
NM WORLD CUP 2014

2e katernNM
NIEUWE MEERBODE

SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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FI
N

A
LE

SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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A
LE

SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

PL
EK

 3
/4

FI
N

A
LE

SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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SPEELSCHEMA
GROEP A

1 Brazilïe

2 Kroatïe

3 Mexico

4 Kameroen

GROEP B

1 Spanje

2 Nederland

3 Chili

4 Australïe

GROEP C

1 Columbia

2 Griekenland

3 Ivoorkust

4 Japan

GROEP D

1 Uruguay

2 Costa Rica

3 Engeland

4 Italïe

GROEP E

1 Zwitserland

2 Ecuador

3 Frankrijk

4 Honduras

GROEP F

1 Argentinïe

2 Bosnïe-Herz.

3 Iran

4 Nigeria

GROEP G

1 Duitsland

2 Portugal

3 Ghana

4 Ver. Staten

GROEP H

1 Belgïe

2 Algerije

3 Rusland

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

 GROEP A  Brazilië - Kroatië  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

VRIJDAG 13 JUNI 

 GROEP A  Mexico - Kameroen . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP B  Spanje - NEDERLAND  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP B  Chili - Australië  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZATERDAG 14 JUNI

 GROEP C Colombia - Griekenland . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP D Uruguay - Costa Rica . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP D Engeland - Italië . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus 

ZONDAG 15 JUNI 

 GROEP C Ivoorkust - Japan  . . . - . . .
 03.00 uur  Recife

 GROEP E  Zwitserland  - Ecuador  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP E Frankrijk - Honduras  . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP F Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Rio de Janeiro

MAANDAG 16 JUNI 

 GROEP G Duitsland  - Portugal  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador 

 GROEP F  Iran - Nigeria  . . . - . . .
 21.00 uur  Curitiba 

 GROEP G Ghana - Ver. Staten  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

DINSDAG 17 JUNI 

 GROEP H België - Algerije  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP A Brazilië  - Mexico  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP H Rusland - Zuid-Korea  . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

WOENSDAG 18 JUNI

 GROEP B  Australië - NEDERLAND  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP B  Spanje - Chili  . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP A Kameroen - Kroatië  . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

DONDERDAG 19 JUNI 

 GROEP C Colombia  - Ivoorkust  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

 GROEP D Uruguay - Engeland  . . . - . . .
 21.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP C Japan - Griekenland  . . . - . . .
 24.00 uur  Natal 

VRIJDAG 20 JUNI 

 GROEP D Italië - Costa Rica  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP E Zwitserland - Frankrijk  . . . - . . .
 21.00 uur  Salvador 

 GROEP E  Honduras - Ecuador  . . . - . . .
 24.00 uur  Curitiba 

ZATERDAG 21 JUNI 

 GROEP F Argentinië - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP G Duitsland - Ghana  . . . - . . .
 21.00 uur  Fortaleza 

 GROEP F Nigeria - Bosnië-Herz. . . . - . . .
 24.00 uur  Cuiaba 

ZONDAG 22 JUNI 

 GROEP H België - Rusland . . . - . . .
 18.00 uur  Rio de Janeiro

 GROEP H Zuid-Korea - Algerije . . . - . . .
 21.00 uur  Porto Alegre

 GROEP G Ver. Staten  - Portugal . . . - . . .
 24.00 uur  Manaus

MAANDAG 23 JUNI

 GROEP B  Australië - Spanje . . . - . . .
 18.00 uur  Curitiba

 GROEP B  NEDERLAND - Chili  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP A Kameroen - Brazilië  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia 

 GROEP A Kroatië - Mexico  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

DINSDAG 24 JUNI 

 GROEP D Italië - Uruguay  . . . - . . .
 18.00 uur  Natal 

 GROEP D Costa Rica -Engeland  . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

 GROEP C Japan - Colombia  . . . - . . .
 22.00 uur  Cuiaba 

 GROEP C Griekenland - Ivoorkust  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

WOENSDAG 25 JUNI 

 GROEP F Nigeria - Argentinië  . . . - . . .
 18.00 uur  Porto Alegre 

 GROEP F Bosnië-Herz. - Iran  . . . - . . .
 18.00 uur  Salvador

 GROEP E Honduras - Zwitserland  . . . - . . .
 22.00 uur  Manaus 

 GROEP E  Ecuador - Frankrijk  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

