard ook van harte welkom om
de teams te bewonderen en aan te
moedigen onder het genot van een
hapje en een drankje!. Vrijdag 15 juni staat de bekende huis-DJ Marco weer achter de draaitafel om de
Praam’s Partynight vanaf 22.00 uur
in te luiden! De vrijdagavond is voor
gasten vanaf 18 jaar. Vergeet niet
om geldig ID bewijs mee te nemen
voor controle aan de deur! De estafettemiddag op zaterdag 15 juni begint om 16.30 uur met niemand minder dan gast-DJ Henk de Gooijer! ‘s
Avonds vanaf 22.00 uur zal DJ Ruan het roer overnemen met als thema ‘Stoute avond’. Wie deze avond
in de meest originele ‘stoute’ outfit
verschijnt, maakt kans op een leuke prijs! Donderdag 20 juni vanaf 20.00 uur worden de kruisfinales
gespeeld voor de winnaars- en verliezersronde van het Jupiler tafelvoetbaltoernooi!

Vrijdag live-optredens drie bands

Grindcore Galore in N201

Aalsmeer - Grindcore is onmiskenbaar het meest expliciete genre die
de metalcultuur rijk is. In de randstad zijn er helaas niet veel zalen die
het genre programmeren. De N201
is één van de zeer weinige zalen die
met enige regelmaat bekende en
minder bekende death/grind bands
op het podium verwelkomt. Vrijdag
14 juni staan de bands Braincasket,
Cliteater en Vpoaawamc op het podium van het jongerencentrum aan
de Zwarteweg. Braincasket is een
death/grind band uit Friesland met
maar liefst 6 muzikanten en dat is
goed te horen in de zeer breed en
gevarieerde composities van brute deathmetal afgewisseld met veel
breaks, razendsnelle riffs en meerstemmige grunts. Cliteater is al een
oud gediende in het vaderlandse
metalcircuit en heeft op zo’n beetje alle grote metalfestivals in Europa wel gespeeld. Hun aanstekelijke mix van grindcore , metal, rock ‘n
roll en veel schunnige humor staat

garant voor een ruw feestje, zowel
op als voor het podium. Hun nieuwe album ‘Back to life’ is net vers
van de pers en zal de band zeer zeker weer veel nieuwe optredens opleveren. Ondanks dat is de sympathieke band altijd in voor een feestje in een kleine zaal, wat ook geldt
voor het Oostenrijkse slam/grind
trio Vpoaawamc. Deze band valt op
door de bijna carnavalachtige gitaarritmes en een zanger die zonde pitchshifter betere grunts produceert dan menig metalvocalist met
pitchshifter uit zijn strot krijgt. Behalve dat is er traditioneel natuurlijk ook weer goeie vette braadworst
te krijgen aan de bar, zodat iedereen met een voldaan gevoel en volle maag na afloop weer naar huis
kan. De zaal van de N201 gaat open
om 20.30 uur. De eerste band speelt
om 21.00 uur, dus zorg dat je op tijd
bent! Meer info over de bands en de
rest van het programma is te vinden
op www.n201.nl.

Kudelstaart - Rond 120 kramen
komen in en rond het winkelcentrum in Kudelstaart te staan op
Woensdag 19 juni tijdens de altijd
weer gezellige jaarmarkt. Diverse
kooplui, verenigingen en hobbyisten gaan hun spullen en diensten te
koop aanbieden.
De organisatie staat garant voor een
gevarieerd aanbod. Sieraden, kleding, speelgoed, gereedschap, brillen en nog veel meer artikelen worden tegen leuke prijzen verkocht.
Op het binnenplein bij de winkels
wordt een groot terras ingericht met

muziek van Jan Spring in ‘t Veld en
er komt een artiest optreden.
Voor alle jeugdige bezoekers is ook
van alles te doen. Onder andere
wordt een springkussen neergezet,
staan enkele kermisattracties voor
de allerkleinsten klaar en komt een
clown optreden. Ook kunnen kinderen zich middels schminken laten omtoveren tot piraten, vlinders
en tijgers.
De jaarmarkt Kudelstaart begint om
14.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Kom woensdag ook, het wordt vast
en zeker heel gezellig.

Muziek/Dans
Vrijdag 14 juni:
* Jamsessie met Cruise Controle in
The Shack, Oude Meer v/a 21.30u.
* Partynight met dj Martijn in café
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Grindcore Galore met 3 live bands
in N201, Zwarteweg. Open 20.30u.
Zaterdag 15 juni:
* Concert mannenkoor Con Amore op Poldermeesterplein vanaf 11u.
* Henk de Gooijer gastdj vanaf 16u
in café de Praam, Zijdstraat. Vanaf
22u. Stoute party.
* Njoy voor jongeren 14 tot 18jr. in
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Back in Time danceparty in The
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Vrijdag 21 juni:
* Optreden De Klught t.g.v. 85 jaar
Oosterbad, Jac. Takkade 1 v/a 20u.
* Zomeravondconcert Sursum Corda en Jong Sursum bij Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 19u.
21 en 22 juni:
* Dansvoorstelling SV Omnia ‘Ik
neem je mee’ in Crown Theater, Van
Cleeffkade. Vrijdag en zaterdag 20u.
Matineevoorstellingen zaterdag om
13.30u. en om 16.15u.
Exposities
13 t/m 15 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open. Iedere donderdag tot en met
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van
Christophe Boutin en Cy Twombly.
15 en 16 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag
11 tot 16u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. Volgende week rozenweekend.
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raadhuis 1937-1962’ in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u. Op kinderkunstzolder tekeningen leerlingen
bassischolen.

Diversen.
Donderdag 13 juni:
* Tweede ronde tafelvoetbaltoernooi
in danscafé de Praam, Zijdstraat.
Open vanaf 20u.
Vrijdag 14 juni:
* Klaverjassen en jokeren BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
v/a 20u.
Zaterdag 15 juni:
* Negende junior pramenrace. Start
13u. op Stokkeland. Prijsuitreiking
vanaf 16u.
* Open dag visserijbedrijf Rekelhof,
Herenweg 32a van 11 tot 16u.
Zondag 16 juni:
* Maalmarathon 150 jaar korenmolen De Leeuw, Zijdstraat. Start 12u.
door burgemeester. Vrijdag 21 en
zaterdag 22 juni feest met muziek,
markt, ontbijt en boek presentatie.
Dinsdag 18 juni:
* Open huis Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 19 juni:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
Ook lunch 12-13u. en bloemschikken 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Doemiddag voor schooljeugd bij
Magiek, Van Cleeffkade, 14-16u.
* Jaarmarkt in en rond winkelcentrum Kudelstaart, 14-21u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 20 juni:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Zomer open huizen avond makelaars in Aalsmeer, 18.30-20.30u.
Vergaderingen
Donderdag 13 juni:
* Borrel Aalsmeer voor ondernemers
in Studio’s, Van Cleeffkade. Inloop
17u. Aanvang: 18.15u.
* Raadsvergadering in gemeentehuis, raadzaal v/a 20u.
Woensdag 19 juni:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 24 juni:
* Open huis vernieuwd gemeentehuis plus kijkje bij de raad v/a 19u.
Woensdag 26 juni:
* Algemene ledenvergadering CDA
in teken verkiezingen in Dorpshuis
Kudelstaart v/a 19.30u.

Zaterdag promotieconcert
mannenkoor Con Amore

Aalsmeer - Voor de tweede maal
geeft Con Amore een buitenconcert. De terugloop van leden is één
van de redenen om meer naar buiten te treden om met name mannen
duidelijk te maken en te laten zien
en horen hoe leuk de hobby zingen
is. Zingen is gezond en het is gezellig om lid te zijn van een vereniging
die als doel heeft het uitdragen van
mannenkoormuziek in vele verschillende vormen en talen. Vijftig jaar
geleden was het heel normaal om
lid te worden van een vereniging of
een koor, tegenwoordig is dat heel
anders. In projectkoren willen mensen wel plaatsnemen, maar in elke

week zingen en oefenen heeft men
geen zin. En toch is het heel leuk om
er mee bezig te zijn, zo vinden de
heren van Con Amore. Met het promotie concert wil het mannenkoor
laten horen wat ze kan. En hopelijk
wordt hiermee de belangstelling bij
de luisteraars gewekt om eens kennis te komen maken. Er staan overigens diverse leuke activiteiten op
het programma en juist ook daarvoor kan Con Amore nieuwe aanwas goed gebruiken. Het promotieconcert wordt aanstaande zaterdag
15 juni gegeven in winkelcentrum
Oosteinde aan het Poldermeesterplein en begint om 11.00 uur.

Film ‘The Hangover 3’ in
Crown Cinema vanavond
Aalsmeer - De film ‘The Hangover
3’ gaat vanavond, donderdag 13 juni, in première in Crown Cinema.
The Wolfpack is back! Deze keer is
er geen huwelijk en ook geen vrijgezellenavond. Dus wat kan er nou
mis gaan, toch? Maar als de Wolfpack op stap gaat, is alles mogelijk.
Deze komedie duurt 100 minuten en
de cast bestaat uit de bekende acteurs Bradley Cooper, Ed Helms en
Zach Galifianakis.
Om 20.00 uur gaat het licht in het
Cinema Theater aan de Van Cleeffkade 15. Op vrijdag en zaterdag is
‘The Hangover 3’ te zien om 16.00 en
om 21.30 uur, zondag wordt de film
ook twee maal vertoond, om 16.00
en om 20.30 uur en maandag, dinsdag en woensdag kunnen bezoekers met popcorn plaatsnemen in

de bioscoop voor een ruim anderhalf uur lachen vanaf 20.00 uur. Vrijdag 14 juni draait in Crown Cinema
tevens de film ‘Fas & Furious 6’ om
18.45 uur.
De Croods en Epic 3D
Zaterdag 15 en zondag 16 juni presenteert Crown Cinema weer bioscoopdagen voor het hele gezin met beide dagen om 11.45 uur
‘De Croods’ en om 13.45 uur ‘Epic
3D’. Voor wie zin heeft in een actiefilm: ‘Fast & Furious’ is zondag om
18.45 uur en om 18.00 uur te zien in
Crown Cinema.
Kijk voor het complete filmprogramma en aanvangstijden op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserveren kan door te mailen naar info@
crowncinema.nl of bel 0297-753700.

Laatste editie voor zomerstop

Back In Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
15 juni is er weer een aflevering van
de Back in Time Dance Classics Party in The Beach! Het is het laatste
feest voor de zomerstop, in juli en
augustus zijn er geen edities. Maar
zaterdag dus nog een keer een ouderwets gezellig feestje zoals het inmiddels al weer 7 jaar geleden ooit
begonnen is. Deze keer geen thema,
geen gedoe, geen verkleedpartijen,
gewoon Back in Time. DJ Cees en
DJ Meindert nemen de bezoekers
weer mee voor een muzikale reis
door de jaren zeventig tot nu. Ge-

zelligheid, een drankje en een dansje. Vanaf 21.00 uur is iedereen weer
van harte welkom. Bezoekers kunnen weer hun muzikale ‘Favoriete
Top 3’ invullen op de speciale verzoeknummerkaart en deze inleveren bij de DJ van dienst. Deze pikt
de leukste suggesties er tussen uit
om te draaien! Neem gezellig vrienden en vriendinnen mee, want het
belooft een knaller van een seizoensafsluiting te worden! Back in
Time vindt plaats in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a en de toegang is gratis!

Southside Blues Revue met
zanger Jay Bodean in Shack
Oude Meer - Na de weergaloze
show die de band Southside Blues
Revue vorig jaar december heeft
neergezet, nu aanstaande zondag 16 juni opnieuw in The Shack
inclusief zanger Jay Bodean. Hij
wordt begeleid door topmuzikanten uit de Nederlandse Bluesscene:
Gitarist Armando Jansen, bassist
Mark Harmsma, pianist Pim Spetter, drummer Ruud Spetter, saxofonist Robbert Tuinhof en op trompet Max Groenen. Southside Blues
Revue heeft zich in de eerste 7 jaar
van haar bestaan in de Nederlandse bluesscene bewezen als Revue
band volgens Amerikaans principe:
Een strak in pak gestoken begeleidingsband die op één avond meerdere ‘features’ bracht, met de ambitie om een afwisselende, avondvullende bluesshow te brengen. De
band is lang op zoek geweest naar
een geschikte zanger. Niet zonder
trots presenteert de band de nieu-

we zanger Jay Bodean. Jay Bodean is ‘in business’ sinds half jaren zeventig en heeft van alles gedaan: Van het in 1978 oprichten van
de Nederlandse hardrockband Bodine, tot het inzingen van commercials, tot de finale van de Sound Mix
Show. Zijn hart ligt bij rock, soul
en blues. Hij is gelukkig gezegend
met een dijk van een stem. Gegarandeerd wéér een feest met deze absoluut geweldige showband!
The Shack is zondag geopend vanaf
15.00 uur open en het optreden van
Southside Blues Revue start rond de
klok van 16.00 uur. Entree is 5 euro.
Op vrijdag 14 juni wordt in samenwerking met de band Cruise Control
een jamsessie georganiseerd in The
Shack vanaf 20.30 uur. Zaterdag 15
juni is The Shack ook geopend en
wel vanaf 15.00 uur. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b.

STAGE
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Brulboeien bij Koebootrace

Lustrumconcert 30 jaar
Caritas groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag gaf
Interkerkelijk Koor Caritas na maanden van voorbereiding twee concerten ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Het thema was: Gods
Liefde is gratis. In de loop van de
ochtend verzamelden de koorleden
en muzikanten zich in De Open Hof
Kerk. Nog even werden door de enthousiaste dirigent Arie Vooijs de
laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Rond
de klok van 16.00 uur klonken de
eerste muzikale tonen van het openingslied I’m Singing. In de kerk zaten behalve luisteraars ook een grote groep oud-leden. Zij waren uitgenodigd om tijdens het concert twee
(voor hen bekende) liederen mee te
zingen. Hiervoor is van te voren uiteraard geoefend. Nadat de oud-leden zich tussen de koorleden hadden opgesteld stonden er bijna 100
Caritassers op het podium. Prachtig
om te zien en vooral om nog eenmaal de liederen Liefde is de bron
en het Paaslied te horen, door zovelen gezongen. Het Paaslied, door
Jaap Biesheuvel bewerkt en opgedragen aan de eerste dirigent van
Caritas, Teun van den Broek, stamt
uit de begintijd van Caritas. Koorleden kozen zelf ook liederen met
voor hen een bijzondere betekenis. In het gedeelte voor de pauze
zong het koor vooral nummers die
in de afgelopen 30 jaar op het re-

pertoire stonden. Dit gaf een duidelijk beeld hoe Caritas zich heeft ontwikkeld. Na de pauze gaven diverse
personages herkenbare problemen
aan waar veel mensen mee worstelen. Een van zijn ouderlijk huis
weggelopen zwerver, een workaholic en iemand, die de juiste prioriteiten niet meer zag in haar leven. Een
personal coach bood handvaten om
hun zoektocht naar Liefde en Vergeving vorm te geven en hun leven
weer op het juiste spoor te zetten.
Tussen de vertellingen zong Caritas liederen die heel goed aansloten
op de verhalen. Verrassende nummers waren onder andere Bohemian Rapsody, Man in the Mirror en
Safe Forever. Bij een aantal liederen
werden solopartijen gezongen door
eigen koorleden, die dit uitstekend
deden. Het koor werd tijdens de beide concerten zeer vakkundig begeleid door een goed op elkaar afgestemd combo onder leiding van pianist Peter van Dongen, die ook improviseerde op de vleugel tijdens de
PowerPoint presentatie over 30 jaar
Caritas en Aalsmeer. ’s Avonds om
22.40 uur klonken de laatste tonen
in de kerk en volgde nog een gezellig samenzijn. Caritas kan terugkijken op een zeer geslaagd lustrum
concert, getuige het veelvuldige applaus en de enthousiaste reacties
van het publiek.

Vuur en Licht op het Water,
Brulboeien en corsogevoel
Aalsmeer - Vuur en Licht op het
Water begint met een optocht van
verlichte boten. Vanaf acht uur ’s
avonds verzamelen de verlichte
boten zich op 7 september bij het
Topsvoort bos op de Kleine Poel.
Het Aalsmeerse koor De Brulboeien
zal, voorafgaand aan de optocht van
verlichte boten, de nodige zeemansliederen vanaf een boot ten gehore brengen.
Het motto van De Brulboeien is om
met elkaar gezellig en ongedwongen muziek te maken en anderen daar van mee te laten genieten.
De avond van 7 september is daarvoor natuurlijk een uitgelezen gelegenheid. Mogelijk komt er nog
een tweede muzikale bijdrage voorafgaand aan de optocht van verlichte boten. Jan Pieter Korenwinder van het organisatiecomité: “De
Brulboeien vonden het meteen een
goed idee om mee te doen. Maar er
zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Vroeger bij het corso had
je tussen de praalwagens door ook
steeds optredens, van een drumband, majorettes, de harmonie, enz.
Waarom zou je dit soort optredens
niet vanaf een boot kunnen doen?
Misschien kunnen we iets van dit
corsogevoel laten herleven bij Vuur
en Licht op het Water.” Het is niet de
bedoeling van het organisatiecomité om van Vuur en Licht op het Water een nostalgisch evenement te

maken, legt Ap Eigenhuis uit: “De
kern van Vuur en Licht op het Water is de verlichte botenshow gevolgd door het vuurwerk. Dat verandert niet. We willen zoveel mogelijk
mensen laten meedoen aan dit evenement. Dat kan in je boot vanaf het
water of als toeschouwer langs de
kant. En als we het voor al die mensen nog leuker kunnen maken door
bijvoorbeeld De Brulboeien vanaf
een boot te laten zingen, dan doen
we dat graag.” Ondertussen is Mike
(Multi) van der Laarse druk bezig
om de vaste sponsoren van Vuur en
Licht op het Water ook voor dit jaar
aan boord te krijgen. Mike: “Onze
sponsoren zijn de kurk waarop Vuur
en Licht op het Water drijft.”

Zomeravondconcert Sursum
Corda bij ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op vrijdag 21 juni sluit
muziekvereniging Sursum Corda
het seizoen af met een zomeravondconcert bij buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Iedereen is
van harte welkom vanaf 19.00 uur,
de koffie staat klaar. Thema van het
concert is ‘Kings of Pop’. Er is een
leuk programma samengesteld met
muziek van The Beatles, Queen,
Chicago, Michael Jackson, Beyonce en Santana. Ook Jong Sursum
zal optreden.
Sursum Corda repeteert sinds een
jaar op vrijdagavond in buurthuis
’t Middelpunt. De vereniging heeft
het prima naar de zin in Aalsmeer
Oost en nodigt speciaal ook de buren uit voor dit concert in de, hopelijk, zomeravondzon. Bij slecht weer
is het concert in het buurthuis. Sursum Corda staat deze avond voor
de laatste keer onderleiding van di-

rigent Dick Hesselink.
De vereniging is verder druk met
het organiseren van een workshop
‘Ontdek je muzikale talent’, die gehouden zal worden in de Mikado
op 28 september. Deze workshop
is voor jongeren en volwassenen
die hun muzikale talent willen ontdekken. Het is de bedoeling dat de
deelnemers in één dag mee kunnen
spelen op een voor hen favoriet muziekinstrument. Instrumenten zullen beschikbaar worden gesteld. Inschrijving voor de workshop start na
de zomervakantie. Altijd al muziek
willen maken, maar nooit gedurfd of
oud-muzikant die toch nog de kriebels heeft? Dan zeker alvast de datum van de workshop in de agenda
noteren. Alvast kennis maken met
muziekvereniging Sursum Corda
kan volgende vrijdag 21 juni vanafa
19.00 uur bij ’t Middelpunt.

Spektaculaire show Aalsmeers
Harmonie met Karin Bloemen
Aalsmeer - Zaterdag 8 juni vierde
Aalsmeers Harmonie haar 100-jarig bestaan met een feestelijk concert in het Crown Theater. De zaal
stroomde vol: bijna 500 bezoekers
kwamen het jubileum met de harmonie vieren. Het thema van de
avond was ‘Vier het met Bloemen en
muziek’. Het concert werd geopend
door Wilma van Drunen, voorzitter van Aalsmeers Harmonie. Daarna nam René Martijn het woord, hij
was de presentator van de avond.
Locoburgemeester Ad Verburg feliciteerde de Harmonie namens de
gemeente en overhandigde een
kleine cheque aan de voorzitter.
Toen begon het concert echt met
de opening O Fortuna uit de opera
Carmina Burana. Vervolgens liet de
harmonie The Hounds of Spring en
Flowerswing horen. Daarna kwam
Karin Bloemen voor het eerst op
het toneel. In een uitbundige zwarte jurk met roze bloemen maakte ze
haar entree. Met een paar grappige
opmerkingen had ze de zaal meteen
op haar hand. Ze maakte een mooie
inleiding naar de nummers die ze
ging zingen, begeleid door de Harmonie: Het Dorp van Wim Zonneveld en My Life van Shirley Bassey.
De Harmonie vervolgde het programma met Free en Happy, waarbij
dansers van het Showballet Nicole
uit Mijdrecht op de klanken van African Beat dansten. Hierna klonk de
General Washington Bicentennial
March en het programma voor de
pauze werd afgesloten met James
Bond, inclusief het nieuwste Bondnummer Skyfall. Na de pauze werd
het concert vervolgd met een spette-

rende drumsolo van de slagwerkers.
En meteen daarna zette Aalsmeers
Harmonie de St. Louis Blues March
in. Selections from Starlight Express
is een stuk dat de harmonie heeft
gekregen van één van de leden. Het
is een rock musical over een kinderdroom waarin speelgoedtreinen tot
leven komen. Ook hierbij werd gedanst door het Showballet Nicole.
Het volgende stuk was A Tribute to
Lionel, met een vibrafoonsolo. Deze
werd virtuoos uitgevoerd door invalslagwerker Martin de Greef. Hierna was het weer de beurt aan Karin Bloemen. Na een komische inleiding zong zij The Way We Were van
Barbara Streisand. Daarna speelde de Harmonie Orpheus in de Onderwereld, waar aan het einde de
Can Can in zit. Uiteraard waren hier
de dansers weer van de partij, gekleed in mooie, rode jurken. In de
Euro Swing Parade kwamen twaalf
landen voorbij, met korte stukjes uit
bekende liedjes. Met de Motown
Medley en Think van Karin Bloemen
kwam er een eind aan het jubileumconcert. Het concert was een waar
spektakel met muziek, dans, licht
en zang. Het publiek was enthousiast en liet dat duidelijk merken.
Het was een mooi jubileumconcert,
waar de harmonie bijna een jaar
naar toe heeft gewerkt. Over twee
weken volgt nog een klein buitenconcert bij Het Kloosterhof en dan
zit het seizoen er op. Enthousiast
geworden en meespelen? Dat kan!
Voor meer informatie kijk op www.
aalsmeersharmonie.nl.
Foto: Caroline Hoosemans

Aalsmeer - Elke tweede zondag in
juni wordt in Den Ilp in de gemeente Landsmeer de spectaculaire Koebootrace georganiseerd. Hierbij
roeien tien mannen/vrouwen met
een houten schep in een koeienplat een afstand van ongeveer honderdtwintig meter. Een koeienplat
is een soort uit zijn krachten gegroeide praam waarop koeien kunnen worden vervoerd, bijvoorbeeld
van de stal naar het weiland. Aan
boord is een stuurman die met een
heipaaltje stuurt, want in de baan
moet een draaipunt genomen worden. De Brulboeien waren uitgenodigd om het festijn muzikaal te begeleiden. Mede gezien de link met
de Aalsmeerse Pramenrace werd
hier volgaarne aan voldaan. Geheel
in stijl werden de koorleden ook op
een (motor)koeboot te water geladen om vanaf een centrale ligplaats
hun programma te presenteren. De
Brulboeien mochten het spits afbij-

ten. De stemming zat er al snel goed
in, niet alleen bij het talrijk aanwezige publiek, maar ook bij het koor.
Speciaal voor deze gelegenheid was
voor een overwegend Nederlands
gezelligheidsrepertoire
gekozen,
hetgeen duidelijk in de smaak viel.
Na het eerste gedeelte van de Brulboeien gingen de koebootroeiers
van start. Nadat alle ‘series’ verroeid
waren. mochten de Brulboeien weer
aan de bak. Na gouwe ouwen, zoals
‘De sluizen van IJmuiden’, ‘De klok
van Arnemuiden’ en ‘Op de woelige
baren’ werd geëindigd in waar traditioneel iedere reis van een zeeman
eindigt: ‘Het kleine café aan de haven’. Als toetje werd de ‘Woonboot’
opgevoerd met als solist Nol Heysteeg, die met zijn onvervalst Amsterdams accent het publiek tot enthousiasme bracht. Ter plekke werd
het koor opnieuw uitgenodigd voor
volgend jaar. Uiteraard werd dit in
dank aanvaard.

Jubileumviering Oosterbad
met optreden de Klught
Aalsmeer - Op vrijdag 21 juni
wordt het 85 jarig bestaan van Het
Oosterbad gevierd met live-muziek. Passend bij dit jubileum is de
Aalsmeerse band De Klught uitgenodigd een optreden te komen
verzorgen. De vijf mannen van de
Klught zijn namenlijk allen opgegroeid in het Oosten van Aalsmeer.
Ze kwamen veel in het Oosterbad,
toen nog met badmeester Geurts.
Ook de naam de Klught is bedacht
vanwege de Kerkweg: Als ze gingen
zwemmen moesten ze de klucht op.
Wil Straathof (van de bakker) woonde op de Kerkweg, klucht hoek

Oosteinderweg. Ook Jan Ratterman
(van de klompenmaker) woonde op
de Kerkweg en naast hem woonde
Dick Offerman. Gerard van de Broek
woonde op de Aalsmeerderweg,
vlak bij de Kerkweg, en Wim van
Tol woonde op de Aalsmeerderweg,
naast wat nu de Hoogvliet is. “In onze jeugd hebben wij heel veel tijd
doorgebracht in het Oosterbad. Dat
je nu als band hier mag spelen, is
voor ons ook een feest”, aldus Dirk
Offerman in een reactie. “We hopen
natuurlijk op een grote opkomst van
zowel jong als oud. De aanvang is
20.00 uur!” Adres is Jac. Takkade 1.

Amsterdamse Bos locatie
voor uniek golftoernooi

Veel publiek bij 6e editie
van Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Ruim 180 klassieke
auto’s en motoren namen afgelopen zondag 9 juni deel aan alweer
de zesde editie van Aalsmeer Roest
Niet. Het was nog fris toen om negen uur in de ochtend de eerste
deelnemers vertrokken voor een
toerrit van circa 160 kilometer richting, dit keer, Volendam en Marken.
Het vertrek was bij The Beach en het
sportcentrum aan de Oosteinderweg was ook de plek waar uiteindelijk de voertuigen weer geparkeerd
werden. Echter niet voordat allen
stuk voor stuk in de schijnwerpers
waren gezet en het publiek allerlei
leuke weetjes over de betreffende
auto of motor te horen hadden gekregen. Voor deze presentatie en tot
slot de prijsuitreiking was veel belangstelling. Het publiek was massaal gekomen en genoten, inmiddels onder een zwak zonnetje, van

hapjes, drankjes, muziek van Kees
Markman en alle gezelligheid rondom dit leuke evenement. De organisatie van Aalsmeer Roest Niet kan
tevreden zijn. Alle vrolijke gezichten
hebben wel bewezen dat iedereen,
deelnemers en publiek, zich prima
vermaakt heeft. Op naar de zevende editie volgend jaar juni.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

linaire catering. Voor de wandelroute tussen holes moet af en toe gebruik worden gemaakt van een rubberen brug, een Bosmobiel en een
pontje. Aan het einde van de avond
wordt rond 21.30 uur, na een veiling
van prachtige, door sponsors ingebrachte kavels, als eindresultaat van
het toernooi de opbrengst voor de
stichting MS Research bekend gemaakt. Wie overdag naar het toernooi wil komen kijken, is van harte
welkom. Bij alle holes zijn marshals
aanwezig die het golfen begeleiden.
En wie na afloop bij Pinoké wil meegenieten van een heerlijk diner met
mooie wijnen, kan zich tot en met 16
juni opgeven via de website www.
amsterdamsebosgolf.nl.

Koppelkaarten
Aalsmeer - Komende vrijdag 14
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Aanvang is 20.00 uur en vanaf
19.30 uur is de zaal open en staan
koffie en thee weer klaar. De uitslag van vrijdag 7 juni is als volgt: 1.
Bep van Netten en Lenie met 5927
punten. 2. Essy van Es en Marja van
Schip met 5289 punten. 3. Tiny van
de Polder en Plony de Langen met
5289 punten. En de poedelprijs voor
Paolo Molia en Marja Jooren.

Sebastiaan dartkampioen!

Vrijwilligers altijd welkom

Visserkoor Haring met Ui
bij Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - In het Parochiehuis verzorgde visservrouwenkoor Haring
met Ui een optreden voor alle gasten van de zonnebloem Aalsmeer.
Het visservrouwenkoor met dirigente Marja Spaans en accordeoniste Louise Prins maakte er voor de
gasten een geweldige middag van.
Er ‘vlogen’ diverse zeemansliederen door de zaal, ook droevige en
swinggende nummer. Er werd uit
volle borst meegezongen. Uiteraard
kregen alle gasen koffie en thee

Aalsmeer - Op 18 juni wordt in
het Amsterdamse Bos voor de derde keer een uniek golftoernooi gespeeld. Vrijwilligers toveren daags
tevoren het bos om in een volledig
uitgeruste par 71 golfbaan. De 18
holes van dit First Amsterdam Rough Tournament worden momenteel
voorbereid met grasmaaiers. Er hebben zich al 27 flights van vier personen ingeschreven voor een dag golfen op de (tijdelijke) baan in het Amsterdamse Bos. De opbrengsten van
dit toernooi gaan in z’n geheel naar
de stichting MS Research. De twee
voorgaande jaren werd door de organiserende Rotary Club AalsmeerUithoorn bij elkaar ruim 107.000 euro bijeengebracht voor een onderzoek in het VU MC dat aan het Amsterdamse Bos grenst. Op 18 juni vinden de organisatie en de spelers onderdak in het clubhuis van de
hockeyclub Pinoké in het Amsterdamse Bos. Na een inleidend woord
van MS-specialist prof. dr. Bernard
Uitdehaag van het VU MC om 11.30
uur, wordt om 12.00 uur tegelijk
op de verschillende holes gestart
en daar keren de teams voor 18.00
uur ook terug na een rondje van 18
holes. De holes verschillen in lengte
van 100 tot 420 meter met een gemiddelde lengte van 190 meter per
hole. In het parcours van de tijdelijke golfbaan worden deelnemers
op vier punten verrast met een cu-

en in de pauze een lekker drankje
en hapjes. Na een geweldige middag werden de gasten voldaan weer
naar huis gebracht door de vrijwilligers. “Zonder vrijwilligers is een
dergelijke middag niet te organiseren. Weer dank voor jullie hulp”, aldus voorzitter Rob Langelaan. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Informeer via zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com, bel Tineke Zelen via
0297-341739 of Rob Langelaan via
0297 368005.

Aalsmeer - Het was een gezellige laatste dartavond in ’t Middelpunt afgelopen dinsdag 11 juni. De variant van het koppeldarten mag een succes genoemd worden en is gewonnen door het duo Danny Heijsteeg en Sebastiaan
Dolk. Sebastiaan mag zich ook winnaar van het seizoen noemen. Op twee is
zijn broer Franklin Dolk geëindigd en de derde plaats is behaald door Kees de
Lange. De dartpijlen kunnen voorlopig opgeborgen worden. De eerste dartavond in het nieuwe seizoen is op dinsdag 3 september en begint om 20.00
uur, als vanouds in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

12 Nieuwe Meerbode

• 13 juni 2013
Wie raadt het juiste aantal omwentelingen?

Zondag start maalmarathon
150 jaar molen De Leeuw

Tijdens rit Aalsmeer Roest Niet

Op de foto in Volendam!

Aalsmeer - Zondag 16 juni om
12.00 uur wacht de kersverse burgemeester en beschermvrouw van
korenmolen de Leeuw, Jobke VonkVedder, een leuk karwei. Want zij
start om precies 12.00 uur (bijgestaan door oud burgemeester Joost
Hoffscholte) de start van de maal
marathon.
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Korenmolen De
Leeuw zullen vanaf dat moment
de wieken van korenmolen de
Leeuw maar liefst honderdvijftig

uur aaneen draaien. De korenmolen, één van de pronkstukken van
Aalsmeer, is in het bezit van de gemeente en wordt sinds 1996 geëxploiteerd door Stichting Korenmolen de Leeuw. Ooit is de molen door
Jaap van der Born voor het symbolische bedrag van één gulden geschonken aan de gemeente. Daar
zat echter één voorwaarde aan vast
en dat was dat de molen op kosten
van de gemeente moest worden gerestaureerd op de plek waarop de
molen stond. De restauratie ver-

Vrijwillig molenaar Jop Kluis en het geopende koppel maalstenen van De Leeuw.

Aalsmeer - Afgelopen zondag heeft Frank Levarht meegedaan met zijn oude Volkswagen busje aan Aalsmeer Roest Niet. “De route ging langs Volendam, waar wij toch maar even gestopt zijn om een mooie foto te laten maken
op de dijk”, zo laat hij weten. “De jury vond het wel erg origineel. We hadden
de foto die we in Volendam hadden laten maken op de voor en zijkant van de
bus geplakt toen we aankwamen rijden bij de finish.” De ludieke stop heeft ook
nog eens een mooie beker opgeleverd voor Frank en zijn passagiers. Helemaal
blij zijn ze met hun foto én de prijs van het bestuur van Aalsmeer Roest Niet.

Aftellen tot dansvoorstelling
‘Ik neem je mee’ SV Omnia
Aalsmeer - Nog maar twee weken
en de dansvoorstelling ‘Ik neem je
mee’ van SV Omnia 2000 gaat van
start. Afgelopen zondag mochten de
dansers alvast even voorproeven tijdens de generale repetitie. Die was
dit keer niet in De Bloemhof maar in
het Crown Theater, waar ook de echt
shows plaats gaan vinden. Met gezonde spanning, maar vooral heel
veel zin, betraden alle dansers om de
beurt het podium. Met nog wat aanwijzingen van de choreografen Mariëlle Buskermolen, Angelique Oliver,
Tessa de Vries, Melanie van Leeuwen
en Simone van Weerdenburg stond
de show al als een huis. De energie
spatte ervan af! Nieuw dit jaar is de
balletgroep van Patjoelah Kuin, de

nieuwe choreograaf. Ook de Zumbatomic groep doet dit keer mee, onder
leiding van Veronique Batenburg. Er
zijn in totaal vier dansvoorstellingen:
Op vrijdag- 21 en zaterdagavond
22 juni om 20.00 uur zijn de avondshows en zaterdagmiddag 22 juni
om 13.30 en om 16.15 uur is het de
beurt aan de jongsten tot 12 jaar om
een van de twee matineevoorstelling
bij te komen wonen. Kaarten zijn er
nog wel, maar wees er snel bij! Met
name op vrijdagavond zijn nog plekken vrij. Het belooft wederom een
mooie show te worden. Kom naar de
show van SV Omnia 2000. Kom naar
‘Ik neem je mee’. Kijk voor kaarten en
meer informatie op: www.dancingdesigns.nl/dancezone.

liep niet geheel zonder slag of stoot
en nam een aantal jaren in beslag
(1993-1995), maar over het uiteindelijke resultaat kan men tevreden
zijn. De belangstelling voor de molen is groot. Veel Aalsmeerders kopen er hun meel of komen een kijkje nemen. “Als ik gasten heb dan ga
ik altijd met hen naar de molen om
te laten zien hoe deze werkt en wat
je er kunt kopen. Vooral als de wieken draaien is zo’n bezoek indrukwekkend.”
Programma voor elk wat wils
Aan de organisatie van deze marathon is behoorlijk wat werk vooraf gegaan. Sinds oktober 2012 zijn
de molenaars Dennis van den Berg
en Nicole Linnenman bezig om een
voor elk wat wils programma in elkaar te draaien. Wat zij samen met
de overige molenaars en vrijwilligers
hebben bekokstoofd ziet er heel
aantrekkelijk uit. Vrijdag 21 juni, op
de langste dag van het jaar, start om
12.00 uur op het Molenplein voor de
molen een gezellige familiemarkt.
Naast het tonen van oude ambachten en het palingroken zijn er voor
de liefhebbers poffertjes en pannenkoeken. En natuurlijk is er een
gezellig terras met een bar verzorgd
door De Oude Veiling. Om 15.15 uur
zijn het de scholieren van de basisscholen die zorgen voor een fraaie
molenversiering. Koor ‘Haring en ui’
maakt hun opwachting om 16.15
uur. Daarna zullen de Dippers vanaf
19.30 uur de boel aardig op stelten
zetten. Als afsluiting treedt de band
bleuszanger en -gitarist Hein Meijer
op. Om 21.00 uur gaat hij van start
en liefhebbers kunnen tot in de late
uurtjes genieten van zijn bijzondere
stem en performance. En terwijl de
wieken van de molen maar blijven

draaien en draaien wordt er zondag 22 juni om 0.9.00 uur een feestelijk ontbijt, verzorgd door bakkerij
Vooges, geserveerd op het molenplein. Om 11.00 uur komt, speciaal
voor de jeugd, een verhalenverteller
langs. Om 14.00 uur zingt het Koor
‘Denk aan de Buren’ dat het een lieve lust is.
De leeuw onder de molens
Chris Smit, leerling molenaar en oud
onderwijzer, heeft in samenwerking
met de gemeente een lezenswaardig molenboek ‘De leeuw onder de
molens’ geschreven. Naast interessante informatie is er een voorwoord van burgemeester Jobke
Vonk en veel beeldmateriaal opgenomen. Wethouder Gert Jan van der
Hoeven valt de eer te beurt om het
honderd pagina’s tellende boek als
eerste in ontvangst te nemen, dat
zal rond 17.00 uur zijn. En dan komt
het einde van de maal marathon in
zicht. Na zes dagen en nachten plus
nog eens zes uur permanente bewaking zit het werk er voor de molenaars uit Aalsmeer en hun collega’s uit Rotterdam, de Zaanstreek,
Haarlem en Utrecht er op. Dan worden de wieken stilgezet en kunnen
ook de webcamera’s, die gedurende de marathon draaiden waardoor
de mensen thuis permanent konden
meekijken, uit.
Win een broodmachine
Het jubileum feest wordt afgesloten met de uitslag van de prijsvraag:
Hoeveel omwentelingen hebben de
wieken gedurende deze 150 uur gemaakt? Degene die het juiste aantal raadt, wint een Panasonic broodbakmachine ter waarde van 125 euro. Voor tien andere puzzelaars, die
er net naast zaten, zijn er baaltjes en
zakken meel. Wie weet wordt deze
maalmarathon wel opgenomen in
het Guiness book of records. Want
wat hier in Aalsmeer gebeurt, is
naar weten van Molenaar Jop Kluis
nog niet eerder voorgekomen in de
geschiedenis. Kaarten voor het ontbijt en prijsvraagformulieren zijn te
verkrijgen in de molen.
Door Janna van Zon

Hoogtepunten tijdens feestweek
Rijsenhout - De feestweek in Rijsenhout heeft weer diverse hoogtepunten mogen beleven. Een motortoerrit onder een stralend zonnetje,
gezellige middagen voor zowel ouderen als kinderen, een groots wielerspektakel, een volle tent voor DJ
Gerard Ekdom en zanger Gerard Joling, ook prachtig weer tijdens het
‘rondje’ met klassieke voertuigen
en de viering van het twintig jarig

bestaan van de deels Rijsenhoutse band de Hucksters. De vijf heren trakteerden het in groten getale gekomen publiek afgelopen zaterdag op een spektakel met bekende rockhits, optredens van alle oudbandleden, de medewerking van
een koor en als slagroom op de taart
de presentatie van de live DVD opgenomen in Duycker in Hoofddorp.
Een cadeautje dat het vijftal zichzelf

Hilarische momenten tijdens de familiedag met zeskamp.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Willem en Wilco winnen
editie vijf ‘laatste rondje’
Rijsenhout - Onder een strak blauwe hemel zijn op 8 juni de 60 deelnemende equipes In Rijsenhout van
start gegaan voor een toerrit over 127
kilometer. Via veelal smalle wegen
door een prachtig Hollands landschap
werd richting de lunchlocatie gereden. Hierbij werden dorpen gepasseerd, zoals Nieuwkoop, Hekendorp,
Haastrecht en Vlist. Na de lunch voerde de route ondermeer langs Hazerswoude en Hoogmade naar het eindpunt in Rijsenhout. Op het terrein van
de feestweek trokken de deelnemende auto’s na afloop veel belangstelling
van het toegestroomde publiek. De 10
deelnemers die al voor de 5e maal

hadden meegedaan werden hier beloond met een fles champagne. Vanzelfsprekend was er voor de winnaars
Willem van Lokven met navigator Wilco Lucas ook een fles. Een verdiende
tweede plaats was er voor het damesteam Daniëlle van der Molen en Hacer Simic. Het Rijsenhoutse team Jörgen Verlaan en Dirk Roubos behaalden de derde plaats met hun fraaie
Ford Mustang. De opgetogen reacties
van de deelnemers na afloop hebben
aangetoond dat meedoen net zo belangrijk was als winnen. De organisatie hoopt dat er in 2014 een zesde editie van ‘Het Laatste Rondje’ verreden
zal gaan worden.

Dierbare beelden Miep Maarse
in museum Jan van der Togt
Aalsmeer - Een Aalsmeerse invasie belegerde zondag 9 juni het Van de Togt
Museum. Het leek wel of heel kunstminnend Aalsmeer naar Amstelveen
was getogen om naar de tentoongestelde dierbare beelden van Miep Maarse
te komen kijken. De nijlpaarden, ijsberen, olifanten zijn op een waardige manier in de spotlights gezet en laten zich
goed van alle kanten bekijken. Frivool,
speels, jeugdig, beschermend, lichtvoetig en ontwapenend. De opening

kreeg een extra dimensie door het optreden van Erik Borgman, jongleur van
professie en woonachtig in Kudelstaart.
Hij liet zien hoe spectaculair het ‘spelen’
met een bal kan zijn. Zijn act was kundig en kunstig. De tentoonstelling van
de Aalsmeerse beeldhouwster is nog tot
en met zondag 14 juli te bekijken. In het
museum is tevens haar nieuwste boek
‘dierbare beelden’ te koop. Museum Jan
van der Togt is te vinden in de Dorpsstraat 50 in Amstelveen. Janna van Zon

Met een dampend rockoptreden met op het podium ook alle oud-leden en
de presentatie van een live DVD vierde de Hucksters afgelopen zaterdag haar
20-jarig jubileumfeest in de feesttent van Rijsenhout.

heeft gegeven om stil te staan bij
het 20 jarig bestaan van ‘hun’ coverband. Het cadeautje vond overigens gretig aftrek onder de aanwezigen. Teruggekeken wordt op een
dampende rockavond. “Zoals we
gewend zijn van Hans, Ed, Michael,
Ron en Remco”, aldus een enthousiaste tentbezoeker. Er is tot in de late uurtjes gefeest in de tent, maar
ondanks de korte nacht lieten vele inwoners de laatste, leuke activiteit niet aan zich voorbij gaan. De

familiedag op zondag met zeskamp
is altijd heel gezellig en er wordt fanatiek gestreden om een hoge podiumplek.
Veel gelachen wordt er overigens
ook en begrijpelijk. Jaarlijks worden weer hele aparte spelletjes bedacht. De feestweek begon stralend
en kon afgesloten worden onder
een heerlijk avondzonnetje. Voor
wie nog na wil genieten: Op www.
feestweekrijsenhout.nl heel veel foto’s van alle activiteiten.

Burgemeester maakt kennis
met de Westeinderplassen
Aalsmeer - Burgemeester Jobke
Vonk-Vedder heeft samen met wethouder Gertjan van der Hoeven maandag een eerste kennismakingsrondje
met de Westeinderplassen en de watersport gemaakt. “Ik ben aangenaam
verrast over het vele natuurschoon,
dat de Grote en Kleine Poel met de vele eilandjes en sloten te bieden heeft”,
stelt de burgemeester bij een bezoekje
aan de Watersportverenging Aalsmeer
die dit jaar 70 jaar bestaat. Daar werd
zij door voorzitter Herman van der
Meyden uitgebreid geïnformeerd

over de activiteiten op de Westeinder,
het grootste binnenmeer in Nederland. In het weekend van 22 juni komen daar zo’n 150 kinderen wedstrijdzeilen met hun Optimistjes en op vrijdag 5 juli varen de Regenbogen hun
races op de Westeinder bij surfeiland
Vrouwentroost tijdens het Nationaal
regenboog Evenement (NRE 2013).
“De Westeinder Plassen verdienen het
om Aalsmeer als watersportdorp verder op de kaart te zetten”, stelt de burgemeester, “het is een prachtig gebied
met veel havens en ligplaatsen”.

Collecte Rode Kruis Programma over groepsdruk en pesten
Aalsmeer - Ruim 75 collectanten
gaan deze week weer langs de deuren om geld in te zamelen voor het
Rode Kruis. De opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten van de
plaatselijke afdeling van het Rode
Kruis in Aalsmeer en Kudelstaart.
Met de inkomsten van de collecte
kan het Rode Kruis zich blijven inzetten voor de locale activiteiten in
Aalsmeer en Kudelstaart. Dus steun
met een bijdrage, zodat de vrijwilligers van het Rode Kruis zich kunnen blijven inzetten voor inwoners!

TOPs Onderwijs verbetert
lesklimaat op scholen
Aalsmeer - Stichting 180 heeft op
maandag 10 juni officieel haar lesprogramma voor de Nederlandse scholen, TOPs! Onderwijs gelanceerd.
TOPs! Onderwijs is een lesprogramma dat het klimaat op school helpt te
verbeteren door aan de slag te gaan
met sociale vaardigheden, omgaan
met emoties en moreel redeneren. De

lancering vond plaats bij Wellantcollege de Groenstrook. De school is hiermee de eerste school die met dit nieuwe programma gaat werken. “Wij denken positieve resultaten te gaan halen
met TOPs! Onderwijs. Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een klimaat
waarin ze zich veilig en geaccepteerd
voelen”, verwacht teamleider Ger Hof-

mans van Wellantcollege de Groenstrook. “Het programma maakt leerlingen bewust van hun eigen denken en
doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen.” Het programma is door stichting 180 in nauwe samenwerking met docenten ontwikkeld
voor het Nederlandse Onderwijs (VO,
VSO en MBO). Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en
agressie, het voeren van een moeilijk
gesprek, excuses maken, vriendschap
en pesten. Leerlingen worden met
TOPs! sociaal vaardiger, leerprestaties gaan omhoog en vroegtijdige uitval vermindert, zo is de verwachting.
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Instrumenten: Gast van de Raad en Klas naar de Raad

Elektrische fietsen
mee in auto

Professionalisering Raad ter
vergroting zichtbaarheid
Aalsmeer - Ondanks het ver gevorderde uur werd donderdag 6 juni uitgebreid aandacht gegeven aan
de adviezen van de werkgroep Professionalisering van de Raad vanuit
de notitie ‘Zichtbaar aan het roer’.
Ter versterking van de volksvertegenwoordigende rol is het aan te
bevelen dat de gemeenteraad als
geheel zichtbaarder gaan optreden
in de samenleving en pro-actiever
gebruik gaat maken van de kader
stellende en controlerende rol. De
op 24 januari ingestelde werkgroep
heeft veel materiaal onderzocht en
is uiteindelijk tot een vijftiental in
te voeren instrumenten gekomen,
waardoor de zichtbaarheid van de
gemeenteraad vergroot kan worden. Het is de bedoeling dat de adviezen worden overgenomen en
daarna krijgt de griffie de opdracht
de adviezen verder uit te werken in
voorstellen voor de raad. De werkgroep zal in stand gehouden dienen
te worden ten behoeve van de implementatie van de voorstellen.
Diverse instrumenten zijn bedacht
om de zichtbaarheid van de Raad
te vergroten, zoals ‘gast van de
Raad’ en hierbij worden gasten op
de avond van een raadsvergadering ontvangen door enkele raadsleden en de griffie en wordt verteld wat het raadswerk inhoudt, uitleg gegeven over de vergadering
die bijgewoond wordt en na afloop
wordt er vervolgens nagepraat. En:
‘Klas naar de Raad’ en hierbij wordt
aan scholieren een kijkje in de keuken van de gemeenteraad geboden
op de avond van een raadsvergadering, zijn enkele raadsleden en griffie gastheer of gastvrouw en wordt
de vergadering geheel of gedeeltelijk bijgewoond en wordt eveneens nagepraat door scholieren en
raadsleden en de griffie. Dit pro-

gramma kan wat tijd en inhoud betreft aangepast worden en de wensen en het niveau van de klas. Bij
‘Raad naar de klas’ komen een of
meerdere raadsleden een gastles geven op school met uitleg over
de inhoud van raadswerk, over het
werk burgemeester en wethouders
en tot slot een debatje met klasgenoten en raadsleden. De meeste
fracties zijn het met deze gang van
zaken eens. De werkgroep beveelt
verder aan het huidige BOB model
(Beeldvorming, Oordeelsvorming en
Besluitvorming) te behouden, maar
wel verder te optimaliseren naar een
model dat goed aansluit bij de volgende fase van de Aalsmeerse gemeenteraad.
Ronde Tafel Gesprek
Het huidige Informatieve Beraad
komt hiermee te vervallen. Er wordt
een Ronde Tafel Gesprek geïntroduceerd en inspreken door burgers
vindt plaats bij dit onderdeel. Bovendien kunnen inwoners over niet
geagendeerde onderwerpen de gemeenteraad iets meegeven en collegeleden zijn beschikbaar voor vragen. Tijdens een Ronde Tafel Gesprek kunnen informatief tekeningen of maquettes op de gang worden getoond in een soort kraam.
Ook kunnen verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties zich in een kraam presenteren.
Zo’n twee tot vier keer per jaar (afhankelijk van het onderwerp) wordt
de mogelijkheid geboden om een
vergadering op locatie te beleggen.
De raadsvergadering wordt opgesplitst in een oordeelvormend deel
en besluitvormend deel. Dit betekent ook dat moties en amendementen in het oordeelvorm gedeelte
van de gemeenteraad worden aangekondigd en bediscussieerd. Collegeleden zijn dan geen factor aan ta-

fel. De cyclus van drie weken wordt
een vierwekelijkse cyclus. Week
één presidium, week twee donderdag Ronde Tafel gesprek, week drie
fractie en week vier oordeelvormende en besluitvormende raadsvergadering. De concept-agenda wordt in
het presidium bepaald en de voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek
bepaalt de definitieve raadsagenda.
Bij diverse punten werden wat aantekeningen geplaatst. Niet alle fracties zijn het er helemaal mee eens,
maar gevoelsmatig wordt hier vast
een oplossing voor gevonden
Vragenkwartier
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek
zit een fractielid en de woordvoerder aan tafel en andere raadsleden kunnen betrokken zijn in de
zaal. Het vragenhalfuur en de rondvraag vervallen in het nieuwe besturen en wordt vervangen door een
vragenkwartier waarin ook ‘vragen
aan de orde van de dag’ in beeldvormend deel gesteld kunnen worden. Moties en amendementen zijn
altijd geagendeerd door het presidium. Indien tijdens de raad onaangekondigd modus of amendementen
worden ingediend, betekent dit automatisch dat het niet wordt behandeld en direct op de volgende agenda wordt geplaatst. Schriftelijke vragen en antwoorden publiceren voor
burgers uit een oogpunt van transparantie, is ook een voorstel voor de
professionalisering evenals de communicatie van gemeenteraad met
inwoners op actieve wijze versterken, bijvoorbeeld met publiciteit in
de krant en het organiseren van bijeenkomsten. De professionalisering gaat opnieuw aan de orde komen in het Beraad van 27 juni. Mogelijk kan dan ook al de besluitvorming plaatsvinden.
Door Jan Peterse