DONDERDAG 26 JUNI 

 GROEP G Ver. Staten - Duitsland  . . . - . . .
 18.00 uur  Recife 

 GROEP G Portugal - Ghana  . . . - . . .
 18.00 uur Brasilia 

 GROEP H Zuid-Korea - België  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

 GROEP H Algerije - Rusland  . . . - . . .
 22.00 uur  Curitiba

ZATERDAG 28 JUNI 

01  Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
 18.00 uur  Belo Horizonte

02  Winnaar groep C - Tweede groep D  . . . - . . .
 22.00 uur  Rio de Janeiro

ZONDAG 29 JUNI 

03 Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
 18.00 uur  Fortaleza 

04  Winnaar groep D - Tweede groep C  . . . - . . .
 22.00 uur  Recife 

MAANDAG 30 JUNI 

05  Winnaar groep E - Tweede groep F  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia 

06  Winnaar groep G - Tweede groep H  . . . - . . .
 22.00 uur  Porto Alegre 

DINSDAG 1 JULI 

07  Winnaar groep F - Tweede groep E  . . . - . . .
 18.00 uur  Sao Paulo 

08 Winnaar groep H - Tweede groep G  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador 

VRIJDAG 4 JULI 

09 Winnaar 01 - Winnaar 02  . . . - . . .
 22.00 uur  Fortaleza 

10 Winnaar 05 - Winnaar 06  . . . - . . .
 18.00 uur Rio de Janeiro

ZATERDAG 5 JULI 

11 Winnaar 03 - Winnaar 04  . . . - . . .
 22.00 uur  Salvador

12 Winnaar 07 - Winnaar 08  . . . - . . .
 18.00 uur  Brasilia

DINSDAG 8 JULI 

13 Winnaar 09 - Winnaar 10  . . . - . . .
 22.00 uur  Belo Horizonte

WOENSDAG 9 JULI 

14 Winnaar 11 - Winnaar 12  . . . - . . .
 22.00 uur  Sao Paulo 

   
ZATERDAG 12 JULI 

 Verliezer 13 - Verliezer 14  . . . - . . .
 22.00 uur  Brasilia

ZONDAG 13 JULI 

 Winnaar 13 - Winnaar 14 . . . - . . .
 21.00 uur  Rio de Janeiro
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AANVALLERS:

Memphis Depay (PSV)
Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04)
Dirk Kuijt (Fenerbahçe)
Jeremain Lens (Dinamo Kiev)
Robin van Persie (Manchester United)
Arjen Robben (Bayern München)

KEEPERS:

Jasper Cillessen (Ajax)
Tim Krul (Newcaste United)
Michel Vorm (Swansea City)

VERDEDIGERS:

Daley Blind (Ajax)
Daryl Janmaat (Feyenoord)
Terence Kongolo (Feyenoord)
Bruno Martins Indi (Feyenoord)
Joël Veltman (Ajax)
Paul Verhaegh (FC Augsburg)
Ron Vlaar (Aston Villa)
Stefan De Vrij (Feyenoord)

MIDDENVELDERS: 

Jordy Clasie (Feyenoord)
Leroy Fer (Norwich City)
Jonathan De Guzman (Swansea City)
Nigel de Jong (AC Milan)
Wesley Sneijder (Galatasaray)
Georginio Wijnaldum (PSV)
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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Prijzen zijn per band, inclusief BTW en geldig t/m 30 juni 2014. Zolang de voorraad strekt. Excl. montage, 
opslag, balanceren, ventielen en afvalbeheerbijdrage. Niet geldig i.c.m. andere acties.

NU 25% KORTING OP 
VREDESTEIN BANDEN

BEKEND VAN DE 
RADIO

225/45R17  91Y
Ultrac Cento 94,-160,- F

C

67dB

155/70R13  75T
T-Trac 2 46,-66,-

E
B

70dB

205/55R16  91Y
Ultrac Cento 72,-123,- E

C

67dB

195/65R15  91H 
Sportrac 5 59,-93,- E

B

70dB

BEL OF GA NAAR WWW.PROFILETYRECENTER.NL/VREDESTEIN 

ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILE-AALSMEER.NL

B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

www.movetocatch.nl

Ben jij een ondernemende 
bedrijfsleider met kennis

van groenplanten?

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER

GE
VR

AA
GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor omgeving Oosteinderweg.