Open gemeentehuis en kijkje bij de raad op 24 juni

Inzetten voor de samenleving
belangrijkste drijfveer fracties
Aalsmeer - De heropening van
het vernieuwde gemeentehuis op
maandag 24 juni (dus niet juli)
wordt extra luister bijgezet met een
‘kijkje bij de raad‘. Inwoners worden
uitgenodigd de nieuwe centrale balie en de tot ontvangstruimten omgetoverde kantoren te komen bezichtigen. Het buitengebeuren met
een mooi, niet meer verzakt, trottoir
en extra parkeergelegenheid is dan
uiteraard ook klaar en eveneens kan
door inwoners, die slecht ter been
zijn, en zij die kinderen meenemen,
gebruik gemaakt worden van de
lift achter de gedenksteen. Inwoners worden vanaf 19.00 uur welkom geheten door burgemeester
Jobke Vonk-Vedder. Het ‘kijkje bij
de raad’ dezelfde avond wordt georganiseerd door de fracties CDA,
Aalsmeerse Belangen, PACT en de
VVD. Met het oog op der verkiezingen van de gemeenteraad volgend
jaar maart hopen de partijen meer
inwoners warm te maken voor het
te voeren beleid in Aalsmeer. Actief
meedenken kan middels lid worden van een politieke partij en door
plaats te nemen in de gemeenteraad. Onder andere wordt uitleg gegeven voor de diverse rollen van de
burgemeester, het college, de raad
en de griffie, het exacte werk van
een raadslid wordt nader belicht en
alle raadsleden zullen uit de doeken
doen hoe zij hun baan combineren
met het raadswerk. De fractievoorzitters van de vier ‘regerende’ partijen in Aalsmeer hebben reeds hun
passie toevertrouwd. Fractievoorzitter Jaap Overbeek van het CDA
hoopt met name inwoners meer te

mogen vertellen over decentralisatie. Steeds meer taken hevelt de
overheid over naar de gemeente,
wat betekent dit precies voor inwoners en de bestuurders?
Inhuren ambtelijke kracht
Fractievoorzitter Dick Kuin van AB
wil graag de angst bij de inwoners
wegnemen over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Hij wil
graag vertellen dat Aalsmeer een
zelfstandige gemeente is en blijft
en dat de samenwerking ‘slechts’
inhoudt dat ambtelijke kracht van
Amstelveen wordt ingehuurd door
Aalsmeer. Het beleid bepaalt de eigen overheid zelf! Fractievoorzitter
Robbert van Rijn van de VVD vindt
dit eveneens een belangrijk item “Ik
wil onze zelfstandigheid benadrukken. Wij zijn opdrachtgever en blijven aan het roer.” De VVD’er vindt
het verder ook belangrijk om uitleg
te geven over het werk van de griffier, de burgemeester, het college en
de raad. Alle drie hebben overigens
een baan in het bedrijfsleven en
noemen de combinatie van de politieke hobby een uitdaging. Fractievoorzitter Willem Kikkert van PACT
is de enige ambtenaar van de vier.
Voor hem is kunnen communiceren met iedereen het belangrijkste
wat een raadslid zou moeten doen
en kunnen. Onderwerpen snel doorgronden is een pré, volgens dit politieke dier dat zelf zegt het gelukkige vermogen te hebben om vlot
de ‘stof’ door te kunnen lezen. Betekenis geven aan het besturen van
Aalsmeer vindt hij fantastisch. “Ik
zie het eigenlijk niet meer als een

hobby, maar als tweede baan. Heel
leuk om te doen.” Verbinding maken
met alle groeperingen is zijn passie.
Voor Jaap Overbeek is het raadswerk de mogelijkheid om iets te
doen voor de Aalsmeerse gemeenschap. Robbert van Rijn, zelf sinds
zijn achttiende jaar actief in de politiek, hoopt meer jongeren te kunnen interesseren en voor Dick Kuin
was elf jaar geleden het afzetten tegen de heersende CDA en PvdA de
reden om de politiek in te gaan. Inmiddels is het betrokken zijn bij de
Aalsmeerse samenleving zijn grootste drijfveer. En met elkaar hopen ze
tijdens het ‘kijkje bij de raad’ meer
inwoners warm te maken voor de
politiek en deze mogelijkheid om
niet meer te roepen, maar juist iets
te doen voor de samenleving en het
te voeren beleid. Alle raadsleden
nemen overigens plaats op de publieke tribune, in het ‘pluche’ van
het college en de raadsleden mogen inwoners plaatsnemen. Met de
rol en de taakverdeling van de raad
en het college kan overigens ook
nader kennis gemaakt worden middels het zgn. Prom Demos-spel, dat
uiteraard ook 24 juni gespeeld gaat
worden. En, mogelijk worden alle
bezoekers getrakteerd op het eigen
Aalsmeerse volkslied. AB-man Dick
Kuin heeft deze iets in petto…
Laat u/je verrassen, toon uw/jouw
betrokkenheid en kom 24 juni naar
het gemeentehuis. Het is de moeite
en de inzet van de fracties en de bestuurders in ieder geval waard! Het
‘kijkje bij de raad’ begint om 20.30
uur.
Door Jacqueline Kristelijn

De fractievoorzitters heten belangstellenden maandag 24 juni van harte welkom. Van links naar rechts: Jaap Overbeek
van het CDA, Willem Kikkert van Pact, Robbert van Rijn van de VVD en Dick Kuin van AB.

Aalsmeer - Op donderdag 6 juni zijn tussen half een en tien over
half twee in de middag twee elektrische fietsen gestolen vanaf een terrein van een winkel in de Turfstekerstraat. Getuigen zagen dat de rijwielen ingeladen werden in een auto.
Het onderzoek door de politie is in
volle gang.

Volkswagen weg
Burgemeester bij Keizersboom

Jarige KMTP in actie voor
een groenere gemeente
Aalsmeer - De eerste officiële openingshandeling is voor burgemeester Jobke Vonk-Vedder een feit. Afgelopen maandag 10 juni onthulde
de eerste burger het jubileumplaatje van de KMTP bij het geschonken
plantsoentje in de Marktstraat ter
gelegenheid van het 120 jarig bestaan van de afdeling Aalsmeer. Met
dit cadeau aan de gemeente en inwoners van het Centrum vraagt de
KMTP aandacht voor meer groen
in Aalsmeer, dat wereldwijd bekend staat als bloemenhoofdstad.
“We hebben kassen vol herinneringen aan bloemen en planten, maar
dat worden er minder”, aldus voorzitter Wim van Vliet. “De KMTP wil
het voortouw nemen om Aalsmeer
als bloemendorp weer volop op de
kaart te zetten.” In het midden van
het perkje staat een Keizersboom,
de Koningsboom is tot slot al geplant in Kudelstaart, en deze prachtige Paulownia die, zo wist de burgemeester te vertellen, heel hoog
kan worden en bijzonder mooi
bloeit, wordt omringd door twee
spiraalvormige Buxus bomen en
een scala aan struikjes. De bomen
en planten zijn afkomstig uit de Historische Tuin.
Drie jaar geleden is de KMTP aangevangen met de vergroening van
het Centrum. In samenwerking met
de gemeente, de woningbouwvereniging en de wijkraad is een groene impuls gegeven aan de Seringenstraat en is het Weteringplantsoen omgetoverd in een groene
ontmoetingsplek met tevens een
leuk speelterreintje. De vergroening
schept natuurlijk ook voorwaarden
qua onderhoud. Uiteraard wordt onderhoud gepleegd door de gemeente, maar meer vergroening brengt
extra werk met zich mee en in deze hoopt de KMTP op medewerking
van alle inwoners. Het voorbeeld
werd zelf al gegeven. Leo van Erp

van De Oude Veiling houdt toezicht
op het nieuwe plantsoen en draagt
zorg voor verzorging van het perkje.
Hij krijgt hierbij hulp van leden van
wijkraad De Dorper en voor professionele ‘knipbeurten’ van de medewerkers van de Historische Tuin.
Tuinkeuringen
Een bloeiend Aalsmeer vol groen
creëren is ook de reden dat de KMTP jaarlijks tuinkeuringen houdt
in verschillende wijken. “Inwoners
kunnen namelijk zelf ook heel veel
toen om hun leefomgeving te voorzien van bloemen en planten en
zorgdragen aan onderhoud van het
groen in de wijk”, aldus voorzitter
Wim van Vliet van de KMTP. De gemeente waardeert deze inzet, zo liet
burgemeester Vonk in haar dankwoord weten. “Een prachtig streven
om aandacht te vragen voor onderhoud en zorg van al het groen in de
gemeente.” De waardering werd bezegeld met een cheque om het aantal tuinkeuringen te kunnen verdubbelen. Een groen cadeautje van de
KMTP voor de gemeente en dus ook
een groen verjaardagspresentje van
de gemeente voor de 120 jarige afdeling Groei en Bloei Aalsmeer.
De onthulling en in ontvangstneming van de nieuwe boom was voor
de nieuwe burgemeester overigens
wel de eerste officiële handeling,
maar om tien uur in de ochtend had
zij al haar eerste kennismaking met
het Aalsmeerse verenigingsleven in
het Oude Raadhuis. Annefie van Itterzon van KCA ontvangt hier wekelijks schoolklassen om leerlingen
kunstkijklessen te geven en op 10
juni werd in deze de 1000-ste leerling verwelkomd. Deze feestelijke
mijlpaal werd bijgewoond door burgemeester Jobke Vonk en wethouder Gertjan van der Hoeven.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni is vanaf
de Machineweg (lage nummering)
een auto gestolen. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een Volkswagen Lupo, grijs van kleur met kenteken 96-NJK-8. Wie meer informatie
over deze diefstal heeft of mogelijk
de auto ergens gezien heeft, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844 of anoniem
0800-7000.

Lange rij N196
door kapotte truck
Aalsmeer - Op donderdag 6 juni
om kwart over negen in de ochtend
heeft een vrachtwagen met een kapotte versnellingsbak voor lange rijen gezorgd op de Burgemeester
Kasteleinweg. Ter hoogte van de
Zwarteweg, op de rijbanen richting
Schiphol, liet de truck het afweten.
De chauffeur kon niets anders doen
dan contact op te nemen met een
sleepbedrijf. De vrachtwagen is uiteindelijk meegenomen.

Niets weg na
inbraak super

Aalsmeer - Om tien over half vier in
de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni is ingebroken in een
super op het Poldermeesterplein. In
eerste instantie werd gedacht aan
loos alarm, maar onderzoek wees
uit dat wel degelijk inbrekers hebben getracht hun slag te slaan. Via
de personeelsingang hebben zij zich
toegang verschaft. De dieven zijn er
vandoor gegaan met een lege kassalade. Er is dus niets ontvreemd.
Het onderzoek in deze loopt nog.

Schouderletsel
na val met fiets
Aalsmeer - Op donderdag 6 juni rond vijf uur in de middag is een
fietser ten val gekomen op de Kudelstaartseweg. De 54 jarige liep
hierdoor schouderletsel op en is per
ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Amstelveen.

Motoren gestolen
Aalsmeer - In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 juni is vanuit
een jachthaven aan het begin van
de Oosteinderweg een groot aantal
buitenboordmotoren gestolen. Ook
zijn dieven er vandoor gegaan met
een open bootje. De politie raadt
eigenaren van bootjes met buitenboordmotoren aan deze goed met
een ketting en slot vast te leggen.

Ernstig gewonde
bij woningbrand
Aalsmeer - Op zaterdagochtend 8
juni, rond half zeven, is er bij een
korte felle brand in een woning aan
de Oosteinderweg een bewoner
ernstig gewond geraakt. De brand
is ontstaan in een woning op de
begane grond, vermoedelijk in een
frituurpan. Toen de brandweer ter
plaatse kwam, troffen zij de bewoner aan in de deuropening. Hij was
geheel zwart van de rook en het
roet. Vanwege de grote hoeveelheid
ingeademde hete rook en roet is het

medisch team en ook de traumaheli ter plaatse gekomen. Na een eerste behandeling is de man met zware verwondingen overgebracht naar
het ziekenhuis. Een tweede bewoner, die op de bovenverdieping van
het huis woonde, is niet gewond geraakt. Brandweerlieden hebben ook
drie honden en twee ratten uit de
woning gered. Zij maken het naar
omstandigheden goed en zijn overgedragen aan de dierenambulance.
De brandweer was de brand zeer
snel meester, maar kon niet voorkomen dat de schade aan de woning
aanzienlijk is.
Foto: Ronald van Doorn

Veel geld weg na vrachtcontrole
Aalsmeer - Op donderdag 6 juni
rond zes uur in de ochtend is een
35 jarige vrachtwagenchauffeur uit
Duitsland op het terrein aan de Legmeerdijk 313 op slinkse wijze beroofd van een aanzienlijk geldbedrag. De chauffeur werd nagenoeg
direct na zijn aankomst aangesproken door twee personen, die zeiden
van de politie te zijn en een controle wilden uitvoeren. Beiden droegen een vest met grote, witte letters en lieten pasjes zien. De chauffeur moest op de stoel van de bijrijder plaatsnemen, terwijl een van
de mannen achter het stuur plaatsnaam. Uit het dashboardkastje werd
de portefeuille van de chauffeur
gehaald. Er werd ingekeken en de

portemonnee werd weer teruggelegd. Waarschijnlijk is op dat moment een truck uitgehaald en zijn
diverse geldbiljetten achterover gedrukt. Toen de mannen vertrokken,
deelden zij de chauffeur nog mede
dat hij moest blijven zitten en nergens aan moest komen. Na een
tijdje kreeg de 35 jarige argwaan,
de mannen zijn niet meer teruggekomen. Ze zijn weggereden in een
bruine Opel Corsa met het Belgische kenteken 1-ETV-366. Het gaat
om twee mannen met een Oost-Europese uitstraling, een lint getinte huid en donker kort haar. De een
wordt 30 tot 40 jaar oud geschat, de
ander 40 tot 50 jaar. De politie heeft
de oplichting in onderzoek.

Met slok op
de sloot in
Aalsmeer - Op zaterdag 9 juni rond
tien uur in de avond kreeg de politie een melding dat aan het einde van de Oosteinderweg een man
onwel was geworden en in het water was gevallen. Toen agenten ter
plaatse kwamen, bleek de 53 jarige
man uit Aalsmeer al op eigen kracht
uit de sloot te zijn geklommen. De
man had teveel alcohol gedronken.

WR Hornmeer
in vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 19 juni is
er in de Hornmeer een wijkoverleg.
Er gaat gesproken worden over het
Hornmeerpark en met name over de
paden. Wat zijn de gevolgen voor
het park bij de herinrichting van de
sportvelden? Ook de werkzaamheden aan het hemelwaterriool komen
aan de orde. Verder zal de gemeente de plannen voor de Burgemeester Kasteleinweg nader toelichten,
met name de gevolgen voor het verkeer in de Hornmeer. En hoe staat
met de plannen voor het scholengebied? Wat gaat er gebeuren met de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Uiteraard is er ook de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen
in te brengen. De vergadering is in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 19.30 uur.
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Zaterdag weer start en finish bij het Stokkeland

den heeft, moet achter aansluiten.
Alle deelnemers hebben van het bestuur het startnummer reeds te horen gekregen en dit nummer is terug te vinden bij het Stokkeland. Er
zijn dus vaste ligplaatsen voor aanvang en na afloop. Bedacht overigens door Rody Peters, die met dit
idee vorig jaar een plaatsje in het
bestuur heeft weten te veroveren!

Aalsmeer - Alweer de negende editie van de junior pramenrace
vindt aanstaande zaterdag 15 juni
plaats en dit keer mogen alle deelnemers hun dromen werkelijkheid
laten worden. Het thema ‘Ik droom
van…’ sluit in tegenstelling tot vorig
jaar niet aan bij de pramenrace voor
de groten. Het carnaval op het water in september gaat in op ‘vroeger
en nu’ en hier kunnen kids, volgens
het zeskoppige bestuur niets mee.
“Wij laten ze lekker dromen”, zegt
Arnaud. Om 13.00 uur precies wordt
het startschot gegeven bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis.
Maximaal veertig pramen mogen
deelnemen aan de tocht der tochten voor alle jeugdige inwoners. De
veertig pramen met hierin gemiddeld zes tot acht jongens en meiden
gaan dezelfde route als vorig jaar
varen, maar uiteraard zijn nieuwe
opdrachten en spelletjes bedacht.
Het wordt vast en zeker weer een
spektakel met een deelname van totaal zo’n 300 kinderen die, zo hoopt
het bestuur, per team flink hun best
hebben gedaan om de praam om te
toveren passend bij het thema ‘Ik
droom van…’ en waar de jongens
en meiden zoal van dromen zal aanstaande zaterdag zeker duidelijk
worden. Misschien wel van een reis
naar een ver land, koning of burgemeester worden of zijn heel veel
dieren hebben wel een droom! De
opdrachten tijdens de race hebben
natuurlijk ook allemaal te maken

Opdrachten en prijsuitreiking
In totaal zijn er dertien opdrachten
en spelletjes te vervullen. Zorg dus
dat je goed ontbijt zaterdagochtend
en fris aan de start verschijnt. Het
verzamelen is overigens vanaf 12.30
uur. Ook de negende editie van de
junior pramenrace kent natuurlijk
weer een geheime opdracht. Ieder
jaar weer een verrassing, maar na
het lezen van deze junior praambode is ook deze bekend. Snel zoeken
dus. PS: De geheime opdracht staat
dik gedrukt, evenals een tweetal tips
voor onderweg. Na zo’n twee uur is
de tocht ten einde en wordt door
de snelste deelnemers weer aangemeerd bij het Stokkeland. Overigens
is het niet zo dat de snelste ook de
winnaar is. De winnaar van de junior
pramenrace is het team dat het best
de opdrachten heeft uitgevoerd,
zich gehouden heeft aan de geheime opdracht, een originele thuisopdracht heeft ingeleverd en natuurlijk telt de tijd mee. Deze vier facetten bepalen, na aftrek van eventuele strafpunten, wie de grootste beker in ontvangst mag nemen.

Dromen van een gezellige
9de junior pramenrace
met het thema. Zo is de opdracht
‘slaapwandelen’ opgenomen in de
route, moet geld gegooid worden in
de wensput, is het spel ‘nachtmerrie’ echt niet zo eng als verwacht en
wie weet wat ‘Klaas Vaak’ in petto
heeft? Neem de opdrachten overigens niet te letterlijk, want miljonairs komen de deelnemers niet tegen en alle uitgenodigde BN’ers
hebben laten weten elders activiteiten te moeten verrichten. Maar, ach
wat maakt dit uit. Dan droom je toch
gewoon dat jouw idool zich ergens
tijdens de route laat zien. Het Stokkeland is niet alleen het startpunt en
de locatie voor kijkers om alle deelnemers succes te wensen en uit te
zwaaien, maar is ook de plek van
de finish. Na de droom van de junior pramenrace wacht hier nog een
gezellig treffen van deelnemers, bestuursleden, belangstellenden, dj
Kees Markman en de brandweer,
die dit keer de kelen ‘gewoon’ nat
houden met frisdrank!
Zwaaien voor punten
Direct na de start wacht eigenlijk
gelijk al de eerste opdracht. Zwaaien naar alle ‘thuisblijvers’ is prima,
maar vergeet ook niet de handen te
bewegen voor de jury. Ze letten er
op en noteren hiervoor punten! De
veertig pramen dienen, net als bij de
race voor de groten, voortgestuwd
te worden door nostalgische penta-motoren. Het bestuur is in deze
behoorlijk streng. Geen oude penta

Aprameja als eerste weg!

Startvolgorde en teams
negende juniorrace
Aalsmeer - Tijdens de talentenmiddag afgelopen zaterdag 8 juni
in feesterij de Bok is flink gestreden
om een hoge startplaats. Er waren
vele fantastische acts. Voor de juryleden Karin en Carola geen makkelijke keuze om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Maar, het is ze gelukt. Ze zijn het eens geworden. Onderstaand de startnummers (volgorde) en de deelnemende teams:
1. Aprameja
2. De rockkids
3. Oosteinderteam 2
Young & Famous
4. Junior Stenhuis maatjes
5. Hakuna Matata
6. Junior stoppies
7. De Mini spietjes
8. De Reebonkies
9. Yoyojozefgang
10. De ketelbinkjes
11. De schorre Keeltjes
12. De wijze Keesjes
13. Bel je me
14. Oosteinderteam 3

Het feestbeest
15. De dromers
16. Moppies world
17. Oosteinderteam 1
De kokkies
18. Magic praam
19. Last minute 2
20. Draken jagers
21. Scouting
22. Feesterij de Bok
23. Junior prutpraam
24. Aaltje Bagger junior
25. Ok team 1
26. Tuutenblik
27. Blik, black en bjoetiful
28. De club
29. De (B) engeltjes
30. Het Tiger team
31. De ideale schoonzonen
32. Ok team 2
33. De Vlijtbuiters
34. Zuidooster boys
35. De mini Baron
De start is om 13.00 uur bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis.
Belangstellenden zijn welkom!

achter de praam, helaas dan gelijk
gediskwalificeerd wat betreft een
podiumplaats. Het kan natuurlijk
altijd gebeuren dat de penta bij de
start alleen blijft roken. De droom
om mee te varen hierdoor in duigen? Nee hoor, wie weet is een reserve exemplaar beschikbaar en als
het echt niet anders kan, dan blijven dromen van een prijsbeker en
‘gewoon’ genieten van dit heerlijke doedagje op het water met achter de praam een motor anno 2010
of zo. Het merendeel van de teams
is gevormd door groepen vrienden, kinderen van deelnemers van
de grote pramenrace en enkele fanatieke schoolteams. De meesten
hebben een vaste captain, een familielid of een lid van de Raad van
Twaalf, die inmiddels geheel vertrouwd is met de betreffende groep.
Droom je van winnen? Zorg dan
voor een goede start, een mooi versierde praam en kom met je team
verkleed naar het thema ‘Ik droom
van…’. Een goed begin is tot slot
het halve werk. Misschien is het ook
handig om vooraf af te spreken wie
welke opdrachten gaat vervullen en
nog even na te kijken of alle mee
te nemen artikelen aan boord zijn.
Exact om 13.00 uur wordt zaterdag
het eerste team ‘weggeschoten’
en dit is het team dat eerste is geworden tijdens de talentenjacht vorige week. Om de twee of drie minuten mag vervolgens de volgende deelnemer (nummer twee) de
penta aanslingeren tot alle teams
zijn vertrokken voor deze gezellige
doetocht op de Westeinderplassen,
de Ringvaart en de Kleine Poel met
haar vele, mooie doorvaarten. De
talentenjacht heeft de startvolgorde
bepaalt. Wie hier afgelopen zaterdag niet is geweest of niet opgetre-

De prijsuitreiking begint rond 16.00
uur op het Stokkeland. Tijdens het
wachten zorgt dj Kees Markman
dat de deelnemers wakker blijven
op zijn muziek, een dansje wagen
of misschien op een afstandje gaan
dromen van ook dj worden. Alle begeleiders en inmiddels gearriveerde ouders kunnen een versnapering
halen bij de brandweer. Het wordt
aanstaande zaterdag vast en zeker
weer heel bedrijvig op het water en
hopelijk laat de zon zich veelvuldig
zien. Ga alvast dromen van een lekkere zomerse dag, wie weet komt
jouw droom uit. Heel veel succes en
plezier allemaal!

1. De als zodanig bekend staande
Aalsmeerse juniorpramenrace
wordt gevaren met een vaartuig
dat in de volksmond wordt aangeduid als praam of bok (beiden
houten vaartuigen).
2. Voor het voortbewegen van de
praam mag slechts, naast menselijke kracht, gebruik worden
gemaakt van een authentieke 2
of 4 pk penta buitenboordmotor.
Als brandstof mag alleen mengsmering worden gebruikt. Voor
aanvang van de race kan hierop een (technische) controle
plaatsvinden.
3. Kinderen tot vijftien jaar kunnen
deelnemen aan de junior pramenrace.
4. Tijdens de race bestaat de bemanning van de praam uit tenminste zes personen.
5. In ieder vaartuig is/zijn aanwezig: Twee volwassenen boven de
21 jaar waarvan één de schipper is, een zwemvest voor alle
bemanningsleden en een reddingsband met touw en minimaal vier kinderen onder de vijftien jaar. Zodra er meer dan vier
kinderen aan boord zijn moet er
een extra begeleider (boven de
21 jaar) aan boord aanwezig zijn.
6. Meevarende kinderen zonder
zwemdiploma moeten gedurende de hele race een goed zittend zwemvest dragen en mogen geen opdrachten uitvoeren.
7. De opdrachten worden uitgevoerd door één van de kinderen
onder de vijftien met een zwemdiploma.
8. Alle deelnemers moeten zich
houden aan de geldende vaarregels en dienen de aanwijzingen
van politie, brandweer en medewerkers 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 noodgevallen 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 toegewezen startnummer, voor de jury
en voor de controleposten, duidelijk zichtbaar aan beide zijden
van de praam te hebben aangebracht. Als dit niet het geval is
dan zal het team niet in de uitslag worden opgenomen.