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

SO
LI

DOE  KAMPIOENEN
D

A
G

EN K
AMPIOENENDAG

EN
 Op zoek naar leuke activiteiten  

voor uw kind(eren) in  
de vakantie? Kijk dan op   

KAMPIOENEN
DAGEN

Op zoek naar leuke activiteiten 

WWW.KAMPIOENENDAGEN.NL

Nieuwe taken pittige opgave voor gemeente

Lentenota 2014: Inzet positief 
saldo voor tegenvallers/risico’s
Aalsmeer - Op donderdag 19 ju-
ni behandelt de raad de Lenteno-
ta 2014 en de jaarrekening 2013. 
De Lentenota 2014 beperkt zich tot 
in 2013 ingezet nieuw beleid en lo-
pende – onvermijdelijke - ontwikke-
lingen. De gemeente heeft te ma-
ken met een groot aantal onzekerhe-
den. Zo heeft de gemeente nog on-
voldoende zicht op de fi nanciële ge-
volgen van de nieuwe zorgtaken die 
zij erbij krijgt. Uitgangspunt is wel dat 
deze nieuwe taken binnen bestaan-
de budgetten worden uitgevoerd, 
aangevuld met de middelen van het 
Rijk. Bij het opstellen van deze nota 
was ook de mei-circulaire nog niet 
verschenen, waarin het Rijk bekend-
maakt hoeveel geld gemeenten krij-
gen. De gevolgen van de mei-circu-
laire zijn in een aparte notitie ver-
werkt die beschikbaar is bij de be-
handeling van de Lentenota. Uit-
gangspunt van het college is een so-
lide fi nanciële basis creëren om on-
zekerheden en tegenvallers (grond-
exploitaties, nieuwe taken in het so-
ciaal domein, macro-economische 
ontwikkelingen en herverdelingsef-
fecten Gemeentefondsuitkering) ko-

mende jaren op te kunnen vangen. 
Positief is dat de gemeente op ba-
sis van de eerste gegevens over 2014 
een eenmalig overschot van 1,5 mil-
joen euro voor 2014 verwacht. Het 
college stelt voor dit verwachte posi-
tieve saldo in te zetten om het weer-
standsvermogen van de gemeente te 
versterken. Het weerstandsvermogen 
dient als buffer om risico’s en tegen-
vallers op te vangen. De gemeente is 
zich volop aan het voorbereiden op 
de nieuwe zorgtaken die zij vanaf ja-
nuari 2015 gaat uitvoeren. De nieu-
we taken stellen het college voor een 
pittige opgave, omdat ze gepaard 
gaan met een fi kse korting. De ge-
meente ziet echter ook kansen om de 
zorg voor bewoners beter te organi-
seren. Onder meer door scherp in te 
kopen en kritisch naar subsidies te 
kijken. Uitgangspunt is dat mensen 
meer zelf en met behulp van hun om-
geving doen maar dat er voor men-
sen die het nodig hebben altijd een 
vangnet is.

Sluitende meerjarenbegroting
Voor 2015 wordt een gering begro-
tingsoverschot verwacht. Voor de ja-

ren daarna slaat dit overschot om in 
een structureel tekort dat oploopt tot 
bijna 0,9 miljoen euro in 2018. In de 
begroting 2015-2018 waarin de ge-
volgen van het collegeprogramma en 
de mei-circulaire zijn opgenomen, zal 
het college voorstellen doen om tot 
een sluitende meerjarenbegroting te 
komen. 
In de jaarrekening legt het college 
verantwoording af over het gevoer-
de beleid en wat het gekost heeft in 
2013. De accountant heeft de jaarre-
kening goedgekeurd. Het uiteindelij-
ke rekeningresultaat is negatief, om-
dat de gemeente extra voorzieningen 
heeft moeten treffen voor het verlies 
uit grondexploitaties. 
De voorziening voor &2=1 is ver-
hoogd met ruim 2,5 miljoen euro. 
Daarnaast zijn de onzekerheden in 
het sociale domein reden om de ko-
mende jaren de fi nanciële buffers te 
versterken. Volgens planning wor-
den de Jaarrekening en de Lenteno-
ta vastgesteld op de raadsvergade-
ring van 3 juli. De Raad op donder-
dag 19 juni begint om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en is 
openbaar.