11. Het inhalen in doorvaarten en
sloten is niet toegestaan.
12. Alle, als zodanig herkenbare controle- of opdrachtposten,
moeten door de teams worden
aangedaan en opdrachten dienen te worden uitgevoerd.
13. Het aan boord hebben van alcohol is ten strengste verboden
(ook als dit voor de volwassenen
is). Als er alcohol aan boord is zal
diskwalificatie van de praam tijdens de pramenrace in september het gevolg zijn.
14. Enige misdraging, hieronder begrepen overmatig of laakbaar,
aanstootgevend gedrag en presentatie, kan uitsluiting en/of
diskwalificatie tot gevolg hebben. Een en ander is slechts ter
beoordeling van jury of het bestuur en zal achteraf schriftelijk
worden bekendgemaakt of, als
er sprake is van grove schending, publiekelijk tijdens of onmiddellijk na de race.
15. Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben
op het vaartuig.
16. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering dat aan
weerszijden van de praam één
bord van maximaal 60 x 40 centimeter bevestigd mag worden.
17. Het is verboden afval of andere
materialen in het water te gooien.
18. De volwassenen aan boord zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit reglement door de
kinderen tijdens de race.
19. Deelname aan de pramenrace
geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden
schade in welke vorm dan ook.
Iedereen is verplicht hiervoor
een eigen WA verzekering voor
af te sluiten.
20. Bij het niet nakomen van de
voorwaarden in het ‘Reglement
juniorpramenrace’ volgt diskwalificatie en eventueel uitsluiting
voor het volgende jaar.
21. Bij meningsverschillen over de
uitleg van dit reglement, de opdrachten of uitslagen, beslist het
bestuur van de juniorpramenrace.

Geheime opdracht:
Neem 3 eieren mee!

Bij twijfel website raadplegen

Liefst zon tijdens negende
junior pramenrace!
Aalsmeer - Het enige wat de droom
niet kan laten uitkomen tijdens de
junior pramenrace is het weer. Aan
de deelnemers ligt het niet, zij zijn
het zonnetje van de dag. Echter, het
weer in Nederland is onvoorspelbaar. Er zijn dit jaar wel een paar
mooie dagen geweest, maar het is
wel lang koud gebleven. De afgelopen twee weken hebben vooralsnog de koude winter iets doen vervagen, maar blijft dit zo? De eerste zes keren hebben alle deelnemers geluk gehad. De weergoden
waren de jongens en meiden gunstig gestemd. Het was steevast zonnig op de dag van de tocht. Twee
jaar geleden regende het helaas en
zaten alle teams letterlijk rondom
Tip: Thuisopdracht
(dromenvanger)
niet vergeten!

in het water. Steeds meer is er het
vermoeden dat de oorzaak hiervan
gezocht moet worden in het thema
van toen: ‘Onderwaterwereld’. Vorig
jaar was het thema ‘Ik ga op reis’ en
meestal gaat de reis naar een zonnig oord. Zo ook de reis van de junior pramenrace, een heerlijk zonnetje scheen op alle bolletjes. Dit jaar
is het thema ‘Ik droom van…’ en als
alle deelnemers de komende dagen intens blijven dromen van mooi,
zonnig weer gaat het vast helemaal
goed komen zaterdag! Natuurlijk
laten de deelnemers zich de pret
niet ontnemen bij een spatje regen,
echter bij heel slecht en stormachtig weer gaat de junior pramenrace
niet door.
Niemand, en ook het bestuur niet,
wil dat er ongelukken gebeuren en
dat de droom in het water valt… Bij
twijfel over het weer kan de website
www.juniorpramenrace.nl geraadpleegd worden.

2 Verborgen controleposten
Aalsmeer - Zoals ieder jaar worden
langs de route van de junior pramenrace controleposten ingericht. De heren en dames op deze posten kijken
of de deelnemers en hun captains en
begeleiders zich aan de regels houden en of alle opdrachten en spelletjes goed worden uitgevoerd. De opdrachten en spelletjes leveren punten op, dus doe je best. Echt doen
hoor, want wie ‘gewoon’ langs vaart
of de opdracht even snel vervult,
loopt kans op extra strafpunten. En
dat is toch zonde, zeker als je droomt
van een grote beker. Er zijn dit jaar
in de route ook weer twee verborgen controleposten opgenomen. Dit

omdat door de lange route er enkele mogelijkheden zijn om af te snijden. Niet doen hoor, de controleurs
zijn superstreng en zetten zo een dik
rood kruis achter de naam van het
betreffende team. En dan is er zaterdag ook weer de mystery vaarder, die
eveneens alle teams scherp in de gaten houdt. Minder opvallend aanwezig is de juryboot, maar de twee dames van de jury hebben ervaring met
overtredingen en water… Dus, volg
de uitgestippelde route, verzamel alle punten, zorg voor zo weinig mogelijk strafpunten, blijf vrolijk zwaaien
en wie weet komt dit jaar jullie droom
uit: Applaus vanaf het podium!

JUNIOR
Let op: Vergeet niet euromuntje en kussen mee te nemen!

Bekers en (wissel)prijzen voor
deelnemers 9de 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 helemaal een droom die uit komt. De
beste drie teams, de snelste met aftrek van strafpunten en bijtelling
van volbrengen van opdrachten en
spelletjes, krijgen naar grootte een
beker en al deze winnaars worden
beloond met een medaille. De nummer één wacht ook nog een extra
prijs, maar deze blijft tot zaterdag
een verrassing. Een tipje: Ook leuk
en sportief.

Het bestuur van de junior pramenrace. Actief aan het vergaderen, soms even lekker in dromenland... Voor van links naar
rechts de dames Yvonne, Esther en Thea, achter de heren Peter, Arnaud en Rody.

“We dromen van een mooie, zonnige dag”

Bestuur junior pramenrace:
“We doen het voor de kids”
Aalsmeer - Sinds januari komen
ze wekelijks bijeen, de drie dames
en de drie heren van de junior pramenrace. Voor het tweede jaar heeft
het vrouwelijke geslacht niet meer
de overmacht, want vorig jaar meldde Rody Peters zich bij het bestuur
met een goed idee voor de inrichting
van het Stokkeland voor de start en
de finish. En mede omdat dit prima
heeft gewerkt, dit jaar zelfs herhaald
wordt, is Rody gevraagd om te blijven en hierop heeft de fanatieke pramenracer ‘ja‘ gezegd. “Wel zo gezellig”, aldus de andere vijf bestuursleden Thea de Vries, Yvonne van Leeuwen, Esther Raadschelders, Arnaud
Brouwer en Peter van Ackooy. De zes
sluiten overigens naadloos op elkaar
aan. Ze maken grapjes om en met elkaar, maar de organisatie wordt wel
degelijk serieus genomen. Een compliment voor hun inzet, want ieder
jaar nog weten zij de junior pramenrace tot in detail goed te regelen.
Ze weten alles, houden oren en ogen
voor, tijdens en na de race open en
leren nog jaarlijks dingetjes om te
verbeteren of iets te veranderen.
Maar ach, het is alweer de negende editie, de route is hetzelfde, zoveel tijd kan het toch niet meer kosten? Thea laait op: “We bedenken
een nieuw thema, inclusief opdrachten en spelletjes verzinnen, ontwerpen de posters, kopen cadeautjes
en prijzen in.” Esther vult aan: “We
schrijven teams aan, verzamelen alle inschrijvingen, zitten achter de betalingen aan. En we helpen als nodig met het vinden van een captain

en/of een praam. We doen echt alles
zelf, hoor. Wel met heel veel plezier.”
Dromen van
Het thema hadden ze dit jaar overigens heel snel gevonden. “Een van
ons, ik geloof Rody, zei dat ie zo apart
gedroomd had. Toen kwamen gelijk
allerlei vreemde en leuke dromen op
tafel”, legt Yvonne uit. “Ja”, zegt Arnaud. “En toen keken we elkaar aan
en hadden hetzelfde idee voor het
thema. Gelijk al tijdens de eerste
vergadering, unaniem.” Peter, ietwat
gekscherend: “Dat is wel eens anders geweest, hoor.” Voor de organisatie van de junior pramenrace moeten uiteraard ook sponsors gevonden worden. “Het wordt wel moeilijker”, zegt Esther, ‘maar we hebben er
vooralsnog voldoende. Zet er maar
wel in dat nieuwe sponsors welkom
blijven!” Overigens kunnen sponsors verzekerd zijn dat hun bijdragen
honderd procent besteed worden
aan de organisatie van de junior pramenrace en al haar jeugdige deelnemers. De genietende kinderen zijn
ook de reden dat het zestal de juniorrace ieder jaar met groot plezier
op touw zetten. “We doen het voor
de kids. De deelnemers genieten van
het evenement, wij van het enthousiaste van alle jongens en meiden.” Het
zestal weet dat kinderen dol zijn op
een aandenken en grappige cadeautjes. En hier wordt ook dit jaar niet op
beknibbeld. “Iedere deelnemer krijgt
na afloop een verrassing”, aldus Arnaud. “Wat, houden we nog even geheim. Anders is het toch geen ver-

rassing meer?!” En natuurlijk zijn er
weer bekers voor de nummers een
tot en met drie, wordt het team van
de meest creatieve thuisopdracht
beloond met een prijs en is er onder
andere een aanmoedigingsprijs voor
de grootste pechvogel.
Tot zaterdag
Tussen het gesprek door worden
ideeën geopperd, nog doe-dingetjes
genoteerd en onderling gevraagd of
die gevraagd is of die weer van de
partij is, etc. De vergadertijd wordt
goed benut en, verklapt Arnaud tot
slot: “Altijd afgesloten met een biertje. Dan maken we het nog even gezellig.” Peter vult wijs aan: “Ontspanning na inspanning.” Het zestal is er
eigenlijk wel klaar voor. “Het komt
goed”, zeggen ze zelfverzekerd.
Het enige zorgenkindje is net als
alle andere jaren, het weer. Vorig
jaar scheen de zon weliswaar, maar
stond er een flinke bries. “We dromen van een zonnige dag.” Als deze droom dan maar geen bedrog is…
“We blijven optimistisch. Er zijn zoveel kinderen die net als wij hopen
op mooi weer.” Bijna driehonderd in
totaal en om de drukte van de racedag in goede banen te leiden krijgt
het bestuur hulp van leden van de
raad van twaalf en heel veel vrijwilligers. “Bedank ze maar alvast. We
willen ze graag zaterdag ontmoeten en aan het werk zetten. Zonder
al deze mensen kunnen wij de race
voor de kids echt niet organiseren.
Tot zaterdag allemaal?!”

Tijdens deze negende editie is natuurlijk eveneens weer oog voor
de minder gelukkige deelnemers.
De pechprijs is ‘t Gebroken koodje en wordt als hart onder de riem
uitgereikt aan het team dat door
pech niet kon starten of halverwege stil kwam te liggen. Deze prijs
mogen de pechvogels een jaar lang
om de beurt thuis houden. Geniet
er van, want volgend jaar juni moet
het koortje weer ingeleverd 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.
Zwemdiploma
De mooiste, vet coolste praam krijgt
eveneens mooi aandenken aan de
junior pramenrace. Deze prijs wordt
bepaald door de jury. Ga vooral
nog gauw creatief en kritisch aan
de slag, want in de jury dit jaar de
zwemjuffen van de Waterlelie, Karin Penne en Carola van der Hoorn.
Karin en Carola voelen zich prima
thuis in en aan het water, doen zelf
al jaren mee aan de ‘grote’ pramenrace en hebben al heel veel dromen
van kinderen in vervulling laten
gaan in de vorm van het uitreiken
van het felbegeerde zwemdiploma.
Dit zwemdiploma is overigens wel
belangrijk. Alle deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze een
of meerdere zwemdiploma’s hebben en wie nog niet aan afzwemmen toe is, dient een zwemvest te
dragen (zie ook het reglement). De
juryprijs is een blijvend aandenken,
evenals de nummers een, twee en

drie hun bekers voor altijd mogen
houden.
Weer Jan Stenhuis bokaal
Twee jaar geleden hagelnieuw ingevoerd, de Jan Stenhuis bokaal.
Deze prijs is de afgelopen twee jaar
uitgereikt aan het team dat het beste presteert tijdens de sportmiddag
en dus aanstaande zaterdag 15 juni
als eerste mag starten. Ook dit jaar
staat deze prijs op de prijzentafel.
De bokaal wordt echter niet meer
uitgereikt aan het sportiefste team,
maar aan het meest talentvolle
team: Spie’s got talent was tot slot
het thema van de spelletjesmiddag
vorige week zaterdag bij feesterij De Bok. En er is nog een prijs te
winnen, weliswaar een wisselprijs
voor een jaar, maar toch. Aan alle
deelnemers is gevraagd een thuisopdracht te maken passend bij het
thema ‘Ik droom van…’ De teams
dienen allemaal een dromenvanger
in te leveren. Maak ‘m niet te groot,
liefst wel heel kleurig en apart. De
dromenvangers moeten ingeleverd
worden bij de Zotte Wilg en worden

vervolgens allemaal door het bestuur vervoerd naar het Stokkeland
waar de jury ze vervolgens gaan beoordelen. De prijs voor de mooiste
dromenvanger wordt als laatste uitgereikt.
Rode draad: Letters
Tijdens de junior pramenrace krijgen alle deelnemende teams bij de
start een tas met van alles en bij de
diverse controle- en opdrachtposten worden allerlei attributen uitgereikt of moeten ingeleverd worden.
Niet vergeten: Een euromuntje en
een kussen.
Rode draad tijdens deze negende editie is: Letters. Ga met de letters aan de slag en maak er iets van
of liever sorteer ze tot een woord.
Tot slot: Zoek de geheime opdracht
in de Juniorbode en vergeet deze vooral niet mee te nemen zaterdag. Er mag iets leuks en grappigs
mee gedaan worden… Alle tips in
deze Juniorbode ook in de oren geknoopt? Dan zijn jullie klaar voor de
junior pramenrace. Veel succes allemaal!

De zwemjuffen Carola van der Hoorn en Karin Penne hadden het afgelopen
zaterdag tijdens de talentenjacht best zwaar, zoveel leuke acts. Maar natuurlijk ook plezier, wat een gezelligheid. Aanstaande zaterdag wacht de volgende taak van de dames. Wie komt met de mooist versierde praam naar de start
bij het Stokkeland?

Thema ‘Ik ben jarig’ of ...

Volgend jaar 10e juniorrace!
Aalsmeer - Volgend jaar juni
wordt alweer de tiende editie
van de junior pramenrace gevaren. De doetocht op het water voor de jeugd krijgt natuurlijk een extra feestelijk thema.
‘Ik ben jarig’ misschien, maar
het bestuur hoopt op bijdrages van deelnemers. Afgelopen zaterdag was tijdens de
talentenjacht buiten een bord
geplaatst waarop de jongens
en meiden hun voorkeuren
mochten aankruisen.
En dit is gedaan, iets met dieren lijkt vooralsnog favoriet!

Opdracht:
Neem kussen mee!

Dertien opdrachten/spelletjes

Slaapwandelen tijdens de
negende junior pramenrace
Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt
aanstaande zaterdag 15 juni de eerste praam voor alweer de negende editie van de junior pramenrace.
Team Aprameja mag als eerste starten. Deze jongens en meisjes lieten afgelopen zaterdag zien talent
te hebben. De jury was unaniem: De
eerste prijs, de Jan Stenhuis bokaal.
Na een halve minuut mag de nummer twee starten en dit is dit jaar De
rockkids, gevolgd door nummer drie
het Oosteinderteam 2.

Publiek is overigens van harte welkom om de teams, veertig in totaal,
uit te komen zwaaien. Op het Stokkeland, achter het gemeentehuis, is
hiervoor voldoende ruimte. De pramen verzamelen zich hier overigens
al vanaf 12.00 tot 12.30 uur. Voordat
het startschot gegeven wordt kijkt
het bestuur eerst of alle deelnemers een zwemdiploma hebben en
zo niet of ze een zwemvest dragen.
En gekeken wordt of de bemanning
van de week er voor tijdens de ta-

lentenmiddag aanwezig is. Tenminste vier van dezelfde personen dienen in de praam te zitten om officieel deel te mogen nemen.
Na de start gaat de route langs de
Stommeerkade, onder de brug van
de Stationsweg door, langs jachthaven Nieuwe Meer rechtsaf de Aardbeiensloot in. Hier wacht de eerste
opdracht: Slaapwandelen. Via de
Ringvaart gaat de route terug richting het centrum waar de Brandewijnsloot ingevaren dient te worden.

Bij het zorgcentrum, niet vergeten te
zwaaien (voor de punten en de gezelligheid) wacht de wenspunt. De
route gaat verder langs het Praamplein en de Historische Tuin om bij
jachthaven Dragt controlepost vier
te treffen. De nachtmerrie! Gauw
door richting weer de Aardbeiensloot waar alweer opdracht nummer vijf te vinden is: Slaapwandelen.
Dan volgt een flink stuk varen over
de Ringvaart en kunnen de deelnemers zich opmaken voor een nieuwe serie opdrachten. Bij de IJzerenbrug links af, waar nummer zes, het
spel Miljonair wacht. Daarna richting de Kleine Poel waar bij jachthaven Stenhuis het spel Klaas Vaak
gespeeld dient te worden (nummer
zeven) en eenmaal om de jachthaven heen, opnieuw Klaas Vaak
(nummer acht). De route gaat ver-

der over de Ringvaart alwaar nu
rechtsaf geslagen dient te worden naar de IJzerenbrug. Opdracht
nummer negen staat/ligt hier klaar:
Miljonair. Het spel goed gespeeld,
rijker geworden?, snel door richting Kleine Poel waar bij Topsvoort
alweer een opdracht (nummer tien)
wacht: Heerlijk ontbijt. Is het iets
lekkers krijgen of juist iets maken?
Doe het goed en snel en stap dan
weer in de praam om op de Kleine
Poel richting De Oude Werf te varen.
Hier kom je met opdracht nummer
elf oog in oog te staan met BN’ers of
is dit een droom?
Thuisopdracht en finish
Toch maar weer de praam in om
door te varen over de Kleine Poel
naar de Zotte Wilg. Hier moet de
thuisopdracht, het maken van een

dromenvanger, ingeleverd worden.
Het bestuur neemt na afloop alle
dromenvangers mee naar het Stokkeland alwaar de jury zich gaat buigen wie de prijs voor de mooiste
krijgt. Geen tijd om je hier alvast
druk over te maken, de finish wacht.
Hop weer de praam in en richting
Stokkeland varen. Hier wordt de tijd
geklokt en gaan het bestuur en de
jury aan de slag met de tijden en de
behaalde punten door alle teams.
Rond 16.00 uur volgt de uitslag en
dat hierop even gewacht moet worden, is niet erg. Er is muziek van dj
Kees Markman en er zijn hapjes en
drankjes.
De teams worden overigens niet alleen beoordeeld op tijd en het goed
uitvoeren van alle opdrachten, maar
ook de versiering van de praam en
de kleding van de inzittenden kun-
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Meezingen mag en kan

Junior Stoppies uit varen!
Aalsmeer - Bastiaan Spaargaren is,
net als vader Bas, een groot liefhebber van de junior pramenrace. Fanatiek wordt jaarlijks met het team de
junior Stoppies gestreden om een
grote beker. De route wordt snel afgelegd, maar natuurlijk wordt ook
volle honderd procent inzet gegeven
bij de spelletjes en de opdrachten.
Het spektakel begint bij Bastiaan al

op de zaterdag voor de junior pramenrace: Op de sport- en spelmiddag ter bepaling van de startvolgorde. Dit jaar presenteerde het bestuur
geen spelmiddag, maar een talentenjacht en dit zag de DJ in spé helemaal zitten. Hij maakte een eigen
pramenlied op de melodie van ‘Berend Botje’ en bracht dit afgelopen
zaterdag met zijn team én zijn oma

Zaterdag optreden vanaf water

interview, dat de journalist van de
Juniorpraambode met zanger Tijs
van Soest zou houden direct na het
optreden, moest helaas worden afgelast vanwege de enorme schare fans die nog een handtekening
wilden. Ook de andere bandleden
(Olaya en Alyssa Winkelaar, Anouk
Verkerk, Sil van Soest, Maud Markman en Fleur Slingerland) waren
niet voor een interview te vangen.

Per boot gingen zij direct door naar
het volgende optreden. Wie het optreden op 8 juni gemist heeft, krijgt
op zaterdag 15 juni nog een herkansing!
Dan zullen zij tijdens de Junior Pramenrace een optreden vanaf het
water verzorgen. Voor boekingen
kan contact opgenomen worden via
boekingenyoungandfamous@gmail.
com.

Feestelijke prijsuitreiking op het Stokkeland

Wie verslaat de Vakantieclub
en wint de grootste beker?
Aalsmeer - Vorig jaar namen liefst
44 pramen deel aan de junior pramenrace. Dit aantal zal dit jaar niet
overtroffen worden, er is namelijk
een maximum gesteld van 40 pramen. En dit geeft, geloof het maar,
voldoende reuring met zo’n 300 jongens en meiden met begeleiders en
captains in pramen. Vorig jaar was
het thema ‘Ik ga op reis’ en hier was
door alle teams heel creatief gehoor
aan gegeven. De jongens en meiden gingen naar het EK in Oekraine
en Polen, naar de jungle en de eifeltoren in Parijs bezoeken. Ook werd
ingestapt in het vliegtuig van OLM,
werd een fietsvakantie gestart en de
thuisblijvers kozen voor een beklimming van de watertoren. Heel leuk
allemaal en het heeft de jury heel
wat discussiemomenten gekost om
de uiteindelijke winnaar van de creativiteitsprijs aan te wijzen.
In de jury zat trouwens onder andere Dennis Ferwerda en hij is de huisontwerpen van de junior pramenrace. “Ons creatieve brein”, noemde het bestuur Dennis, dus dat hij

kijk heeft op uitdossing en aankleding behoeft geen betoog. Met deze prijs zijn trouwens vorig jaar de
jongens en meiden van Bon Vovage
blij gemaakt.
De achtste editie van de junior pramenrace is gewonnen door de Vakantieclub met captain Willem van
de Polder. Willem heeft ook bij de
‘grote’ race al diverse malen bewezen onverslaanbaar (lees snel) te
zijn. Een voordeeltje voor alle andere deelnemers: Willem bekijkt de junior pramenrace dit jaar eens vanaf de kant! Op twee was team de junior Vlijtbuiters geëindigd met voor
de penta ook een ervaren bestuurder, Tom de Vries. De beker voor
plek drie is vorig jaar uitgereikt aan
de Pirates of the Westeinder met
stuurman Henk van Mourik. Prestaties overigens van wereldformaat.
Nummer één mocht namelijk pas
als drieentwintigste de penta starten, nummer twee als veertiende
en nummer drie maakte de grootste
inhaalslag, van tweeëndertig naar
drie! Misschien willen ze er liever

niet aan herinnert worden, maar het
gebroken trekkoordje (de pechprijs)
is vorig jaar overhandigd aan de Kudelstaartse beach boys en girls. De
thuisopdracht, een ansichtkaart maken, was het mooist gemaakt door
het team Oost West Thuis Best en
de Rode Lantaarn (langzaamste) is
ter aanmoediging uitgereikt aan de
Schorre Keeltjes.
Geheime opdracht
Deze uitslag zegt natuurlijk niets
over dit jaar: Nieuwe namen, nieuwe
kansen, nieuwe winnaars. Droom er
van! Doe je best, maak plezier en
vergeet niet de thuisopdracht in te
laden, een euromuntje en een kussen mee te nemen en zoek de geheime opdracht in deze Juniorbode.
De prijsuitreiking vindt aanstaande zaterdag 15 juni vanaf ongeveer
16.00 uur plaats op het Stokkeland.
Ouders, belangstellenden, etc. hartelijk welkom. De brandweer zorgt
(tegen betaling) voor de drankjes
en dj Kees Markman zorgt voor gezellige muziek!

Bij deze de tekst:
De junior Stoppies gaan uit varen
met hun praampje naar Zuid-Laren.
De weg was recht,
de weg was krom,
nooit kwamen de junior Stoppies
weer om.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
waar zijn de junior Stoppies
gebleven?
Ze zijn niet bij Riet,
ze zijn niet bij Kees.
Zij zijn naar de pramenrace,
de pramenrace, de pramenrace.
Vol gas naar de finish
en klaar is Kees!
En deze tekst nog een keer zingen.
Totaal dus 2 maal. De junior Stoppies waren na afloop trots en blij met
het besluit van de jury. Ze hebben bij
de talentenjacht de zesde plaats behaald en mogen nu dus aanstaande
zaterdag 15 juni als zesde team starten aan de negende editie van de junior pramenrace.

Uitzinnige menigte voor
groep Young & Famous
Aalsmeer - Op zaterdag 8 juni waren heel veel Aalsmeerders uitgerukt naar Feesterij de Bok voor een
optreden van de enige echte Young
& Famous band, wereldberoemd in
Aalsmeer en omgeving. Deze jonge
opkomende zang/dansgroep werd
ontvangen door een uitzinnige menigte. Met hun nieuwste hit ‘Ai Se
Eu Te Pego’ gaven zij werderom een
show, die zijn weerga niet kent! Het

op accordeon ten gehore. Aanstaande zaterdag zullen ze het pramenlied
vast nog wel een keer zingen en alle
andere deelnemers wordt gevraagd
dan ook mee te zingen.

Dromen om in rockband te spelen

De rockkids klaar voor
‘rockende’ juniorrace
Aalsmeer - Drie jaar geleden zat Gianni van der Laarse in groep 2 en
mocht hij van zijn ouders voor het
eerst meedoen met de junior pramenrace. Hij koos ervoor om de race
te varen met een paar vriendjes en
vriendinnetjes uit zijn klas. Onder leiding van teamcaptain Sander van
der Laarse werden de kinderen omgevormd tot echte kikkers en hadden de dag van hun leven. Zelfs ontvingen zij de originaliteitsprijs voor
hun kostuums en aankleding van de
praam en uiteraard het enthousiasme
wat zij, ondanks de regen, uitstraalde. Dit smaakte naar meer en zo
werd vorig jaar het team aangevuld
met nog twee leden en gingen zij op
reis met de space shuttle. Ook deze
creatie trok veel bekijks van de vele
toeschouwers langs de kant, want dit
keer was het wel mooi weer. Dit jaar
is het team nogmaals uitgebreid en
zijn de voorbereidingen weer in volle gang om er ook dit jaar iets bijzonders van te maken.
De kinderen dromen er namelijk van
om later in een rockband te spelen
en dat gaan ze laten zien ook tijdens
de race. Uiteraard is er al vergaderd
over de outfits en de praam aankle-

ding en nu er dit jaar geen sport- en
spelmiddag was, maar ‘SPIE Got Talent’, is er flink geoefend op een echte rock-act. Er werd contact gelegd
met de uitbaters van feesterij De Bok,
Thomas Zekveld en Bas Been. Toen
zij hoorden van het ambitieuze plan
van dit team waren zij om en mochten de rockkids belangeloos van De
Bok gebruik maken om daar alvast
– in het geheim – hun optreden op

het echte podium te oefenen. Zowel
bij de kinderen als bij de ouders is
de praamkoorts uitgebroken en kunnen ze niet wachten totdat de grote dag aangebroken is. Het team De
rockkids, bestaande uit Gianni, Max,
Timo, Charlotte, Puk, Charlie, Isa,
Maud en Britt, mag aanstaande zaterdag als tweede starten. Het optreden tijdens de talentenmiddag heeft
dit mooie startnummer opgeleverd.
De meiden en jongens lieten hier
zien helemaal klaar te zijn om ‘rockend’ de negende juniorpramenrace
te gaan volbrengen.
Opdracht:
Euromuntje meenemen!