Lang, zonnig Pinksterweekend!
Aalsmeer - Het Pinksterweek-
end begon alle dagen regenachtig 
en somber, maar rond het middag-
uur trok zowel zaterdag als zondag 
en maandag de lucht open en kon 
genoten worden van heerlijk zo-
mers weer. De zwembaden hebben 
goede zaken gedaan en het surfei-
land had weer een grote aantrek-
kingskracht op alle liefhebbers van 
strand en water. Kinderen verma-
ken zich prima in het zand, jonge-

ren zien het recreatie-eiland als een 
heerlijke plek om te chillen en vol-
wassenen gaan hier graag zonnen 
en genieten van het uitzicht op de 
Westeinderplassen. Op de Poel was 
het eveneens superdruk. Alle boot-
jes zijn weer uit de winterstalling en 
met plezier zijn de motoren gestart 
en de zeilen omhoog gehaald. Gro-
te jachten, tjalken, pramen en sloe-
pen in vele maten op het water, na-
tuurlijk ook zwemmers op surfplan-

ken, kanovaarders en, ook gezien, 
verschillende aparte, zelfgebouw-
de ‘vlotten’. 
Degenen die zondag of maandag 
de kleine Poel passeerden, werden 
getrakteerd op een bijzondere wa-
terhobby. Menig anker werd uitge-
gooid om te kijken naar de clinics 
fl yboarden. Prachtig om de deelne-
mers over het water te zien lopen en 
‘vliegen’.
Foto’s: Jacqueline Kristelijn

Druk boven Aalsmeer door 
nieuwe taxibaan Schiphol
Aalsmeer - Schiphol legt de ko-
mende maanden een nieuwe taxi-
baan aan. Deze nieuwe taxibaan is 
nodig om het aantal overstekende 
vliegtuigen van en naar het vracht-
platform te verminderen. De nieuwe 
taxibaan komt ten zuidoosten van 
de Kaagbaan te liggen. De Kaag-
baan kan tijdens de werkzaamhe-
den geheel of gedeeltelijk niet ge-
bruikt worden. Dit heeft afwijkend 
baangebruik tot gevolg. Tot en met 
22 juni vinden voorbereidende werk-
zaamheden aan de taxibaan plaats. 
Als gevolg hiervan is de Kaagbaan 
volledig buiten gebruik en wordt 

er om die reden tegelijkertijd regu-
lier onderhoud gepleegd. Tijdens de 
buitengebruikstelling van de Kaag-
baan wordt de Aalsmeerbaan gedu-
rende de dag intensiever gebruikt. 
En dat heeft menigeen vast al ge-
merkt, het is druk boven Aalsmeer! 
De Zwanenburgbaan wordt tijdens 
piekperioden ingezet voor landin-
gen vanuit en starts naar het zuiden. 
Gedurende de nacht wordt de Zwa-
nenburgbaan ingezet in plaats van 
de Kaagbaan.
En eind augustus begint de drukte 
boven Aalsmeer waarschijnlijk weer, 
want van 25 augustus tot en met 28 

september is de Kaagbaan, door de 
afrondende werkzaamheden, mo-
gelijk beperkt inzetbaar. Het afwij-
kend baangebruik zal leiden tot ex-
tra overlast in de gebieden ten zui-
den van Schiphol.
Voor vragen en/of klachten kun-
nen inwoners terecht bij het Be-
woners Aanspreekpunt Schip-
hol (BAS). Dit is het informatie- en 
klachtencentrum waar omwonen-
den terecht kunnen met al hun vra-
gen, bijvoorbeeld over het baange-
bruik, en klachten over het vliegver-
keer op Schiphol. BAS is bereikbaar 
via telefoonnummer 020-6015555 
en is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur 
geopend, ook in het weekend. Kijk 
voor meer informatie op www.be-
zoekbas.nl. Op de pagina Schiphol 
is eveneens meer informatie te vin-
den.