Tekeningen op Kinderkunstzolder

‘Loveboat’ in juniorrace
Aalsmeer - Naar aanleiding
van de junior pramenrace zijn
door leerlingen van basisscholen tekeningen gemaakt
over dit evenement. Fleur, toen
12 jaar, uit Kudelstaart tekende de ‘Loveboat’.
Op de Kinderkunstzolder
van het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat zijn nog veel meer
tekeningen van kinderen te
zien over de pramenrace, over
dromen en onder andere over
de titel van het huidige thema:
De liefde. Een kijkje nemen
kan iedere donderdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00
uur tot en met zondag 23 juni.
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Springen, dansen, zingen
tijdens Spie’s Got Talent!
Aalsmeer - Er zit talent onder de
deelnemers van de junior pramenrace. Dit hebben alle deelnemers afgelopen zaterdag 8 juni laten zien
tijdens de ‘Spie’s Got Talent’ middag.
Dit keer geen sport- en spelmiddag,
maar een andere activiteit, zo besloot het bestuur tijdens een vergaderavond. Dit keer iets wat past bij
het thema van de negende editie
van de juniorrace: Ik droom van…
Eens kijken of de jongens en meiden
ook kunnen zingen, dansen, springen of een andere creatieve act weten te brengen.
Het bleek een goed initiatief, want
Aalsmeer en Kudelstaart herbergt
talent met een hoofdletter. Er was
ook serieus gehoor gegeven om iets
‘over de top’ te brengen. Er gaan ge-

ruchten dat enkele teams zelfs danslessen hebben genomen! In ieder
geval werden de jury en de aanwezigen getrakteerd op een scala aan
acts. Van hoppende rappers, springende teams, een rock and roll optreden met petticoats inclusief een
drummer en een gitarist, een eigen
pramenlied begeleid met accordeon,
een kerstliedje door gitaartalenten,
de mannen van YMCA kwamen het
podium op, ontroerend vooral was
het optreden van de vuurspuwende draakjes, veel fans (met spandoeken) had Youri meegenomen die

heel overtuigend en zelfverzekerd
een cabaretstuk bracht van Jochem
Meijer en alom bewondering was er
voor de twee meiden van het team
Aprameja, die uiteindelijk met hun
echte zangtalent de eerste plaats
hebben weten te veroveren.
Het was al met al een geweldige
middag, waar het bestuur, alle deelnemers en ouders volop van hebben
genoten. Met foto’s nog even nagenieten of een eerste kennismaking
met alle talentvolle junior pramenracers!

Sponsors junior pramenrace
Aalsmeer.nu Media en Design
Ab Muller
ABN AMRO Bank N.V.
AEP Boatcentre
Afriflora
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 de Vries Fietsen.nl
Bert Schuurman Tuin en Beschoeiing
Biemond & Van Wijk
Bosman B.V.
Braam Young Plants
Brandweer Aalsmeer
Burgers Betonbouw BV
Buro Aalsmeer Evenementen
Café De Praam
Café Restaurant in de Zotte Wilg
Client Catcher Reclame
Cor Millenaar Mercedes Benz
D. van Veen Machineverhuur
De Groot Waterbouw B.V.
De Nieuwe Meerbode
De Meerlanden
De Rijk b.v.
Dragt Watersport
Drukkerij Cocu
Drukkerij Noordhoek
RozenVerkoop.nl
Europarts
Feesterij De Bok
Fireball light & sound service
Florist Holland B.V.
Flynth adviseurs en accountants
Foto de Boer
Gemeente Aalsmeer
Gepo Vleeswaren B.V.
Greenway Telematics B.V.
H. van Wijk Aannemingsbedrijf
Hans Stokkel Installatietechniek
BV
HB Jachtservice
Heemhorst Watersport
Heeren & Meijer B.V.
Hermadix Coatings B.V.
Historische Tuin
Holland Materieel Service
Hoogvliet
Horecateam Jan Kerzaan
Hoveniersbedrijf E. Buskermolen
Imabo Blauwhoff
Intermac Automatisering
Jacht- en Scheepswerf Gouwerok
Jachthaven ‘t Drijfhuis
Jachthaven De Oude Werf
Jachthaven Stenhuis
Jachtschade Nederland
Jongkind Intranet Services
Judith Keessen Fotografie

Kees Markman
Koenpack
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Kooy Laminations B.V.
Kroom Bouwbedrijf B.V.
Kwekerij K. Heeren Jzn
Langhout Betonfabriek
Lantsink & Koning
Loogman Tanken & Wassen
Maarse & Rinkel
Mark Koopmans yachtservice
Mark Spaargaren Watersport
Met & Co
Millenaar|Peijnenburg
Multi Supplies BV
Notaris Geert Labordus
Otto Grond- en Baggerwerken
BV
Paraat Brandbeveiliging
Patrick Eikelenboom Tuinaanleg
Politie Aalsmeer
Probin Aalsmeer
R & S Jachttechniek B.V.
Raadschelders & Zn
Rabobank Regio Schiphol
Radio Aalsmeer
Rekreatiepark Aalsmeer
Renault Nieuwendijk
Rene Maas Watersport
Restaurant ‘t Oude Veerhuys
Schildersbedrijf Hoogstraten
Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries
BV
Signum Notariaat
Slagerij Kruijswijk
Soft-Cell Computers Netwerken
Sparnaaij Juweliers
Stevaco Vastgoed BV
Stichting Feestweek Aalsmeer
T. van Veen Verhuur Machines
Tas Young Plants
Bureau Wahlen & Jongkind
Installatiebedrijf L.W. Roodenburg
The Beach
Total Copy Service
Uitvaartcentrum Finnema
Van der Knaap-Braam
Van der Meulen Investments BV
Van der Schilden-De Jong
Van Dijk Bloemen B.V.
Van Kouwen Aalsmeer
Van Riemsdijk Reclame
Varend Corso Westland
Verduyn Group Nederland
Voetbal Vereniging Aalsmeer
W. Heeren en Zn. BV
Watersport Vereniging Aalsmeer
Westeinder Adviesgroep
Westeinder Rondvaart
Wooden Classics Harting V.O.F.
Zantingh b.v.
Zeilmakerij Aalsmeer
Zeilmakerij Bart v.d. Spruijt
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Zaterdag open dag bij
visserijbedrijf Rekelhof
Kudelstaart - Zaterdag 15 juni op
de foto met een meerval? Het is mogelijk tijdens de open dag bij Visserijbedrijf Rekelhof aan de Herenweg 32a. De deuren staan open
van 11.00 tot 16.00 uur voor iedereen, van jong tot oud, die geïnteresseerd is in de visserij. Een mooie gelegenheid om eens te horen en zien
wat er zoal rondzwemt in de Westeinderplassen. Net als vorig jaar zal
er een aquarium staan met hier in
zoveel mogelijk soorten vissen. Elk
uur zal er uitleg zijn over vooral de
paling. Dit geheimzinnige beest
geeft al genoeg stof voor uren praten. Een paar weken geleden is in
samenwerking met Vislust 10.000
glasalen afkomstig uit Engeland uitgezet en het is de bedoeling er tijdens de open dag nog een paar duizend uit te zetten. Jaarlijks worden
30.000 alen uitgezet om de palingstand zo optimaal mogelijk te houden. Ook zal op deze dag een meer-

val te bewonderen zijn. Pak u kans
om oog in oog te staan met deze bijzondere vis! Vele jaren was het een
beschermde vis, maar tegenwoordig heel algemeen. Er zal uitleg gegeven worden over het meervalonderzoek van Sportvisserij Nederland dat al ruim een jaar op de Poel
plaatsvindt. Zij willen er achter komen waarom de populatie de laatste jaren zo hard gegroeid is. Tevens
is er de mogelijkheid cadeaubonnen (á 50 euro) te kopen voor meevissen. Leuk cadeau voor Vaderdag. Hij mag dan een hele ochtend
mee met Theo, de beroepsvisser,
en beleven hoe het is fuiken te vissen, en misschien wel een meerval
vangen, koffie en een broodje paling, plus een minirondvaart over de
kleine poel. Kortom een unieke ervaring. Maar een pondje paling geven is natuurlijk ook een heerlijk cadeau. Meer informatie op de website www.rekelvis.nl.

Inspectie voor herstellen of
nieuwbouw Ontmoetingskerk

Opbrengst voor schoon water projecten

Voor vakantie naar Dorcas
Aalsmeer - Ook in de vakantieperiode is de Dorcaswinkel gewoon geopend. In de winkel zijn er echter wel
wat veranderingen, want de winkel is natuurlijk weer aan de vraag
van het seizoen aangepast met onder andere tuinmeubelen, kampeerartikelen, zwemvesten en –bandjes
kleding, boeken en veel speelgoed.
De opbrengst van dit alles is natuurlijk weer bedoeld voor een project
van Dorcas Nederland. Op dit moment zijn dat er zelfs twee: Schoon
water en verbeterde hygiëne voor

de Masai in Kenia en Water, hygiene en sanitatie in Mozambique. In
de beide gebieden zijn door gebrek
aan schoon water en toiletten veel
watergerelateerde ziekten zoals diaree. Door scholing, wordt de kennis
in hygiëne, gezondheid en aids verbeterd. Wie bij de Dorcaswinkel iets
inbrengt of iets koopt, helpt mee
deze geweldige projecten te realiseren. De vrijwilligers van de winkel
staan op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur klaar.
Adres is Turfstekerstraat 15.

“Met veel plezier en toewijding gewerkt”

Bestuur FloraHolland in beraad
over opvolger Timo Huges
Aalsmeer - Na ruim 7 jaar vertrekt
Timo Huges als algemeen directeur
bij FloraHolland. Per 1 oktober 2013
wordt hij benoemd tot president-directeur van Nederlandse Spoorwegen (NS). Timo was van 2006-2008
algemeen directeur van Bloemenveiling Aalsmeer en van 2008 - 2013
algemeen directeur van de Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling
FloraHolland. Timo Huges: “Met pijn
in mijn hart verlaat ik deze prachtige sector met innovatieve en gedreven ondernemers. Met veel plezier en toewijding heb ik samen met
mijn collega’s voor de veiling mogen
werken. In de wetenschap dat de
coöperatie en haar bedrijf staan als
een huis, heb ik het aanbod bij NS
durven aanvaarden.” Bernard Oosterom, voorzitter van het bestuur:
“Wij betreuren maar respecteren het
besluit van Timo. Timo heeft de sector na zijn komst in 2006 veel gebracht. Na de fusie heeft hij zeer gepassioneerd gebouwd aan het samenbrengen van de verschillende

veilingen tot een internationaal handelsplatform. Met visie en enthousiasme heeft hij leiding gegeven aan
ons coöperatieve bedrijf en de positie van onze leden verder versterkt.
Wij vinden het jammer van Timo afscheid te moeten nemen. Wij bedanken hem voor zijn geweldige inzet en wensen hem veel succes toe.”
Het bestuur gaat zich beraden op
zijn opvolging.

Regeling openbare gezondheidszorg

Beraad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad ging donderdag 6 juni na
vaststelling van de agenda van start
met de behandeling gericht op het
instemmen met opheffing van de
bestaande gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg
Amstelland en het aangaan van een
nieuwe gemeenschappelijke regeling met terugwerkende kracht per
1 januari 2013. Ook is behandeling
gericht op het instemmen met het
gewijzigde bestuurlijke convenant.
Behorend tot de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland en met de nieuwe overkoepelende gemeenschappelijke regeling GGD AmsterdamRijnkanaal. Welke taken vallen niet
onder deze regeling en is zes jaar
geen te lange periode, zo vroeg AB
zich af. De CDA fractie gaf aan er
geen moeite mee te hebben, de wet
moet gevolgd worden. Wel moet gekeken worden naar de gevolgen
voor het consultatie bureau. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2013, waarom zo laat, wilde PACT
Aalsmeer weten. De VVD fractie vond het allemaal helder en gaf
aan het een logische stap te vinden.
Wethouder Ad Verburg gaf aan dat
men het er eigenlijk niet mee eens
was en dat er daarom wat meer tijd
nodig was.
Het vaststellen van bestemmingsplan Nieuw Oosteinde met bijbehorende stukken leverde nauwelijks
vragen op bij de fracties. Besluitvorming hoeft niet te wachten tot
27 juni, maar kan vanavond, donderdag 13 juni, plaatsvinden tijdens
de Raad vanaf 20.00 uur in het ge-

meentehuis. De behandeling gericht
op het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor
de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op perceel Aalsmeerderweg 239 is onderdeel van een eerdere aanvraag en hoewel men niet
staat te trappelen kan besluitvorming plaatsvinden en terughoudendheid in het gebied is geboden,
aldus de menng van de fracties. De
behandeling gericht op het vaststellen van de basistarieven voor huishoudelijke verzorging zorgt er voor
dat de fracties ook het landelijk
beeld in hun overwegingen meenemen. Er zijn twee tarieven te onderscheiden bij de zorgaanbieders:
lichte variant huishoudelijke verzorging (HV1) en zwaardere variant
huishoudelijke verzorging (HV2).
Het advies van stichting Rijk is om
bij het afsluiten van nieuwe contracten te gaan werken met twee tarieven. Het advies is om als basistarieven respectievelijk 19,86 euro voor
HV1en 22,93 euro voor HV2 vast te
stellen. Dit zijn basistarieven waarvoor het haalbaar zou moeten zijn
om huishoudelijke verzorging te leveren van een goede kwaliteit. De
basistarieven vormen het uitgangspunt in de onderhandelingen met
de aanbieders van huishoudelijke
verzorging. Doel is om een contract
met aanbieders van huishoudelijke
verzorging aan te gaan per 1 september 2013. De levering van huishoudelijke verzorging aan cliënten
van de G2 (samenwerking Aalsmeer
en Uithoorn) kan ongewijzigd voortgezet worden en hiervoor is van belang dat de nieuwe contracten kunnen ingaan op 1 september 2013.

Ledenvergadering FloraHolland

Instemming voor versterking
coöperatieve structuur
Aalsmeer - De betrokkenheid van
de leden bij hun Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland
was met een hoge opkomst duidelijk zichtbaar tijdens de algemene
ledenvergadering op 6 juni. De 333
aanwezige leden stemden voor het
voorstel om de coöperatieve structuur aan te passen. Dit betekent dat
de statuten op onderdelen gewijzigd worden om die structuur te versterken. Daarnaast stemden de aanwezige leden tijdens de vergadering
in met de jaarrekening van 2012 en
de voorgestelde winstbestemming.
Nieuwe structuur belangrijk
De ALV heeft met 71% voorstemmen ingestemd met het voorstel
voor een nieuwe bestuurlijke structuur. Bestuursvoorzitter Bernard
Oosterom: “Aan dit besluit is een
intensief proces voorafgegaan met
veel betrokken leden. Als bestuur
hebben we de tijd genomen om ons
voorstel zorgvuldig toe te lichten.
We hebben goed geluisterd naar
de commentaren en op onderdelen aanpassingen gedaan. Ik spreek
namens mijn voltallige bestuur als
ik zeg dat we blij zijn met deze uitkomst die belangrijk is voor de toekomst van onze coöperatie.” De komende periode wordt gebruikt om
de voordracht van kandidaten voor
de nieuwe raad van commissarissen
tijdens de ALV in december voor te
bereiden. Voor de sierteeltsector als
geheel was 2012 overwegend positief, hoewel dat niet voor elk individueel lid gold. Net als de totale Nederlandse export van bloemen
en planten, steeg ook de omzet van
FloraHolland met 3%. De Europese
consument blijft ondanks de eco-

nomische situatie bloemen en planten kopen. Het Nederlands sierteeltcluster behoudt haar sterke positie.
Die kracht zit ook in de coöperatie
FloraHolland. “Ons sterke systeem
wordt wel anders gebruikt”, zegt algemeen directeur Timo Huges. “In
het verleden liet u de zorg om uw
afzet volledig aan de veiling over.
De handel liep in hoofdzaak via de
veilingklok. Vandaag de dag wilt u
een eigen positie op de markt. Tenminste voor een deel van uw productie zoekt u prijszekerheid. Meer
dan vroeger neemt u uw afzet zelf
ter hand. Dus verschuift er handel
van het kloksysteem naar de directe
stromen. Verschuivingen die in 2012
en 2013 versneld doorzetten.”
Gezond resultaat nodig
Van de 4,4 miljard omzet van FloraHolland wordt momenteel iets meer
dan 50% afgerekend via de veilingklokken en bijna 50% via Connect.
Ter vergelijking, in 2010 lag dat nog
op 61% klokomzet versus 39% directe handel. Minder karren voor
de klok, betekent minder mankracht
nodig. De veiling werkt aan flexibilisering om mankracht elders in het
bedrijf in te kunnen zetten. Kosten en inkomsten lopen momenteel niet in de pas. Voor de continuïteit van de onderneming is een
gezond resultaat nodig. De komende jaren richt FloraHolland haar inkomsten en uitgaven zo in dat opbrengsten via diensten gegenereerd
worden waar de kosten zitten. Daarnaast zien de leden de klok als een
essentieel afzetinstrument. De veiling neemt daarom initiatieven om
het kloksysteem technisch en commercieel aantrekkelijker te maken.

Startersavond ondernemen
Aalsmeer - ‘Ondernemen, is dat iets
voor mij?’ Voor iedereen die deze
vraag heeft organiseren de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en de
Kamer van Koophandel Amsterdam
een gratis oriëntatieavond voor starters op woensdag 26 juni in Amstelveen. Deze startersavond is van
19.00 tot 22.00 uur in het Raadhuis
Amstelveen aan Nieuwer-Amstel 1.
Wethouder Economische Zaken Ad
Verburg: “Startende ondernemers
zijn van belang voor de vitaliteit en
modernisering van de Aalsmeerse
economie. De gemeente wil starters
helpen met het opstarten van hun
bedrijf. Zo kunnen zij via de site van

de gemeente bij Balie Bedrijven een
afspraak maken met een medewerker van Balie Bedrijven. Zeker in een
beginperiode van een bedrijf is het
van belang dat ondernemers met elkaar in verbinding komen en elkaar
weten te vinden en inspireren. Daarom zijn dit soort netwerkbijeenkomsten zo belangrijk.” Denkt u wel eens
na over het starten van een eigen
bedrijf? Wilt u weten hoe u dit moet
aanpakken of welke stappen u daarvoor moet doen? Kom dan naar de
oriëntatieavond voor (pre-)starters
‘Ondernemen iets voor u?’. Gratis en
bij u in de buurt. Aanmelden kan via
www.kvk.nl/ietsvoormij.

Rijsenhout - De brand van 15 mei
heeft een groot deel van de Ontmoetingskerk aan de Werf verwoest.
Deze ramp maakt ook zichtbaar
hoeveel saamhorigheidsgevoel er in
het dorp is. De komende tijd zullen
de kerkdiensten worden gehouden
in Dorpshuis De Reede. De door
de weekse activiteiten zullen worden gehouden in het Lichtbaken.
Op dit moment is nog niet bekend
of de kerk kan worden hersteld of
dat de kerk ‘total loss’ is en er een
nieuw kerkgebouw moet worden
gebouwd. De Kerkenraad doet er
echter alles aan om de deuren van
de nieuwe Ontmoetingskerk zo
snel mogelijk te openen! Door deze brand heeft de koster Cor Nagtegaal zijn woning verloren en moet
de Protestantse Gemeente tijdelijk
uitwijken naar een andere locatie.
Maar deze ramp maakt ook zichtbaar hoe sterk de saamhorigheid is
in het dorp: de koster kreeg diverse woningen aangeboden, de Kerkenraad kon kiezen uit vijf aangeboden locaties voor de kerkdiensten

en vanuit het hele dorp was er veel
medeleven. Het is duidelijk dat de
Ontmoetingskerk méér was dan een
kerkgebouw. De vraag, wanneer
wordt het huidige gebouw gesloopt
en wanneer start het herstel of de
nieuwbouw, kan pas worden beantwoord als uit de technische inspectie blijkt of herstel nog mogelijk is
of dat de Ontmoetingskerk zodanig
is verwoest dat nieuwbouw de enige
optie is. Dit uitsluitsel wordt binnen
enkele weken verwacht. Als herstel
mogelijk is, zal de Ontmoetingskerk
zo snel mogelijk worden hersteld.
Als nieuwbouw de enige mogelijkheid is, zal de Kerkenraad bij het
ontwerpen van de nieuwe kerk waar
mogelijk rekening houden met de
wensen van de huurders van de
Ontmoetingskerk en met andere
partijen in het dorp.
Want de kerkelijke gemeente wil
graag dat ook haar nieuwe kerkgebouw niet alleen een huis van de
Heer is, maar ook een ruimte voor
het dorp.

Zaterdag landelijke dag
van ouderenmishandeling!
Aalsmeer - Wanneer een oudere
wordt geslagen en onder de blauwe plekken zit, dan is mishandeling
overduidelijk. Veel vaker bevindt ouderenmishandeling zich echter in
een grijs gebied, waarin niet altijd
helder is wie pleger en wie slachtoffer is, of wanneer een normale relatie is overgegaan in mishandeling. Vaak vindt ouderenmishandeling plaats in zorgrelaties en kan
dan gezien worden als ontspoorde
zorg: een mantelzorger overschrijdt
dan onbedoeld de grenzen van goede zorg. Dit kan komen door onmacht, frustratie, onwetendheid of
overbelasting. Helaas is er soms ook
sprake van moedwillige mishandeling: jarenlange uitbuiting of pesten
zijn voorbeelden van gedrag waarbij je moeilijk kunt uitgaan van de
goede wil van de ‘pleger’. Vrouwen
en mannen, kinderen en ouderen;
iedereen kan te maken krijgen met
huiselijk geweld. Plegers, slachtoffers en getuigen komen uit alle la-

gen van de bevolking, zijn afkomstig uit alle culturen en zijn van alle leeftijden. Ook ouderen hebben
hiermee dus te maken. De meeste slachtoffers durven niet over huiselijk geweld te praten. Ze vinden
het moeilijk om hulp te vragen. Ze
schamen zich en denken dat het
hun eigen schuld is. Voor de ‘plegers‘ van huiselijk geweld is het ook
niet makkelijk om er over te praten.
Ook zij hebben last van schaamte.
Voor slachtoffer en pleger is het belangrijk dat zij hulp krijgen om het
geweld te stoppen. Heeft u vragen
over huiselijk geweld of denkt u dat
iemand in uw omgeving slachtoffer
of pleger is van huiselijk geweld? Of
wilt u graag een luisterend oor? Bel
voor advies, consult en/of informatie met Meldpunt Amstelland, Vita
welzijn en advies via 020-5430440,
bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 09.00 en12.00 uur, of
mail naar steunpuntouderenmishandeling@vitawelzijnenadvies.nl.

Nieuw initiatief makelaars

Zomer open huizen avond
Aalsmeer - Donderdag 20 juni van 18.30 tot 20.30 organiseren
de Aalsmeerse makelaars een zomer open huizen avond. Tijdens deze avond kunnen woningzoekers
veel huizen, zonder afspraak, vrijblijvend bezichtigen. Dit is voor de
woningzoekers een uitstekende gelegenheid om zich breed te oriënteren op de woningmarkt. Alle deelnemende panden staan vermeld op
de websites van de betreffende makelaarskantoren en zijn te vinden op
www.funda.nl. Naast de reguliere
open huizen dagen hebben Hoogendoorn Makelaardij, Mantel Makelaars, Eveleens Makelaars en Van
der Laarse Makelaardij er samen

voor gekozen om deze open huizen
avond te organiseren. De periode
net voor de vakantie is voor verkopers een uitgesproken moment om
hun woning in het zonnetje te zetten. Voor huizenzoekers is het ideaal omdat ze zonder het maken van
een afspraak vrijblijvend en op informele wijze meerdere huizen kunnen bekijken, en voor de meeste
mensen gewoon na werktijd! Nu het
consumentenvertrouwen in de woningmarkt in mei flink is gestegen,
de eerste lichtpuntjes op de woningmarkt zichtbaar zijn en de zon
weer begint te schijnen, is dit een
ideaal moment voor een open huizen avond.

Wethouder Ad Verburg geeft
startsein onderhoud bruggen
Aalsmeer - Met de opening van de
brug langs de Mijnsherenweg heeft
wethouder Ad Verburg het startsein gegeven voor het onderhoud
aan kunstwerken, zoals bruggen en
steigers. Verburg: “Door het gebruik
van duurzame materialen gaan de
bruggen tientallen jaren langer mee.
En er is ook veel minder hout nodig.” In juli 2012 heeft de raad het
beheerplan voor civieltechnische
kunstwerken vastgesteld. Hierin is
de vervanging en onderhoud aan
bruggen, beschoeiingen, steigers
en kademuren geregeld.
Naast de fiets- en voetgangersbrug
langs de Mijnsherenweg zijn ook
de fiets- en voetgangersbrug tussen de Aletta Jacobsstraat en de Albrechtstraat vervangen en de voetgangersbrug tussen het Boezemdijkpad en Antoniushof. Bij vervanging van de brug is gekozen voor
een duurzame oplossing. De oorspronkelijk houten bruggen zijn vervangen door bruggen van composiet. Dit is een door vezels versterkte kunststof. Deze bruggen worden in Nederland duurzaam geproduceerd waarbij weinig uitstoot
vrijkomt. Groot voordeel van deze bruggen is dat er geen onderhoud aan nodig is. De bruggen worden niet aangetast door vocht, rot,
schimmels, temperatuur of pekel bij
gladheidbestrijding. In tegenstelling tot houten bruggen die een le-

vensduur hebben van 20 tot 30 jaar,
wordt bij de composietbruggen uitgegaan van een levensduur van 100
jaar. Ook overige bruggen worden
vervangen of onderhouden. Per situatie wordt bekeken wat de beste mogelijkheden zijn. In 2013 worden de verkeersbruggen bij de Machineweg-Aalsmeerderweg en de
Molenvlietbrug bij de Stommeerkade-Aalsmeerderweg aangepakt.
Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd aan diverse houten fietsen voetgangersbruggen. Voor beschoeiingen wordt nog een inventarisatie uitgevoerd om na te gaan
waar vervanging noodzakelijk is of
waar een natuurvriendelijke oever gerealiseerd kan worden. Vanwege uitspoeling van de oevers
wordt in 2013 groot onderhoud uitgevoerd langs de watergang van de
Spoorlaan en de watergang achter
de Sportlaan, waar in het najaar zal
worden gebaggerd.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
AlgEMEnE inforMAtiE

colofon
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

op vakantie

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Wanneer u een uitkering van de gemeente
ontvangt, mag u vier weken per kalenderjaar
met behoud van die uitkering in het buitenland verblijven.

Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

Hoe moet ik mijn vakantie aanvragen?
U moet uw vakantie officieel aanvragen. De
periode waarin u in het buitenland bent moet
u tenminste vier weken van tevoren opgeven
aan het cluster Werk en Inkomen. U kunt dat
doen door een vakantieformulier in te vullen
en daarna in te leveren bij uw contactpersoon
of tijdens de inloopspreekuren. U moet uw
vakantie ook vermelden op uw rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rof).

openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Moet ik mij ook melden bij terugkomst?
Wanneer u terugkomt van uw verblijf in het
buitenland moet u zich bij de balie van Werk
en Inkomen melden. U moet hierbij de brief
met de beslissing op uw vakantieaanvraag,
uw paspoort en/of vliegticket meenemen.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Meld u aan als
vrijwilliger
bij het
Mantelzorg
Steunpunt
En als ik een traject of scholing volg?
Als er scholing wordt gevolgd kan er uiteraard alleen tijdens de schoolvakanties vakantie worden opgenomen. Volgt u een re-integratietraject en/of stage dan zult u deze af
moeten maken voordat u een vakantieperiode opneemt, of u moet de expliciete toestemming van de gemeente én het re-integratiebureau hebben.
Wat gebeurt er als ik te laat terug ben?
Wanneer u niet op tijd terug bent van vakantie, wordt uw uitkering beëindigd of in ieder
geval geblokkeerd totdat u terug bent. Wij wijzen u er met nadruk op dat als u langer dan
de voor u toegestane periode in het buitenland verblijft, er geen sprake meer is van een
‘gebruikelijke vakantieperiode’. Dit kan betekenen, dat u gedurende uw gehele verblijf in
het buitenland geen recht heeft op een uitkering en dat wij de verstrekte uitkering over deze periode van u zullen terugvorderen.

op zoek naar personeel of vragen
over de arbeidsmarkt?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridische
kwesties, personeelsadvies op maat of werving en selectie van geschikte werknemers.
Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voorop. Wij bieden u kosteloze, deskundige en

Uurtje vrij?
Maak een buurtgenoot blij.
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek
naar vrijwilligers die buurtgenoten thuis
een uurtje in de week willen helpen. Zeker in de zomermaanden is er meer behoefte aan zorgvrijwilligers. Het Mantelzorg Steunpunt biedt vrijwilligerswerk op
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer.
Kunt u de komende maanden wat tijd
vrij maken, neem contact op: 0900-1866
(lokaal tarief), mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl of kijk op de website voor
meer informatie www.mantelzorg-steunpunt.nl.

“Waarom werkzoekenden met
een uitkering aannemen?

snelle dienstverlening. Waarom? Omdat we
het belangrijk vinden dat u en onze kandidaten een duurzame werkrelatie aangaan. En
omdat we een gezonde arbeidsmarkt in de
regio Groot-Amsterdam willen stimuleren.
Kijk voor meer informatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel naar 06 57 54 24 78.

Omdat daar vaak hele
goede mensen tussen zitten”

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 30 mei
2013 heeft de gemeenteraad de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Uithoorn 2013 vastgesteld. In
deze verordening worden nadere regels
gesteld over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete
wanneer iemand een uitkering ontvangt
op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB). Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013, met terugwerkende
kracht met ingang van 1 januari 2013.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei
2013 de “Klachtenregeling samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)”
vastgesteld. Met deze klachtenregeling
beschikt het samenwerkingsverband
over een eigen proces van afhandeling
van klachten, waarmee wordt volstaan
aan één van de items van de audit van
de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) met betrekking tot
het verwerven van het volwaardige lidmaatschap.

gesloten
Op vrijdag 21 juni zijn de balie van Werk
& Inkomen en het Loket WWZ in Aalsmeer gesloten. In verband met een interne verhuizing is er die dag geen inloopspreekuur.
U kunt het cluster Werk en Inkomen en
het Loket WWZ wel telefonisch bereiken via de contactgegevens links op deze pagina.

E-Bike
opstapdag
Kom een proefrit maken op zaterdag 15
juni!!!
De elektrische fietsen van
Sparta bieden puur
fietsgenot. Voor iedereen
heeft Sparta wel een
passende fiets! Ervaar het
tijdens een proefrit en vindt
de elektrische Sparta die bij
jou past!

ZONNEPANELEN
via uw plaatselijke
installateur

• betrouwbaar en vakkundig
• scherpe prijs
• advies op maat vooraf
• geen verrassingen achteraf
• goede service dicht bij huis

Fietsplezierwinkel Waning Tweewielers

Dit aanbod kwam tot stand
door bemiddeling van
Stichting Sienergie.

Zijdstraat 5
1431 EA AALSMEER
www.fietsplezierwinkel.nl

Zie voor meer informatie
www.sienergie-aalsmeer.nl of
bezoek het Energieloket

‘uitgaan van eigen kracht’

Highlights

burgerjaarverslag 2012

”Terug- en vooruitkijken gaan altijd samen”
In het Burgerjaarverslag 2012 laten wij zien wat we
als gemeente het afgelopen jaar allemaal hebben
gedaan. Terug- en vooruitkijken gaan in mijn optiek
samen. Het vooruit kijken en het ontwikkelen van toekomstbestendig beleid is één van de dure opdrachten
die ik als bestuurder wil oppakken. Door de samenwerking met Amstelveen komen we, zo is de belofte
aan de burgers, tot een nog betere en meer efficiënte
dienstverlening.
In het uitventen van de schoonheid van ‘ons’ dorp
kan Aalsmeer nog wel wat prikkels gebruiken. Vooral
van de eigen ondernemers verwachten we als lokale

overheid wat extra’s. Hier liggen nog behoorlijke kansen.
Hoe laten we samen het dorp er werkelijk bloemrijk uit
zien? Hoe maken de Westeinderplassen nog populairder?
Hoe krijgen we nog meer publiek naar ‘onze’ evenementen als de Pramenrace, Plaspop, het Nationaal
Regenboog Evenement (NRE 2013) en de WesteinderWaterWeek? Ook hier is het antwoord zelfredzaamheid.
Aalsmeer werd ooit wereldberoemd door de handen in de
bloemensector ineen te slaan. Dat nu weer doen, door
samen te werken, door op elkaar te leren vertrouwen,
kan Aalsmeer opnieuw een grootste toekomst garanderen.

Ik wens de gemeente al het goede met de nieuwe burgemeester, mevrouw Jobke Vonk-Vedder.

verbeter je buurt!

Aalsmeer heeft voortaan een plekje in mijn hart.
Het ga u goed!
Theo van Eijk
Oud-burgemeester Aalsmeer

Nieuw elan voor wijkgericht werken
Zelf als wijkbewoners werken aan de leefbaarheid in je wijk en niet meer alles bij de gemeente
neerleggen. Dat is een van de grote veranderingen
die het wijkgericht werken sinds begin 2012 heeft
doorgemaakt. Een andere belangrijke verandering
is volgens welzijnswerker Frans Huijbregts dat de
wijkraad niet meer namens de bewoners van de
wijk spreekt. “De wijkraad heet nu het wijkoverleg.
Het wijkoverleg heeft een bestuur, maar de leden
zijn geen vertegenwoordigers van de wijk. Ze benoemen de problemen wel, zoals verkeersoverlast
of een gebrek aan speelplaatsjes, maar vertegenwoordigen geen mening van bewoners.”
Er is een geheel nieuwe infrastructuur voor het
wijkgericht werken aangelegd, vertelt Huijbregts.
“Er vindt vier keer per jaar een overleg plaats tus-

Fusie voetbalverenigingen stap verder
Vorig jaar hebben voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU
aangekondigd dat ze willen fuseren tot één voetbalvereniging. Het college heeft de gemeenteraad begin
2013 gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de
realisatie van het nieuwe sportcomplex voor de fusievereniging.
De fusie is belangrijk voor de continuïteit van de
voetbalverenigingen. Met de vrijkomende terreinen kan Aalsmeer bovendien belangrijke ontwik-

kelingen voor haar toekomst realiseren. Naast het
bouwen van het nieuwe voetbalcomplex zijn er
plannen voor een nieuwe basisschool, de renovatie
en herinrichting van het Hornmeerpark en een
nieuwe sporthal. Bovendien komen er door deze
ontwikkelingen locaties voor woningbouw vrij
in de Roerdomplaan, Ophelialaan en J.P. Thijsselaan. In september 2013 kunnen de leden van de
voetbalverenigingen in ledenvergadering definitief
besluiten over de fusie.

Naar een gezonde
financiële structuur

Kosten vandalisme 2012:
bijna 60.000 euro

De gemeente Aalsmeer stond ook in 2012 voor
de uitdaging om te bezuinigen. In de Lentenota
2011 werd aangekondigd dat in 2012 een bedrag
van € 840.050 aan ombuigingen moest worden
gerealiseerd. Hiervan is een bedrag van € 674.350
gehaald.

Sinds 2011 brengt de gemeente Aalsmeer maandelijks via de vandalismemeter alle kosten in beeld
van opzettelijke vernielingen van gemeentelijke
eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair. In 2012 ging het om een
bedrag van € 59.800.

Het resultaat van de jaarrekening 2012 bedraagt
€ 1.4 miljoen positief. De lasten waren in 2012
€ 7,4 miljoen lager en de baten € 5,5 miljoen lager
dan begroot. Deze afwijkingen zijn met name het
gevolg van de stagnatie bij de bouwgrondexploitaties en de vertraging in de uitvoering van het
beheerplan voor de bruggen en wegen.

Naast het vernielen van bloembakken en ruiten is
afgelopen jaar ook het kunstwerk ‘Liggend veulen’
gestolen. De kosten daarvan bedragen € 15.000.
Ziet u een vernieling gebeuren, bel dan 112.
Ziet u de gevolgen van vandalisme,
bel dan 0900 - 8844.

Nieuwe opzet
vrijwilligerscentrale

Hester Oosterwijk (61) gaat wekelijks als vrijwilligster
op bezoek bij mevrouw Maarsse, oftewel tante Guus (94).

Wilt u werken als vrijwillige taalcoach, kookhulp
of vismaatje? Dan kunt u reageren op een van
de vacatures bij de Vrijwilligerscentrale Amstelland. De Vrijwilligerscentrale is per 1 januari
2013 verzelfstandigd. Wethouder Ad Verburg:
“De vrijwilligerscentrale wordt gerund wordt
door heel enthousiaste mensen. De centrale
heeft sinds kort een geheel nieuwe werkwijze,
die afgestemd is op deze tijd. Zo komt er een
online marktplaats waar mensen kunnen aangeven welke diensten ze willen leveren of waaraan
ze behoefte hebben. Vraag en aanbod sluiten zo
veel beter op elkaar aan.”
www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl

sen het wijkbestuur en medewerkers van Eigen
Haard, de politie en de gemeente. Die praten hen
helemaal bij.” Vervolgens vindt er een wijkoverleg
plaats waarbij het bestuur de mensen van de wijk
uitnodigt en de verkregen informatie terugkoppelt.
Huijbregts: “Bij de meeste problemen wordt eerst
gekeken wat de mensen uit de wijk daar zelf aan
kunnen doen. We kunnen immers niet meer alles
bij de gemeente neerleggen.” Daarnaast komen alle
wijkbesturen vier keer per jaar bij elkaar om zaken
te bespreken die alle wijken aangaan, zoals de
omlegging van de N201 of het bomenplan van de
gemeente. Huijbregts: “Ik hoop dat we straks een
totale infrastructuur hebben voor mensen die iets
voor elkaar willen betekenen in de wijk.”
www.wijkoverlegaalsmeer.nl

In 2012 heeft de gemeente nieuw jeugd- en gezinsbeleid ontwikkeld met als uitgangspunt ‘het
versterken en benutten van de eigen kracht van
jeugdigen, ouders en gezinnen’. Volgens wethouder Rik Rolleman sluit dit goed aan bij collegeprogramma, waarin staat dat de gemeente niet
moet organiseren wat wenselijk is, maar moet
voorkomen wat onwenselijk is. “Niet langer meer
zorgen voor, maar zorgen dat! Uiteraard gaan we
daarbij niet voorbij aan de kwetsbare kinderen
en jongeren in Aalsmeer. We kijken goed hoe we
alle kinderen actief kunnen leiden naar onderwijs,
werk en/of zorg.”

Verkeerslicht stuk? Wordt er veel te hard gereden
in de Cyclamenstraat? Losliggende stoeptegel?
Bewoners van Aalsmeer kunnen dit soort zaken 24
uur per dag doorgeven via www.verbeterdebuurt.
nl. Door de verbinding met de Servicelijn, wordt
een melding direct doorgezonden naar de gemeente. Ook ideeën kunnen via de website worden doorgegeven aan de gemeente. Dat dit goed
werkt, blijkt uit het voorbeeld uit Kudelstaart.
Daar is de wens om een tijdelijk trapveldje aan te
leggen op deze manier onder de aandacht van de
gemeente gebracht. In overleg met de bewoners
is dit inmiddels gerealiseerd.
www.verbeterdebuurt.nl

eerste deel omlegging N201 gereed
Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de regio te verbeteren werkt de provincie
Noord-Holland sinds 2006 aan de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de A9 en
A2. Aalsmeer heeft in 2012 de eerste stap gezet naar de ingebruikname van de nieuwe N201.
Sinds 1 oktober is het mogelijk om via de nieuwe N201 te rijden van de Legmeerdijk tot aan de
Amsterdamseweg in Uithoorn. Een belangrijke mijlpaal in het project N201 is de Waterwolftunnel. Deze tunnel - deels onder de Ringvaart en de Bovenlanden - is bijzonder omdat hij bijna
1500 meter lang is. In april 2013 is de Waterwolftunnel geopend.

Oprichting
Ondernemersfonds

Feestelijke opening
bibliotheek Marktstraat

bescherming van
markante dorpsgezichten

In december opende de gemoderniseerde bibliotheek aan de Marktstraat haar deuren. De bibliotheek heeft een fris aanzien gekregen door een
nieuwe vloer en gekleurde muren met heldere
aanduidingen. Collectie en diensten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Op de afdeling
‘Nieuwe Media’ kunnen databanken geraadpleegd
worden en vind je alle informatie
over e-books. De databank PressDisplay biedt toegang tot meer dan 1.700 kranten en tijdschriften
(uit 92 landen, in 48 talen!). Ook kun je online
luisteren naar de grootste muziekcollectie van
Nederland via Muziekwebluister, waar je meer
dan 4,5 miljoen muziektracks vindt.

978 zonnepanelen in aalsmeer geplaatst

Inwoners ervaren aalsmeer als rustig, groen en gezellig

ambtelijke fusie aalsmeer en amstelveen

Uit onderzoek bleek dat ambtelijke samenwerking
haalbaar was en een besparing van 2.8 miljoen
euro per jaar (1.4 miljoen per gemeente) kon opleveren. Inmiddels zijn alle Aalsmeerse ambtenaren
naar Amstelveen verhuisd. De gemeente Aalsmeer
functioneert bestuurlijk nog steeds zelfstandig,

Vlak voor de kerstvakantie stemde de gemeenteraad voor een Ondernemersfonds. Dit fonds is een
initiatief van de WinkeliersverenigingAalsmeer Centrum en garandeert dat de ondernemers in Dorp
nu echt werk kunnen maken van verbetering van
het winkelgebied. Het Ondernemersfonds vloeit
voort uit het stimuleringsplan Meer Aalsmeer, dat
de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum (WVAC)
vorig jaar in nauwe samenwerking met de Kamer
van Koophandel heeft opgezet. Voorzitter Jeroen
Kuin: “Door de reclameheffing beschikken we nu
over een serieus budget, waarmee we aanzienlijk
meer kunnen doen dan voorheen. Een ander groot
voordeel is dat we nu als ondernemers allemaal
samenwerken binnen de stichting. Dat zorgt voor
verbinding. Je ziet nu al dat veel mensen zich geinspireerd voelen om mee te praten. Ook ondernemers die vroeger geen lid waren van de WVAC.”

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
Dit zijn de kernwoorden van ‘De Kanteling’, de
nieuwe werkwijze die gemeenten sinds 2010 hanteren binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat dit niet ten koste hoeft te gaan
van de dienstverlening, blijkt uit het feit dat het
WWZ-loket in 2012 de 20e plaats van de landelijke
Top 100 behaalde.
Aalsmeerders die in hun zelfstandig functioneren
beperkt zijn en hierdoor aangewezen zijn op hulp,
kunnen terecht bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. Wethouder Verburg: “De wmo-consulent
voert eerst een gesprek bij de cliënt thuis, het
zogenaamde keukentafelgesprek. Gezamenlijk
bekijken zij wat iemand zelf – of met behulp van
familie of buren - nog kan. Als deze mogelijkheden
geen oplossing bieden, kijkt de consulent voor
welke hulpmiddelen of professionele hulpverlening
de cliënt in aanmerking komt. En dat werkt naar
alle tevredenheid, zo blijkt ook uit de cijfers.

In 2012 heeft de gemeente Aalsmeer, samen met meer dan 20 andere Noord-Hollandse gemeenten,
deelgenomen aan de groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie. Ongeveer 4,5% van de particuliere woningeigenaren had zich opgegeven voor de aanschaf van zonnepanelen. Uiteindelijk zijn 978
zonnepanelen geplaatst in Aalsmeer. Een prachtig resultaat, aldus wethouder Rik Rolleman. “Met dit
project wordt het heel gemakkelijk en goedkoop om je eigen duurzame energieleverancier te worden.
We hopen dat in 2013 nog meer mensen deelnemen.” Door de duurzaamheidlening van de gemeente
was het ook mogelijk om zonder eigen geld in te stappen. De bijna 1000 panelen zorgen voor een CO2reductie van 132.387 kg per jaar en dragen ook hun steentje bij aan Aalsmeer energieneutraal in 2040.
www.samenzonneenergie.nl

Het college heeft het voornemen geuit om vijf
gebieden in Aalsmeer aan te wijzen als gemeentelijk
beschermd dorpsgezicht. Het gaat hier om het gebied rond de Dorpskerk, de ontginningsas (begin
van de Uiterweg met de Historische Tuin), de
Wilgenlaan, Jac. P. Thijsselaan, Berkenlaan en
Kastanje-laan (Stommeer) en Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade). Door deze gebieden aan
te wijzen als beschermd dorpsgezicht wil de gemeente proberen het cultuurhistorische karakter
van Aalsmeer te beschermen.

Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen op ambtelijk niveau gefuseerd. Alle
Aalsmeerse ambtenaren zijn nu in dienst van de
gemeente Amstelveen en werken in Amstelveen. De
gemeente Aalsmeer blijft verder zelfstandig. Met
een eigen burgemeester, college, gemeenteraad en
gemeentehuis.

goede score WWZ-loket

maar het college van Amstelveen voert sinds
1 januari 2013 het gezag over de gezamenlijke
ambtelijke organisatie. Voor burgers en ondernemers verandert er als het goed is - niets. De
ambtelijke samenwerking speelt zich vooral achter
de schermen af. Aalsmeerders kunnen nog steeds
in Aalsmeer terecht bij de publieksbalie voor alle
dienstverlening zoals paspoorten, rijbewijzen en
vergunningen. Ook organiseren beide gemeenten
nog steeds informatieavonden en blijft er ruimte
voor overleg met medewerkers. Uiteraard hoopt de
gemeente Aalsmeer dat het niveau, de omvang en
continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening
aan de inwoners wordt vergroot.

Wisselingen in het bestuur
Het bestuur van de gemeente Aalsmeer heeft in
2012 een grote gedaantewisseling onderdaan. Zo
besloot Ulla Eurich (PACT Aalsmeer) in juni 2012
om persoonlijke redenen terug te treden als
wethouder van de gemeente Aalsmeer. Zij werd
enkele weken later opgevolgd door Rik Rolleman,
evenals Eurich afkomstig uit de PACT-gelederen. Bij
zijn aantreden legde hij de nadruk op de drie D’s
van PACT. “Voor mij vormen de termen Duurzaam,
Deelname aan de samenleving en Democratie mijn
inspiratiebron, net zoals bij voor mijn voorganger
Ulla Eurich. Ik zal daarom haar lijn voortzetten.”

burgemeesterwisseling
In september behaalde de VVD een grote verkiezingsoverwinning (41 zetels) bij de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Pieter Litjens stond op
de 25ste plaats van de VVD-kandidatenlijst
en werd daarmee gekozen tot lid van de Tweede
Kamer. Eind september nam Theo van Eijk (CDA)
als waarnemend burgemeester zijn functie over.
Inmiddels is Jobke Vonk-Vedder (CDA)
benoemd tot de eerste vrouwelijke burgemeester
van Aalsmeer. Zij is in de raadsvergadering van 4
juni 2013 geïnstalleerd.

In 2012 heeft voor de eerste keer een Gemeentepeiling plaatsgevonden. Inwoners van Aalsmeer zijn
gevraagd naar hun mening over onderwerpen die in de gemeente spelen. De resultaten van het
onderzoek worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en het meten van effecten van bestaand beleid.
Uit de peiling blijkt onder andere dat verreweg de meeste inwoners (86%) een positief beeld hebben
van Aalsmeer, 83% van de respondenten is tevreden over de eigen buurt, maar men is slechts matig
tevreden over het grijs en groen onderhoud. Hoewel het aantal woninginbraken in de gemeente met
36% is gestegen, geeft 83% van de inwoners aan geen plannen te hebben voor het treffen van extra
maatregelen tegen inbraak. Toch stellen inwoners dat inbraak in woningen het belangrijkste
veiligheidsprobleem is dat door de politie en gemeente moet worden opgepakt. Geluidsoverlast van
vliegverkeer, hondenpoep en rommel vormen de top 3 van overlast. Kijk voor het gehele onderzoek op:
www.aalsmeer.nl/gemeentepeiling

Het gehele burgerjaarverslag kunt
u vinden op www.aalsmeer.nl.
Colofon
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kinder- en jeugdkrant

Aalsmeer weer stukje veiliger!

Prijsuitreiking op Samen Een

Aalsmeer - Alle leerlingen van
groep 8 van de OBS Zuidooster
zijn 11 juni geslaagd voor het jeugd
EHBO A diploma. Na de CITO-toets
is er begonnen met de lessen en
werd er iedere week een onderdeel
bij geleerd.
Brandwonden, verbandjes, botbreuken, stabiele zijligging, Heimlich en
de noodvervoersgreep van Rau-

Aalsmeer - In april is er heel druk
door alle leerlingen van Samen Een
sponsorgeld ingezameld. Dit was
voor de sponsorloop die werd gehouden tijdens de koningsspelen op
27 april.

tek, alles werd uitgelegd en voorgedaan en daarna vaak geoefend uiteraard. Tijdens het examen moesten de leerlingen alles op een juiste
manier laten zien en ook de theorie
werd getoetst. Na wat zenuwachtige momenten kon er verteld worden dat alle 58 geslaagd zijn. Dankzij hen is Aalsmeer weer een stukje veiliger!

Met het sponsorgeld wordt een
school in Kenia gesteund en de opbrengst is ook deels bestemd voor
culturele activiteiten op Samen Een
voor alle leerlingen. Voor de kinderen was een mooie prijs te winnen! De prijsuitreiking was afgelo-

pen vrijdag op school. Wie heeft het
meeste geld ingezameld? De prijs
voor de bovenbouw is uitgereikt aan
Ruby uit groep 7. Zij heeft een hele mooie fotocamera gewonnen. De
prijs voor de onderbouw is gewonnen door Zoë uit groep 2. Zij heeft
een boekenbon uitgereikt gekregen.
Directeur Marianne Beuman heeft
de prijzen aan de winnaars overhandigd! Met dank en complimenten voor alle leerlingen. Want de
sponsorloop heeft bij elkaar maar
liefst 6.213 euro opgebracht!

Naomi Verhoef, Rachèl Aarsen en Nienke van Dok van AVA Aalsmeer, de
nummers één, twee en drie op de 1000 meter.

Pupillencompetitie atletiek

AVA jeugd aan de top!

10 Kleuters openen nieuw
kleuterplein Jozefschool
Aalsmeer - Op donderdag 6 juni hebben tien kleuters van de Jozefschool twee nieuwe speeltoestellen op het kleuterplein van de Jozefschool geopend. Vol spanning
stonden ze klaar met hun schaartje. Nadat alle kinderen, de juffen
en meester Antoine heel hard hadden afgeteld mochten ze het lintje
doorknippen en renden alle kinde-

ren enthousiast het nieuwe kunstgrasveld op, naar het nieuwe houten klimrek en de wigwam. Bij mooi
weer kunnen de kleuters van de Jozefschool nu extra genieten op het
zandbakplein. Niet alleen van de
mooie zandbak en de grote speelvrachtwagen die er staan, maar ook
op het kunstgras. Laat het mooie
weer maar komen!