Aantal kleine incidenten tijdens Luilak

Vernielingen aan auto’s 
wethouder Ad Verburg
Aalsmeer - Luilaknacht van vrijdag 
6 op zaterdag 7 juni is relatief rustig 
verlopen. Er is minder vernield dan 
voorgaande jaren in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Wel vond een aantal kleine 
incidenten plaats, zoals het afsteken 
van vuurwerk, blauwe bakken op de 
rijweg zetten en eierengooien in Ku-
delstaart, evenals in de Edisonstraat 
een ecotoilet en een bouwketen ge-
kanteld zijn en een slagboom omge-
bogen is. Daarnaast heeft de politie 
meldingen van vernielingen ontvan-
gen, onder meer van twee bushokjes 

aan de Dreef en Hortensialaan, twee 
fi etsen in Oost en een plantenbak in 
de Ophelialaan. Ook zijn er vernielin-
gen gepleegd bij het huis van wet-
houder Ad Verburg in Kudelstaart. 
Zijn auto’s zijn behoorlijk bescha-
digd. Er is een ruit ingeslagen, een 
deuk geschopt, krassen op de deu-
ren gemaakt en spiegels afgesla-
gen. Daarnaast zijn de auto’s en de 
woning van de heer Verburg beko-
geld met eieren. De wethouder heeft 
aangifte gedaan bij de politie, die op 
zoek gaat naar de daders.

De tijdens de luilaknacht leeg ge-
trokken bloembak in de Ophelialaan. 
Door ondernemers voorzien van een 
bordje met de tekst: “Deze planten-
bak is vannacht gesloopt door een 
paar gekken.”

ALS BIJLAGE:

www.zorgvoorelkaar.com
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Saladebuffet Open Hof Keuken 
Aalsmeer - Op vrijdag 20 juni om 
18.00 uur wordt weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan. Op het menu staat een 
saladebuffet, klaargemaakt door di-
verse bezoekers en het team van de 
Open Hof Keuken. De kosten bedra-
gen 4.50 euro. Vanaf 17.45 is de deur 
open en de maaltijd eindigt om on-

geveer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting en 
deze maandelijkse activiteit is voor 
iedereen toegankelijk. 

Opgeven kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 06-
41700923 tot zondag 15 juni. Ieder-
een is van harte welkom. 

Lege plekken door bezuinigingen
Massa-ontslag Amstelring
Aalsmeer - Medewerkers van Am-
stelring uit Aalsmeer, Uithoorn, 
Hoofddorp en Amsterdam voe-
ren samen met Abvakabo actie te-
gen de maatregelen van Amstel-
ring. In verpleeghuis Rozenholm te 
Aalsmeer zijn per 1 september 2014 
alle team- en voedingsassistentes 
ontslagen. Amstelring weigert deze 
medewerkers al jaren een opleiding! 
De Amstelring heeft het ontslag van 
totaal 139 medewerkers aangekon-
digd. De komende twee jaar gaan 
er 500 banen verloren. In de verzor-
gingshuizen van de instelling zijn 
veel lege plekken. Door de bezui-
nigingen op de AWBZ blijven meer 
mensen thuis wonen. De komende 
twee jaar zullen drie locaties hele-
maal of gedeeltelijk sluiten. Volgen-
de maand wordt een tweede groep 

medewerkers ontslagen. Die men-
sen werken vooral in de ondersteu-
nende diensten. De instelling ont-
slaat met name lager opgeleide me-
dewerkers. In de toekomst zijn voor-
al hoger opgeleide werknemers no-
dig die patiënten met een ‘complexe 
zorgvraag’ moeten helpen. Vakbond 
Abvakabo FNV zegt dat Amstelring 
de komende tijd in totaal 500 me-
dewerkers gaat ontslaan. Volgens 
de zorginstelling gaan er inderdaad 
500 banen verloren, maar zullen niet 
alle medewerkers gedwongen ont-
slagen worden. 
De instelling verwacht een deel te 
kunnen opvangen door natuurlijk 
verloop en doordat mensen een an-
dere baan vinden. Amstelring heeft 
nu 4900 mensen in dienst. Ook wer-
ken er 1900 vrijwilligers.

‘Pot luck’ bij Open
 Meer-ontmoeting

Aalsmeer - Aanstaande zondag 15 
juni is er weer de open Meer-ont-
moeting in wijkgebouw Irene in de 
Kanaalstraat. De bedoeling is lekker 
met elkaar in gezelligheid te genie-
ten van een heerlijke maaltijd. Komt 
u ook? Absoluut iedereen is welkom. 
Inloop met koffie en thee vanaf 16.30 
uur, waarna rond de klok van 17.00 tot 
17.15 uur het eten geserveerd wordt. 
Dit wordt deze keer gedaan via de 
‘pot luck’, dat wil zeggen dat iedereen 
deze keer zelf wat culinairs mag mee-
nemen (uiteraard niet verplicht), als 
het maar makkelijk op tafel te zetten 
is. Verras elkaar, heerlijk! Aanmelden 
is niet nodig. De organisatie hoopt 
weer velen (0-99 jaar) te mogen ont-
moeten en gasten meenemen mag, 
gezellig. Voor vervoer kan gezorgd 
worden. Informatie te verkrijgen bij 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-329538.