Aalsmeer - De tweede pupillencompetitie bij AVH in Hoofddorp was
weer een geslaagde wedstrijd voor
de jeugd van Aalsmeer. Op deze vrij
koude en winderige dag presteerden
de AVA atleetjes wederom goed. Persoonlijke records werden verbeterd,
nieuwe werden gemaakt en bovenal
was het heel gezellig met zoveel mensen en kinderen die met elkaar een
plezierige middag hadden. De estafette meisjes Naomi,Nienke, Rachèl en
Laura-Joy mochten als eerste beginnen aan de wedstrijd en werden knap
tweede in hun klasse. Daarna begon
de meerkamp, balwerpen of kogelstoten, verspringen of hoogspringen,
40 of 60 meter sprint en als afsluiting
een lange afstand, 600 of 1000 meter. Bij de lange afstand (1000 meter)
was Ava oppermachtig bij de meisjes
A2. Naomi, Rachèl en Nienke werden
resp. eerste, tweede en derde. Maar
alle pupillen haalden mooi prestaties.
Bij de mini pupillen werd Nicky Verlaan vierde en Andor Schut zesde met
de meerkamp. Jade Wuurman zevende met de meerkamp en tweede bij
de 600 meter. Niels Houtkamp achtste met de meerkamp en zesde bij de
600 meter en Job Alderden elfde met
de meerkamp. Bij de C pupillen werd
Roanna Geleijn tweede met de meer-

kamp en derde bij de 600 meter en
Julie Witteveen vierde met de meerkamp en vierde bij de 600 meter. Bij
de B pupillen werd Mauro Wuurman
zevende met de meerkamp en vijfde
bij de 1000 meter, Niels Heuving met
de meerkamp 19e en Gijs Weerdenburg 23e met de meerkamp en 21e
bij de 1000 meter. Bij de A1 pupillen
werd Sietske de Bruin vierde met de
meerkamp en vijftiende bij de 1000
meter, Davy Gijsen zevende met de
meerkamp en vijfde bij de 1000 meter,
Graeme ’t Hoen achtste met de meerkamp en twaalfde bij de 1000 meter,
Lotte Zethof negende met de meerkamp en eerste bij de 1000 meter,
Wout Schipper tiende met de meerkamp en Gabrielle van de Heuvel 22e
met de meerkamp. Bij de A2 pupillen
was Naomi Verhoef weer een klasse
apart met een eerste plaats met de
meerkamp en een eerste plaats met
de lange afstand, Nienke van Dok
achtste met de meerkamp en derde bij de 1000 meter, Rachèl Aarsen
19e met de meerkamp en tweede bij
de 1000 meter en Laura-Joy Ruitenberg 25e met de meerkamp. Het was
een geslaagde en succesvolle dag
in Hoofddorp. De atleetjes van AVA
gaan zich nu opmaken voor de laatste voorronde bij Suomi in Santpoort.

Kinderdisco in Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdag 7 juni was er
weer kinderdisco in de Proosdijhal.
Dit maandelijks terugkerend evenement voor de jeugd had dit keer als
thema ‘Vakantie’. Vele kinderen in de
leeftijdscategorie van 5 tot en met
13 jaar gaven gehoor aan de oproep
om te komen. De entree wordt door
de organisatie bewust laag gehouden op 1 euro, waarbij de limonade
voor ieder kind gratis is. Op die manier kunnen echt alle kinderen genieten van een avondje uit.
De ouders mogen aanwezig blijven
en voor hen is de entree gratis en
de bar geopend. Kinderdisco Kudelstaart is een initiatief van lokale ondernemers, die iets willen doen
voor de lokale jeugd. Men klaagt
veelal over hangjongeren, maar voor
de leeftijd 14+ is er momenteel weinig tot niets te doen. Doordat wij nu
de leeftijd van de toekomstige jon-

geren al wat bieden hopen we de
opvoeding op straat en samenleving
te stimuleren. We merken dat het nu
al zijn vruchten afwerpt”, aldus Ruud
Keizer, één van de organisatoren.
Kinderdisco Kudelstaart is afhankelijk van donateurs en ze kunnen er
nog heel wat gebruiken. U zult begrijpen dat alles valt en staat met
sponsoring en donaties. Acht keer
hebben drie bedrijven uit de omgeving enorm veel gesponsord om
de kinderdisco op de kaart te zetten en nu doen zij ook een beroep
op de samenleving. Wordt als particulier of bedrijf donateur van de
kinderdisco door een mail te sturen
naar donateur@par-av.nl. Alle informatie wordt u dan toegezonden. Op
6 september hoopt de organisatie
weer van start te kunnen gaan met
een reeks kinderdisco’s.

Zomerfeest op de Stempel
Kudelstaart - Op vrijdag 7 juni vierde de Stempel het zomerfeest. Het
was prachtig zomers weer, en dat
kwam goed van pas. Alle kinderen
van de locatie waren samen met
hun ouders uitgenodigd om activiteiten te komen doen.
Er stonden verschillende spelletjes
op het plein, waaronder eendjes vis-

sen, schminken, kleuren zoeken in
de zandbak, een springkussen en
een heus kleding parcours op het
gras. Vanaf 17.00 uur had de oudercommissie de leiding over het programma. Verschillende ouders hadden heerlijke hapjes gemaakt, waar
iedereen heerlijk van heeft gegeten.
Het was een heel geslaagd zomerfeest, zeker voor herhaling vatbaar!

Jolomi 1000-ste leerling
op kunstkijkles!
Aalsmeer - Een leerzaam feestje, zo zou je de jongstleden maandag gepresenteerde kunstkijkles in
het Oude Raadhuis voor de kinderen van de openbare basisschool
Kudelstaart kunnen noemen. Leerzaam omdat al vele jaren tientallen
kinderen van de basisschool enkele uren op speelse wijze door Annefie van Itterzon worden gewezen op de diverse aspecten van
kunst. Het feestelijke van de bijeenkomst zat afgelopen maandag in
het feit dat dit keer de 1000ste leerling van dit seizoen kon worden verwelkomd. Extra luister werd bijgezet door de kersverse burgemeester, mevrouw Vonk-Vedder, die hiermee haar eerste officiële handeling
verrichtte, namelijk het overhandigen van een grote doos kleurpotloden aan de 1000-ste leerling. De
spanning bleef er lang in: wie zou
de gelukkige zijn? Annefie had allemaal enveloppen uitgedeeld en in
één daarvan zat het winnende brief-

je. Het werd de negenjarige Jolomi Ayutsede uit Kudelstaart. Overrompeld liet de winnaar zich de 200
jaar oude trouwhoed van de heer
Alderden opzetten. Toen in het kader van de expositie ‘Trouwen in het
Oude Raadhuis’ ook nog een ‘bruid’
mocht worden uitgezocht was het
feest compleet. Directeur Jan van
Veen van de OBS wees op het belang en het plezier van kunsteducatie en hij feliciteerde Annefie met
het feit dat er zoveel aanmeldingen
voor haar lessen zijn. Burgemeester
Vonk was ook zeer onder de indruk
van de Kinderkunstzolder, het enige museum voor kindertekeningen
in Nederland waar een keur aan internationale en plaatselijke kinderkunst te zien is.
De nieuwe burgemeester kreeg van
Stichting KCA een kinderkunstwerk
voor op haar kamer. Een linoleumdruk ‘’Circus’ van een negenjarige
kunstenares uit Wit Rusland.

Goud, zilver en brons voor Finn, Thomas en Viggo.

Speedo finales voor Oceanus
zwemmers zeer succesvol

Aalsmeer - Het weekend van 8
en 9 juni stond in het teken van
de Speedo zwemfinales. Gedurende het zwemseizoen hebben de
zwemmers van Oceanus hun uiterste best gedaan bij de vijf Speedo wedstrijden om zich te plaatsen voor deze finales. De 100 meter vrije slag zaterdag is overtuigend
gewonnen door Amber Celie in een
tijd van 1.15,52. Lieke de Boer wist
op deze afstand maar liefst 12 seconde van haar tijd af te zwemmen
en finishte in 1.38,85. Thomas Weening veroverde het goud en Finn
Vos greep net naast het zilver, Michael Masseurs en Viggo Jongkind zwommen beide een dik persoonlijk record. Ook de 200 wissel
leverde Jane Sommeling een zilveren medaille op. De meiden Anouk
Hilgers, Rosa Ebbinge en Lois Bosman wisten ook alle drie hun tijden
aan te scherpen. Het werd een regen aan persoonlijke records voor:
Rick Moens en Jens van Bakel op
de 100 schoolslag, Romee Veldt, Nina Bellaart, Jochem van Zanten en
Jayden vd Bijl op de 100 vrije slag.
De 50 vlinder leverde Amber Celie
een gouden medaille op en de jongens Thomas, Finn en Viggo legden
beslag op goud, zilver en brons. Bij
de 100 vrij wist Jane net iets eerder
aan te tikken waardoor ze het zilver
op eiste. Jens veroverde de bronzen
medaille op de 100 rug en tikte aan
in 1.19,98 en verbetering van 3 seconde. Op de 100 school waren er
persoonlijke records voor Nina, Romee, Jort en Jochem. Goud en zilver voor Thomas en Finn op de 100
rugcrawl en Michael, Viggo en Luuk

scherpte alle drie hun beste tijd aan.
Op de 100 vlinder wist Anouk maar
liefst 5 seconde van haar tijd af te
halen, ze tikte aan in 1.42,36. Met
nog 1 programma nummer te gaan
regende het persoonlijke records.
Rick kwam aan de start op de 400
vrije slag en de tijd van 5.57,89 leverde hem een persoonlijk record
op van 16 seconde. Zondag 9 Juni de 50 vlinder, Femme wist haar
tijd te verbeteren tot 53,09 en Nina zwom 54,19 de toon werd meteen gezet met 2 zeer scherpe tijden.
Bij de jongens wisten Gijs, Jochem
en Jort hun tijden te verbeteren.
Ook de 100 rug leverde maar liefst
4 persoonlijke records op, en Jens
wist op de 100 vlinder het brons op
te eisen. De 200 wissel leverde goud
op voor Amber en Thomas, Finn wist
beslag te leggen op het zilver. Ook
hier werden de inschrijftijden soms
wel met dik 10 seconden verbeterd.
Het werd een middag vol persoonlijke records voor onder andere: Femme , Romee, Nina, Jort, Gijs en Dawid op de 100 rug, wat Jochem een
zilveren medaille opleverde, Viggo,
Luuk en Michael op de 100 schoolslag, Femme, Jort en Gijs op de 100
wissel, Lois, Anouk en Rosa op de
400 vrije slag. Door Jane, Thomas,
Finn, Jens, Amber en Femme werden er ook nog diverse medailles bij
elkaar gezwommen op de verschillende afstanden. Na twee dagen
van hard zwemmen heeft de Oceanus ploeg 9 x goud, 10 x zilver , 8 x
brons en maar liefst 69 persoonlijke
records bij elkaar gezwommen. Een
zeer geslaagde finale van een mooi
Speedo seizoen.

Ronijntje is er klaar voor!
Aalsmeer - Kinderboerdeij Boerenvreugd maakt zich op voor weer een
hoogtepunt in het jubileumjaar. De
20-jarige kinderboerderij en haar
activiteitencommissie organiseerde dit jaar reeds het Liefdesfeest,
het Paasfeest en het Schaapscheerdersfeest, waar veel bezoekers op af
kwamen. Op zondag 23 juni is het
tijd om de 20e verjaardag te vieren:
het Verjaardagsfeest. De vele vrijwilligers zijn al weken in voorbereiding om de festiviteiten te organiseren. Met hulp van sponsors wordt
het publiek veel spelletjes, knutselactiviteiten en een beetje educatie voorgeschoteld. Ronijntje, zoals het beeldje bij de entree van de
kinderboerderij heet, is al helemaal
in feeststemming en roept alle grote en kleine mensen in de omgeving
op om mee feest te komen vieren.
Op het plein wordt een grote feesttent neergezet. Na de activiteit is er
een korte receptie waar genodigden
kunnen klinken op de succesvolle geschidenis en de toekomst van

Boerenvreugd. De stichting Kinderboerderij is een actie gestart op sociale media, om de nieuwe burgemeester, mevrouw Jobke Vonk, zover te krijgen om in haar drukke inwerkperiode naar de kinderboerderij te komen. Of dat gaat lukken, is
nog niet bekend. Na H.M. Koningin
Beatrix, burgemeesters Hoffscholte
en Litjens, zou een bezoek aan de
kinderboerderij haar niet misstaan.
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Promotie naar eerste klasse!

Voetballers van Aalsmeer
verrichten huzarenstukje

Ritmische gymnastiek

Ilse Huiskens 6de op NK
Aalsmeer - Ilse Huiskens heeft
bij alle wedstrijden ritmische gymnastiek van het seizoen 2012/2013
op het podium gestaan. Tijdens de
plaatsingswedstrijden voor het NK
haalde zij twee keer goud en was
als eerste geplaatst. Zondag 2 juni
reisden Ilse samen met haar trainster Mara van Eijk en vele supporters af naar Hendrik Ido Ambacht
waar de finale van het B-niveau ritmische gymnastiek plaatsvond.
Ilse liet hier een lint, bal, knots en
hoepeloefening zien. Met haar
prachtige baloefening werd zij eer-

ste en na een stabiele knots- en
hoepeloefening volgde een lintoefening met helaas twee fouten. Hierdoor verloor zij de kans op het podium en werd zesde in het totaalklassement. Ondanks deze teleurstelling was zij heel blij met de lieve reacties van haar trainster en supporters en kan Ilse terug kijken op een
goed seizoen zowel nationaal als internationaal.
Ilse komt nog twee keer in actie tijdens een interland op 22 juni en de
Omnia clubkampioenschappen in
de Proosdijhal op 26 juni.

Aalsmeer - De voetballers van
Aalsmeer hebben de felbegeerde promotie naar de eerste klasse binnen. Nadat vorige week het
eerste finaleduel op Marken in een
gelijkspel eindigde (3-3), maakte
Aalsmeer het karwei aan de eigen
Dreef af. Na twee eerdere nacompetities, waarin Aalsmeer uiteindelijk tekort schoot, lukte het nu dus
wel. Een pluim voor trainer Anthony Servinus en zijn technische staf.
Zo’n 800 toeschouwers hadden
een plekje gevonden rondom het
hoofdveld van het prachtige complex. Aalsmeer startte evenals Marken wat nerveus. De spanning was
te snijden. Aalsmeer liet vorige
week al zien voetballende intenties
te hebben. Nu begonnen de Blauwwitten met dezelfde tactiek. Uitgaan
van eigen kracht. Die gedurfde aanpak leidde na 8 minuten al tot de
openingstreffer. Calvin Koster werd
door Peter Neuvel vrijgespeeld en

Koster, die weer eens voorop ging
in de strijd, vond met een bekeken
schot een gaatje in de verre hoek.
Marken-doelman Oudshoorn kwam
er niet aan: 1-0. Deze vroege voorsprong gaf Aalsmeer een zetje in de
rug en het nodige vertrouwen. Trainer Servinus had zijn team ongewijzigd gelaten in vergelijking met
de eerste confrontatie. Tom Doeswijk begon dus ook weer. Maar het
groeibriljant moest na ruim een half
uur toch weer geblesseerd het veld
verlaten. Doeswijk had nog teveel
last van de hamstrings. Zijn vervanger heette Harmen Colijn. In de
eerste helft liet tegenstander Marken amper zien nog voor lijfsbehoud te vechten. Er werd veel ‘met
de lange bal gespeeld’ en dus was
het voor centrale verdediger en regisseur Burak Sitil een koud kunstje het hoofd boven water te houden.
Doelman Ray Smidt hoefde eigenlijk
niet één keer handelend op te tre-

Na een paar jaar wachten was het aan de Dreef afgelopen zaterdag toch eindelijk zover: Promotie naar de 1e klasse voor VVA. Geweldige ambiance en
dolle vreugde na afloop. Harmen Colijn juicht na het maken van de tweede
goal. Trainer gaat richting sloot. Voorop uitbllinker Calvin Koster. En de schaal
met hossende spelers. Foto Jaap Maars

Twirlwedstrijd in Alkmaar

Promotie voor Selina Kok
Aalsmeer - Op zondag 26 mei werd
SV Omnia 2000 vertegenwoordigd
door Selina Kok bij de twirlwedstrijd
in Alkmaar. De wedstrijdorganisatie was in handen van Vitality. Selina
deed mee aan de solo onderdelen
1-baton, 2-baton en rhythmic twirl.
Alle drie de routines verliepen goed.
Heel goed zelfs, het leverde goud
op. Bovendien werd ze door de jury
beloond met 80 punten en promotie
naar de preteen advance categorie
bij het onderdeel 1-baton. Op zaterdag 15 juni staat de volgende wedstrijd voor de twirlgroep van SV Omnia op de agenda. Dit keer reizen de
meiden af naar Zwijndrecht.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra Kok of Linda Nederstigt per e-mail twirlen@svomnia.nl
of het sportpunt van SV Omnia via
e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Door Arno Maarse

Fietstochten TTC de Merel

De Lotusbloemtour voor
gehandicapte kinderen

Darten in ’t Dijkhuis

Trofee voor Davey Monsees
en Jolanda Heijsteeg!
Oude Meer - Op de laatste speelavond van het dartseizoen in ’t Dijkhuis op zaterdag 8 juni werd om
17.00 uur met een heerlijk buffet,
daarna werden de pijltjes opgepakt om deze keer in een gemengde dames-en heren-poule te spelen.
Sommige combi’s zorgden voor verrassende resultaten en bij de finale winnaarsronde wonnen Erik-Jan
en Michel uiteindelijk van Davey en
Desiree met 2-1. Bij de finale verliezersronde wonnen Peter en Pascal van Nick en Henny. De winnende koppels kregen een mooie bos
bloemen uitgereikt. Aan het einde
van deze speelavond was tevens de
prijsuitreiking van de hoogst geëindigden van dit seizoen. Bij de dames (uniek omdat er weer een groot
aantal hebben meegespeeld) op de
eerste plaats Jolanda Heijsteeg met
112 punten, op twee Henny Taal met
87 punten en op drie Moniek met 83
punten. Zij kregen een mooie beker
uitgereikt. Voor Jolanda was ook de
winnaarswisseltrofee. De wisselbeker verliezersronde kwam in han-

den van Lenny, alweer voor de vierde keer! Ook waren er nog certificaten voor de gegooide 180-ers voor
Petra en Jolanda (2x) en de prijs
voor de hoogste finish mocht Louise met 158 in ontvangst nemen. Bij
de heren eindigde Davey Monsees
op de eerste plaats met 94 punten,
op twee Bak met 81 punten en op
drie Marco met 74 punten. Zij kregen eveneens een mooie beker uitgereikt. Voor Davey was ook de winnaarswisseltrofee. De wisselbeker verliezersronde ging naar Huib
na een overwinning op Johan. Verder werden nog certificaten uitgereikt aan darters met de hoogste finish. Deze keer gegooid door Robert (167) en voor de meeste 180ers waarvan Davey er dit seizoen
maar liefst 22 gooide! Al met al was
het weer een zeer geslaagd dartseizoen met alle enthousiaste deelnemers waarbij ook de gezelligheid
hoge punten scoorde! Dartclub ’t
Dijkhuis gaat nu vakantie vieren en
vanaf september gaan de darters er
weer vrolijk tegenaan.

Handbalbekers A1 en D3!
Aalsmeer - Sporthal de Bloemhof was zaterdag 8 juni het gezellige decor van alle bekerfinales van
het NHV 2013, regio Midden Nederland. FIQAS Aalsmeer heeft zich wederom als een prima gastheer voor
deze wedstrijden getoond. En zoals
dat altijd bij finalewedstrijden in de
Bloemhof gaat, werden alle spelers
met naam vergezeld door een lichtkogel geïntroduceerd. Zo ook om
20.50 uur! De spelers van de jongens A1 moesten als laatste wedstrijd aantreden voor de finale tegen
Fulmen Fidelitas. Deze tegenstander uit Amersfoort is voor FIQAS
een geduchte tegenstander. Zowel
in de zaal als op het veld hebben
ze in de competitie een keer verloren en een keer gewonnen. En zoals het altijd tegen een gelijkwaardige tegenstander gaat, gaat de stand
ook gelijk op. FIQAS stond de hele
eerste helft goed te spelen en bleef

den. Daar Aalsmeer er ook weinig
verheffends tegenaan gooide was
de 1-0 ruststand een logisch gevolg. Al was Calvin Koster vlak voor
rust nog dicht bij de 2-0. Een voorzet van Vincent Krabbendam zeilde over doelman Oudshoorn bijna bij de tweede paal binnen. Koster kwam een teenlengte tekort. De
topscorer kwam wel hard in aanraking met de paal en moest in de rust
vol behandeld worden om weer fit
aan de start van de tweede helft te
verschijnen. Na de thee veranderde
er weinig aan het spelbeeld. Behalve dat de wijzers van de klok steeds
dichter bij de 90 minuten kwamen.
De tijd speelde dus in het voordeel
van Aalsmeer. Net na rust had Calvin Koster de wedstrijd vroegtijdig
in het slot kunnen gooien. Oog in
oog met doelman Oudshoorn faalde de Aalsmeerse spits. Zijn schot
verdween naast het doel. Even later veerde het Marken-publiek op
na een 1 op 1 van Roy Springer met
Ray Smidt. Hier kwam Aalsmeer
goed weg. Springer schoof de bal
langs de verkeerde kant van de
paal. Kort daarna had Dominic Zeeman van Marken pech met een vrije
trap. Zijn geplaatste bal zeilde net
voorlangs. Aalsmeer behield desondanks de regie en zag een kwartier voor tijd de eerste klasse opdoemen. Een voorzet van Salih Yildiz, die zijn vaste bewaker met rood
zag vertrekken, kwam voor de voeten van goudhaantje Harmen Colijn.
Zonder te aarzelen haalde de 27-jarige invaller vernietigend uit: 2-0.
Het was de doodsteek voor Marken en voor Aalsmeer ging het sein
op uitspelen en alles in gereedheid
brengen voor een mooi feestje. Dat
feestje kwam er. Want na 93 minuten spanning en strijd floot scheidsrechter Kooij af en vielen de spelers
van Aalsmeer elkaar vallend in de
armen. Nadat trainer Servinus een
noodgedwongen duik in de aangrenzende moddersloot had moeten maken, kon het feest beginnen. Aalsmeer speelt volgend seizoen eerste klasse. Een aantal interessante ontmoetingen met Zwaluwen’30, FC Breukelen en CSW valt
de ploeg ten deel.

steeds met 1 of 2 doelpunten voor
staan. Eigenlijk verzuimden ze om in
die periode afstand te nemen: ruststand 19-17. In de tweede helft was
het speelbeeld hetzelfde als in de
eerste. Met veel inzet en strijd werd
de finale na een zinderend en spannend slot met één doelpunt verschil
door FIQAS Aalsmeer gewonnen
met 35-34.
Ook het gemengde D3 team van FIQAS moest het in de bekerfinale afgelopen zaterdag thuis opnemen
tegen Fulmen Fidelitas. In de eerste
helft ging Dylan op doel. De spelers
moesten flink aan het werk en het
werd een spannende eerste helft die
eindigde in 6-6. In de tweede helft
moest er dus gevochten worden
voor de beker en dat deden ze! De
eindstand werd 12-9 voor Aalsmeer
waardoor de D3 met de beker naar
huis ging!

Aalsmeer - Zondag 23 juni organiseert Toer en Trimclub de Merel voor
de 31e keer de Lotusbloemtoer. De
tocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Oudercommissie van het Kinderdagcentrum De
Lotusbloem uit Aalsmeer. KDC De
Lotusbloem is een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18
jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Kinderen worden in dit centrum
niet alleen opgevangen, maar ook
deskundig begeleid. De opbrengst
van de tocht komt geheel ten goede aan de kinderen van de Lotusbloem, hier zullen aangepaste fietsen voor worden aangeschaft. Want
ook deze kinderen vinden het geweldig om te fietsen. Het wordt dus

fietsen voor (aangepaste) fietsen. Er
kunnen 3 afstanden gefietst worden:
35, 70 en 100 kilometer. Alle afstanden zijn zgn. vrije toertochten, wat
wil zeggen dat alle routes via pijltjes zijn te volgen. Een erg ontspannen manier om een tocht te fietsen.
Voor het geval u een pijl mist, krijgt
u een duidelijke routebeschrijving
mee. De 35 kilometer is de ideale
afstand voor gezinnen met kinderen en voor de fiets met elektrische
ondersteuning. Halverwege de tocht
bevindt zich de stempelpost in Vinkeveen of in Aalsmeer. De tocht slingert zich door het weidegebied aan
de noord en zuidkant van Uithoorn.
De 70 kilometer is zeer geschikt
voor de sportieve fietser op de gewone en de elektrische fiets en voor

Receptie 50 jaar
Qui Vive hockey
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive
viert dit jaar vol trots haar 50 jarig jubileum. Er wordt teruggeken op vijftig jaar hockeyplezier in De Kwakel
met respect en sportiviteit voor jeugd
en senioren. En hierbij hoort zowel
winnen als verliezen. In haar vijftig jarig bestaan heeft Qui Vive ook
een behoorlijke groei meegemaakt
met als logisch gevolg het herbouwen en vergroten van het clubhuis
en het aanleggen van meer velden.
Heel veel vrijwilligers steken wekelijks de handen uit de mouwen en
voor deze bijdrage aan de groei en
ontwikkeling is het bestuur van Qui
Vive hen zeer erkentelijk. Zij en natuurlijk alle leden en oud-hockeyers
worden getrakteerd op een feestje. Op zaterdag 22 juni worddt van
15.30 tot 17.30 uur een receptie gehouden in het clubhuis aan de Vuurlijn 30. De receptie is overigens de
start van een feestelijk lustrumjaar
met tal van extra activiteiten. Wie de
receptie wil bezoeken, dient zich wel
aan te melden via secretaris@quivive.nl. Een cadeautip tot slot: Giften
gaan bestemd worden voor de lustrumtribune en het kinderhospice De
Biezenwaard in Uithoorn.

Huub wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30 tot
16.30 uur een gezellige kaartmiddag
in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, evenals rummicub en hartenjagen. Op
donderdag 6 juni is het klaverjassen
gewonnen door Huub Bouwmeester
met 5628 punten, gevolgd door Gerrit
van der Geest met 5533 punten en op
drie Marry Akse met 5367 punten. Bij
het jokeren wist Marie van der Jagt
met 101 punten de hoogste eer te behalen, op twee Bets Teunen met 304
punten. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Informatie bij mevrouw
Pothuizen via 0297-340776.

de racefietser. De tocht leidt niet alleen door het prachtige Groene Hart,
maar dit keer ook over het Schipholterrein. De 100 kilometer is de tocht
voor de racefietsers waarbij de route nu eens langs de startbanen van
Schiphol leidt en de fietsers de taxiende vliegtuigen bijna kunnen aanraken, maar ook langs de Waver, de
Westeinder, dwars door de Langeraarse plas en door het Amsterdamse Bos. Startplaats voor alle afstanden in Kinderdagcentrum De Lotusbloem in de Apollostraat 66 en eerste starttijd is 8.30 uur. Voor de 35
kilometer kan tot 12.00 uur gestart
worden, voor de 70 kilometer tot
11.00 uur en voor de 100 kilometer
tot 10.00 uur. De eindcontrole sluit
om 16.00 uur. Racefietsers zijn verplicht een valhelm te dragen. Het inschrijfgeld bedraagt voor alle tochten 5 euro. Bij de Lotusbloem krijgen alle deelnemers ‘gratis’ koffie en
een appelpunt met slagroom aangeboden. Iedereen wordt wel van harte uitgenodigd een royale gift in de
fooienpot te doneren, welke tezamen met het inschrijfgeld ten goede

komt aan de kinderen van het kinderdagcentrum. Verhinderd, maar
toch graag een bijdrage leveren?

Oude deuren surfcup
Op zondag 30 juni kunnen de planken van weleer op het water gezien
worden met hun driehoekige zeilen.
Dan wordt namelijk de Oude deuren
surfcup georganiseerd. Een wedstrijd

voor mensen die minimaal 40 jaar
oud zijn en een surfplank hebben die
minimaal 25 jaar oud is. Voor velen
zullen oude herinneringen weer bovenkomen. Voor alle informatie: www.
wsca.nl.

Een bedrag storten kan op (giro)rekeningnummer 43.10.923 t.n.v. Oudercommissie KDC De Lotusbloem
o.v.v. Lotusbloemtoer 2013. Voor
eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Enno Steenhuis
van TTC de Merel via 0297-284545.

Veel activiteiten windsurfclub

WSCA zoekt jeugdleden!
Aalsmeer - Deze week is de eerste
lessessie van drie zaterdagen surfles bij de WSCA afgerond. De WSCA kan terugkijken op drie leuke lesdagen en de cursisten kunnen inmiddels zelfstandig windsurfen. Op 22 juni start de volgende lessessie alweer
met 7 nieuwe cursisten. Gezien de
grote vraag naar windsurflessen zijn
ook dit jaar weer een derde en vierde sessie ingepland. De derde sessie start op 27 juli en de vierde sessie begint op 17 augustus. Voor deze
twee sessies, is nog plaats voor nieuwe cursisten. Dus heb je zin om surfen te leren en ben je ouder dan 11
jaar? Schrijf je dan in op de website van de windsurfclub. Dit jaar zijn
er op de windsurfclub ook veel evenementen. Op 29 juni is er, in samen-

werking met de Westeinderwaterweek, weer een opstap dag. Iedereen
is dan welkom om een uurtje gratis
les te nemen. Wie weet is surfen iets
voor jou! Tevens staan Fanatic en Kona-one deze dag met demonstratiemateriaal op het surfeiland. De Windsurfclub heeft inmiddels een nieuw
jeugdbeleid. Windsurfen is natuurlijk een hele gezonde sport, waarbij je
met het hele lijf aan het sporten bent.
De WSCA vindt het belangrijk dat de
jeugd ook het windsurfen weer kan
vinden. Er worden dan ook jeugdleden gezocht, zodat de WSCA steeds
meer voor de jeugd kan doen. Op zaterdag is bijvoorbeeld alle jeugd welkom met hun eigen plank. Er is altijd
iemand op de club aanwezig om te
helpen als hulp nodig is.

Atletiek AV Aalsmeer

NK Masters scoren in Epe
Aalsmeer - Wim Metselaar, uitkomend bij de mannen 70, en Mirjam Colijn, uitkomend bij de vrouwen 45, namen deel aan het NK Masters, georganiseerd in Epe door Atletiekvereniging
Cialfo op 9 juni. Voor Wim was er helaas te weinig deelname op de 800 meter in de leeftijdsklasse 70 en ouder. Hij
werd ingedeeld in de categorie 60 jaar
en ouder. Wim werd in deze klasse uiteindelijk zesde in een tijd van 2.51.66
minuten. Mirjam nam ook deel aan de

800 meter in de categorie 45 tot 50
jaar. Met een tijd van 3.00.67 minuten
eindigde zij als vierde en het leverde
net geen verbetering van het clubrecord op. Later op de dag liep Mirjam
nog de 5 kilometer in de categorie 40
tot 50 jaar. Ze liep een uitstekende tijd
van 22.35.22 minuten waarmee zij negende werd, maar in haar eigen leeftijdsklasse betekende dit een derde
plaats. Tevens verbeterde Mirjam het
clubrecord met bijna 3 minuten.

Damesteam RKAV zoekt jou!
Aalsmeer - Om diverse redenen
zijn aan het einde van dit seizoen 5
speelsters van het damesvoetbalelftal
van RKAV gestopt, waardoor er nog
slechts 9 enthousiaste dames overblijven. Dit is uiteraard te weinig om in
het nieuwe seizoen verder te gaan. Het
damesteam van RKAV is een team vol
gezellige vrolijke meiden tussen de 20
en 28 jaar oud. Om ook volgend seizoen dit gezellige leuke team te zijn,
worden dames (vanaf 16 jaar) gezocht
die dit team willen komen versterken.

Niet alleen het plezier in voetbal staat
bij de dames hoog in het vaandel ook
in de derde helft zijn de meiden een
hechte groep. Om de conditie en vaardigheden op peil te houden wordt er
op dinsdag- en donderdagavond getraind onder leiding van een deskundige trainer. Lijkt het je leuk om dit enthousiaste team weer volledig te maken, en/of wil je meer inlichtingen?
Neem dan gerust contact op met Ingrid Kempers via 06-22456068 of ingridkempers@hotmail.com.
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Ritmische gymnastiek

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Aalsmeer - Op 1 juni was de landelijke finale C-niveau van de ritmische
gymnastiek. SV Omnia 2000 organiseerde deze wedstrijd in de Bloemhof, dus de meiden van Omnia hadden een thuiswedstrijd. Om 9.15 uur
begon de wedstrijd voor de categorieën 1 en 3 C, individueel en duo.
Sanne Cleveringa en Joan Gerritsen
kwamen uit in de 3C en Manon van
der Ploeg in 1C. Sanne mocht als
eerste namens Omnia de vloer op
en liet een keurige oefening zonder
materiaal zien. Manon moest twee
oefeningen laten zien, om te beginnen de lintoefening, die ze netjes
afrondde. Tot slot moest zij nog de
hoepeloefening laten zien, als laatste in haar categorie. Na de individuele wedstrijd stonden de duo’s
van beide categorieën op het programma. Voor Omnia deed er helaas geen duo mee in de 1C, maar
voor de 3C kwamen Joan en Sanne
al vroeg in actie. De baloefening liep
gesmeerd, alle ballen werden netjes
gevangen. De meiden kwamen tevreden van de vloer af en konden alleen maar hopen, dat het goed genoeg geweest was. De ochtend werd
afgesloten met de prijsuitreiking. Na
een spannende ochtend bleek Sanne op de 6e plaats geëindigd te zijn
in de categorie 3C. De oefeningen

Aalsmeer - Zaterdag stonden drie
vluchten op het programma voor leden van postduiven vereniging De
Telegraaf, een Vitesse (korte) vlucht
vanuit Nivelles/Nijvel in België, een
Dagfond (lange afstand)vlucht vanuit het Franse Orleans en Marathonvlucht vanuit het Franse Agen. De
duiven werden op alle drie de vluchten geconfronteerd met een matige tot krachtige Noordoosten wind.
Vrijdag om 13.20 uur werden de duiven in Agen gelost, het was de 776
van Jan van Dijk uit Aalsmeer die
om 14.14.16 uur als eerste de thuishaven bereikte met een snelheid
van ruim 51 kilometer per uur. Hans
Kluinhaar & Dochter uit Aalsmeer
werd tweede. De duiven in Orleans
werden zaterdag om 07.30 uur gelost, en de 627 van Comb. van Ackooy uit Hoofddorp bereikte als eerste zijn thuishaven met een snelheid
van 65 kilometer per uur en werd
hiermee derde in Noord Holland tegen 6332 duiven en eerste in Rayon F tegen 1370 duiven. John van
Duren uit Amstelveen werd op deze vlucht tweede. De Vitesse vlucht
werd door Cees van Vliet uit Kudelstaart gewonnen, zijn 843 maakte een snelheid van 75 kilometer per
uur, hiermee werd hij zowel in de
Telegraaf als in Rayon F de Kampi-

Cees, Comb. van Ackooy
en Jan de winnaars

Brons voor Sanne en Joan
in landelijke finale
van Manon leverden haar een keurige 7e plaats op. Bij de duo’s was er
zelfs sprake van een podiumplaats!
Sanne en Joan mochten op het derde treetje plaatsnemen om hun medaille op te halen. Na een vlekkeloos
georganiseerde ochtend begon de
wedstrijd van de middag keurig op
tijd. Jikke van der Meer vertegenwoordigde Omnia in de categorie
4C individueel. EdithaOganisjan zou
later op de middag aantreden, samen met Jikke, voor duo bal in dezelfde categorie. Jikke liet een keurige oefening zien, waar ze zichtbaar
zelf ook plezier in had. Daarna begon ook voor haar het lange wachten op de uitslag. Voordat de prijsuitreiking begon lieten alle meiden
van de ritmische gymnastiek selectie
een spectaculaire demonstratie zien.
Het licht ging uit en er verschenen
allemaal glow-in-the-dark silhouetten in kleur. Het was een schitterend gezicht! Daarna werd de middag, eerder dan gepland, afgesloten met de prijsuitreiking van categorie 4C. Jikke bleek met haar oefening op een 6e plaats geëindigd te
zijn. Editha en Jikke samen kwamen
helaas niet verder dan een 8e plaats.
Alle meiden hebben laten zien wat
ze waard zijn en een goede wedstrijd laten zien.

Eind deze maand de ‘Lenie
van der Meer-Zwem4daagse’
Aalsmeer - Over ruim twee weken gaat de Zwem4daagse 2013 van
start in zwembad De Waterlelie. Ook
dit keer is de organisatie geheel in
handen van zwemvereniging Oceanus in samenwerking met personeel
van zwembad De Waterlelie. Voortaan heet de nationale Zwem4daagse in Aalsmeer de ‘Lenie van der
Meer-Zwemvierdaagse’. Als eerbetoon aan een vrouw, die met recht
het zwemicoon van Aalsmeer genoemd kan worden. Lenie heeft in
het verleden altijd meegeholpen om
de Zwem4Daagse te promoten en te
organiseren. Betrokken als zij was
bij zwemclub Oceanus, heeft zij altijd gezorgd dat vele zwemmers en
zwemmertjes uit de club meededen met de vierdaagse. Helaas is
Lenie kort geleden overleden, maar
dat de Zwem4daagse naar haar zou
worden vernoemd. wist zij al enige
maanden. Ze was zeer vereerd dat
haar naam verbonden zou worden
aan dit sportieve zwemevenement.
De ‘Lenie van der Meer’-Zwem4daagse wordt gehouden van zondag 30 juni tot en met donderdag
4 juli van 17.30 tot 19.30 uur (zondag 30 juni van 11.30 tot 13.00 uur).
Het is niet mogelijk om op een ander tijdstip te komen zwemmen. Er
is een uitzondering voor de banenzwemmers, die liever overdag hun
baantjes trekken. Zij kunnen zwemmen op een deelnemerskaart van de

Zwem4daagse iedere dag tot 13.30
uur. Er is ruimte genoeg voor alle deelnemers. Er kunnen heel veel
mensen mee doen aan dit gezellige zwemspektakel. Van maandag tot
en met donderdag is ook het recreatiebad beschikbaar tussen 18.00 en
19.30 uur. De minimum afstand om
op een middag of avond te zwemmen is 250 meter. Deze afstand is
zelfs haalbaar voor de allerjongste
waterratten, die in het bezit zijn van
een zwemdiploma. De vierdaagse is
daarom bij uitstek geschikt om met
het hele gezin aan mee te doen. Onder begeleiding van gezellige muziek zijn die banen immers 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 zwemdag een lekkere verrassing op te halen en liggen
er leuke kleurplaten klaar. Inschrijven voor de zwemvierdaagse is al
vanaf heden mogelijk aan de receptie van het zwembad. Er kan echter
ook op zondag 30 juni of maandag
1 juli nog een deelnemerskaart gekocht worden bij de receptie. Deelnemers kunnen 4 keer zwemmen
voor 10 euro per persoon. Na afloop
krijgen alle deelnemers een medaille
uitgereikt. Voor meer informatie kan
gebeld worden met zwembad De
Waterlelie via 0297-322022 of kijk op
www.esa-aalsmeer.nl.

Jan de Vos fixt het weer!

Schitterende tocht VZOD
Kudelstaart - Zondag 2 juni was
een mooie dag. Een strakblauwe lucht, temperatuur rond de 16
graden met een straffe wind uit
het Noord-westen. Om 8 uur ’s
ochtends gingen 18 leden van de
Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart van start om de jaarlijkse Jan-de-Vos tocht te verrijden.
Via de Vuurlijn werd bij Uithoorn
de N201 overgestoken om na Ou-

derkerk de Waver te bereiken. Met
Jan de Vos op kop ging het achter
Abcoude langs via Driemond naar
Weesp. Vanaf Nigtevecht werd lange tijd de kronkelende Vecht gevolgd om uiteindelijk na Loenen
aan de Vecht een schitterend natuurpad te volgen dat dwars door
de Kortenhoefse Plassen naar Graverland leidde.
Dat er intussen al drie keer een lek-

Op het podium de winnaars van de dikke bandenrace: Sem, Dion en Tim.

Klasbakken zegevieren in Rijsenhout

Winst Floortje, Brian en Roy
Aalsmeer - 18 cursief: 24: Rijsenhout – Afgelopen donderdag 6 juni werd traditiegetrouw als onderdeel van de Feestweek van Rijsenhout de wielerronde gehouden. De
weergoden waren de organisatie
goed gezind en op een zonovergoten parkoers werd op alle fronten een sportieve strijd gestreden
die er mocht zijn mede omdat bi de
dames de gloednieuwe Nationaal
Kampioen Tijdrijden Floortje Mackaij uit Woerden aan de start verscheen en bij de heren Eliterenners
de Nationaal Kampioen Koos Jeroen
Kers uit Amstelveen. Ook pakte hij
al eens de eindoverwinning in Rijsenhout. Tevens was er een internationaal deelnemersveld aanwezig met renners uit Zweden, België,
Spanje en Amerika. Voor een organisatie zijn dit belangrijke ingredienten om zo’n dag volmaakt te maken. Het comité is zich sinds de winter al aan het voorbereiden. De laatste weken voor de startdatum is
het op volle toeren draaien en het
is vrijwilligerswerk maar zeker niet
vrijblijvend. Begonnen werd met de
Rabobank Dikke Banden Race. Altijd weer een prachtig beeld om te
zien hoe de jeugd tot twaalf zich helemaal leeg rijdt op de eigen fiets
maar wel voorzien van rugnummer
en valhelm. In de jongste categorie bij de jongens ging de winst naar
Dion, gevolgd door Sem en Tim. Bij
de jongens van 9 en 10 jaar wist
Christophe beslag te leggen op de
eerste plaats, gevolgd door Graham
en Bram. Bij de meisjes viel Jetske
in de prijzen. Bij de jongens van 11
en 12 jaar wist Luke beslag te leggen op de hoogste notering gevold
door Daan en Jurgen. De wedstrijd
bij de Combi Junior Vrouw/Nieuweling Vrouw kende een afstand van
40 kilometer, 33 rondjes op het supersnelle parkoers en alm heel snel
bleek dat Floortje Mackaij de avond
ervoor in Schoonebeek niet voor
niets Nederlands Kampioen Tijdrijden in haar categorie was geworden want na acht rondjes ging zij

alleen op avontuur en dat betekende bijna automatisch dat de overige
dames het nakijken hadden. Floortje Mackaij pakte vol overtuiging de
overwinning. Nina Buysman uit Bovenkarspel werd tweede en Karlijn
Swinkels eindigde als derde.
Om 18.00 uur gingen de heren in
de Sportklasse van start voor hun
40 kilometer en hier bleek ook al
snel dat Brian Burggraaf uit Velserbroek het bijzonder naar zijn zin
had op het snelle parkoers. Al vrij
snel in de wedstrijd nam hij een
ruime voorsprong, maar daar voelde het peloton in zo’n vroeg stadium niet veel voor en de man uit Velserbroek werd toch weer teruggepakt. Maar naarmate de wedstrijd
vorderde bleek, dat de eerste ontsnapping een mooie voorbode was
om het nog maar eens te proberen
en nu met succes. Brian Burggraaf
soleerde knap naar zijn negentiende
overwinning dit seizoen. De tweede
plaats was voor Laurens Koster uit
Oegstgeest en de derde plaats ging
naar John Oudshoorn uit Uithoorn.
Het klapstuk van de avond was natuurlijk de strijd bij de Elite Mannen/
Beloften/Amateurs. Zij reden 80 kilometer, 66 rondjes en aan de start
ook de nieuwbakken kampioen
Koos Jan Kers uit Amstelveen. Hij
wist in Rijsenhout al eens te winnen,
maar dat ging deze keer niet op.
Na een mooie en felle strijd wist Roy
Pieters uit Zwanenburg uiteindelijk beslag te leggen op de overwinning. Tweede werd Paul Helderman
uit Naaldwijk gevolgd door Koos
Jan Kers uit Amstelveen. Voorzitter Willem van Dongen over het verloop van de wedstrijden: “Wij hebben van de deelnemers zeer warme
en enthousiaste reacties gekregen.
Rijsenhout en haar inwoners en
bezoekers stralen toch iets uit dat
goed aankomt bij onze sporters. Wat
hen opvalt is de sfeer, harmonie en
de spontaniteit waarmee zij worden
ontvangen. Dit soort complimenten
geeft ons alleen maar energie om de
wielerronde te blijven organiseren.”

De winnaars van de Eliteronde: Paul Helderman, Roy Pieters en Koos Jeroen
Kers met ronde missen Evy en Esmee.

ke band vervangen moest worden,
zorgde wel voor oponthoud maar
niet voor een mineurstemming in
de groep. Alleen Peter Straathof
zat niet meer zo lekker op zijn fiets
met een scheur in zijn achtervelg
en daardoor een zwabberend achterwiel.
Dit probleem werd uiteindelijk opgelost door eega Ester die bij de
koffie met appeltaart stop in Hilversum, een vervangend wiel kwam
brengen. Peter fleurde helemaal op
en zat na de stop een stuk prettiger op zijn fiets. Jan, die de route slechts eenmaal voorgereden
had om hem uit te zetten, leidde vervolgens de groep via kasteel Groenedijk, door Lage Vuursche naar Groenekan. De teller
stond inmiddels op 90 kilometer,
terwijl er slechts twee stoplichten
te nemen waren geweest. Zonder
GPS of TomTom maar met bijna 50
jaar fietservaring wist Jan moeiteloos over mooie paadjes via Maarseveen en Maarssenbroek, door de
buitenwijken van Utrecht, met de
oversteek van het Amsterdam-Rijn-

kanaal en kort daar achteraan de
A2, de weg naar Vleuten te vinden.
Hier begon het alweer bekend terrein te worden, zeker na de passage van Haarzuilens waar een aantal rijders de donderdag daarvoor
nog met Jan waren heen gefietst.
Via Harmelen, Kockengen kwam
Wilnis reeds in zicht. Bij een aantal deelnemers begonnen de kilometers te tellen en de benen zeer
te doen, Met de wind vol op kop tegen werd via de Kromme Mijdrecht
en de Hoef uiteindelijk Vrouwenakker bereikt. Nog even een stukje doorrijden naar Kudelstaart en
voor de meesten was de tocht bijna voltooid.
Bij thuiskomst stond er ruim 145 kilometer op de teller. Dit jaar geen
spatje regen onderweg, wel erg
veel wind. Jan had woord gehouden en er weer een mooie tocht
van gemaakt. Hij beloofde volgend
jaar ook nog wat aan het lekrijden
en de tegenwind te gaan doen. De
leden gaan dan zeker weer mee!
Voor foto’s zie www.stgvzod.nl.

oen van 2013. Dirk Baars kwam een
startveer te kort en moest genoegen nemen met plaats twee. De uitslagen zijn als volgt: Agen 30 duiven en 5 deelnemers: 1. J. van Dijk
Aalsmeer, 2. J. Kluinhaar & dochter Aalsmeer, 3. S. Vonk Aalsmeer,
4. H. Spaargaren Aalsmeer, 5. J. Vijfhuizen De Kwakel. Orleans 104 duiven en 10 deelnemers: 1. Comb. van
Ackooy Hoofddorp, 2. J.H. van Duren Amstelveen, 3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 4. W.
Wijfje De Kwakel, 5. J. van Dijk
Aalsmeer, 6. J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 7. Gerard en Lies v.d.
Bergen Kudelstaart, 8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug. 9. J. Vijfhuizen De Kwakel. Nivelles/Nijvel 244
duiven en 15 deelnemers: 1. C. van
Vliet Kudelstaart, 2. D. Baars Kudelstaart, 3. Comb. v. Leeuwen & v.
Grieken Aalsmeer, 4. Gerard en Lies
v.d. Bergen Kudelstaart, 5. J.H. van
Duren Amstelveen, 6. A.J. van Belzen Kudelstaart, 7. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug, 8. Comb. van
Ackooy Hoofddorp, 9. W. Wijfje De
Kwakel, 10. J. van Dijk Aalsmeer, 11.
Comb. Wiersma & Zn Amstelveen,
12. J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer,
13. J. Vijfhuizen De Kwakel, 14. M.
de Block Aalsmeer, 15. W. Grapendaal Aalsmeer (nieuw lid).

Handbal

Meiden B1 winnen beker!
Aalsmeer - Op zaterdag 8 juni waren de bekerfinales voor de jeugd
in de Bloemhof in Aalsmeer. Voor
de meiden B1 van FIQAS Aalsmeer
stond de wedstrijd tegen Wasmeer
op het programma. Wasmeer is het
afgelopen seizoen gepromoveerd
naar de jeugddivisie, dus zou een
geduchte tegenstander kunnen zijn.
De wedstrijd begon om 18.50 uur en
Sanne zorgde met een mooi openingsdoelpunt voor een 1-0 voorsprong. Na diverse mooie acties en
doelpunten, maar ook na het missen van een penalty en een tijdstraf voor FIQAS Aalsmeer, kwamen de meiden van de B1 op een
6-3 voorstand in de 18e minuut.
Toen kreeg Wasmeer een penalty mee, maar deze werd knap gestopt door de Aalsmeerse keepster
Jesse. Dat gaf het team moed, want
met een 9-4 voorsprong gingen de
meiden de rust in. In de tweede helft
kwam er al snel weer een penalty in
het voordeel van Wasmeer. Maar
ook deze werd door Jesse gestopt.
De bal stuiterde terug in het veld en
de speelster van Wasmeer waagde nogmaals een poging, maar ook
dit schot werd gestopt. Na het inzetten van mooie wisseltjes konden

de meiden van FIQAS Aalsmeer de
wedstrijd goed in handen houden,
wat voor het publiek mooi handbal
opleverde. En na fraaie goals uit afstandsschoten en breaks was de
eindstand na het laatste fluitsignaal:
20-12. Met al een mooie vierde plek
in de zaalcompetitie jeugddivisie, en
een plek voor het NK veldcompetitie, werd deze finale ook mooi afgesloten door de meiden met een beker! Nu op naar het NK veldhandbal
op 22 juni aanstaande.

Voetbal voor 35+
en 45+ bij RKAV

dag gezellig met elkaar een wedstrijd te spelen en daarna in de
derde helft de prestaties bespreken. In zowel de 35+ als de 45+
competitie is het helaas niet toegestaan om met dispensatiespelers (jonger dan 35 of 45) uit te
komen.

Aalsmeer - Bij voetbalvereniging
RKAV is het mogelijk voor voetballers van 35+ en 45+ om wekelijks op een half veld (7:7) tegen leeftijdsgenoten te spelen in
een standaard competitievorm op
zondag.
Ideaal voor een groep vrienden,
ouders en/of collega’s om op zon-

Jongens C1 naar NK
De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer
gaan zondag 16 juni naar Tilburg
om deel te nemen aan het NK voor
C-jeugd. Dit toernooi om de NKS
Cup wordt al voor de 36e keer gespeeld en werd in die jaren vijf
keer door een Aalsmeers jongensteam gewonnen. De laatste keer
was in 2006. De jongens C1 zijn ingedeeld in een poule van vijf. Alle
teams spelen een keer tegen elkaar
en wie dan de meeste punten heeft,
is kampioen. FIQAS Aalsmeer komt
in actie tegen Quintus om 10.40 uur,
Handbal Venlo om 12.20 uur, Olympia’89 om 13.10 uur en Sittardia om
14.00 uur.

Interesse? Neem voor inlichtingen of voor inschrijving contact
op met Ingrid Kempers via 0622456068 of ingridkempers@hotmail.com.