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
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nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

terdag om 18.45u. Avondgebed en 
zondag 10u. Goddelijke liturgie.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst olv parochianen.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Eric Wegman. 
Tevens crèche en peuterdienst. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. Bas Middelkoop. Collecte 
voor zomerkamp en Westhill. Op-
vang allerkleinsten en zondags-
school. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst ds. E.J. Wes-
terman. Organist: W. Spaargaren. 
Om 18.30u. Meeting Point met Pie-
ter Mur 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. W. 
Dekker uit Oosterwolde. Organist: 
Joh. v/d Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Gor Khatchikyan. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. C.D. Affourtit 
uit Amsterdam en 18.30 uur met ds. 
K.D. Huizinga uit Hoorn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof dienst olv 
parochianen en zondag 10.30u. in 
Karmelkerk jongerenviering mmv 
koor. Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Parochie Heili-
ge Maria van Egypte kerk viert Rus-
sisch-orthodoxe kerkdiensten. Za-

Zondag 
15 juni

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

Gevonden:
- Zwarteweg/hoek Clussiusstraat: Oudere zwarte Labrador. Reu. 
 Heeft een slipketting om.
- Oosteinderweg: Klein konijntje.

Weer creatief 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 18 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Aanslui-
tend is er van 12.00 tot 13.00 uur 
gelegenheid om gezellig met elkaar 
te lunchen. ’s Avonds is er van 19.30 
tot 21.30 uur de creatieve avond. 
Deze keer kunt u zich bekwamen in 
het bloemschikken. De kosten voor 
de avond zijn ook nu weer 5 euro. 
Voor al deze activiteiten zijn belang-
stellenden welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado, Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-345413 of kijk op de web-
site oosterkerk-aalsmeer.nl.

Jongerendienst 
in Karmelkerk

Aalsmeer - Zondag 15 juni begint 
om 10.30 uur een jongerendienst 
rond het thema ‘Neem de tijd’ in de 
RK Karmelkerk aan de Stommeer-
weg. Een muzikaal gelegenheids 
koor verleent medewerking aan de 
dienst, die ongeveer een uur duurt. 
Jong en oud is van harte welkom.

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOORTEN
Evi Mila Oostrum

Nacht van Gebed in Dorpskerk
Aalsmeer - Diverse plaatselij-
ke kerken houden in de nacht van 
vrijdag 13 op zaterdag 14 juni een 
Nacht van Gebed voor de vervolg-
de kerk gezamenlijk in de Dorps-
kerk. Daarmee geeft zij gehoor aan 
de veelgestelde vraag van vervolg-
de christenen: ‘Bid voor ons’. Chris-
tenen uit de omgeving zijn van harte 
welkom om (een deel van) de Nacht 
van Gebed bij te wonen en mee te 
bidden. De Nacht van Gebed is een 
initiatief van Open Doors, een or-
ganisatie die vervolgde christenen 
steunt in meer dan vijftig landen. 
De Nacht van Gebed wordt jaarlijks 
gehouden op honderden locaties 
in Nederland en België. Tijdens de 
Nacht van Gebed van 13 op 14 juni 
wordt onder andere gebeden voor 

voorganger Servant Obona uit de 
Centraal-Afrikaanse Republiek en 
Hanna uit Syrië. Open Doors maakte 
een dvd en een informatiemap voor 
de Nacht van Gebed. Er zijn ver-
schillende gebedsblokken, die wor-
den ingeleid door een kort filmfrag-
ment. Tijdens de zondag in datzelf-
de weekend besteden veel kerken 
aandacht aan de situatie van ver-
volgde christenen tijdens de Zon-
dag voor de Vervolgde Kerk. Meer 
informatie over de Nacht van Ge-
bed en een overzicht van de gebed-
slocaties, vindt u op www.nachtvan-
gebed.nl. In Aalsmeer kan gebeden 
worden in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. De Nacht van het Gebed 
begint vrijdag om 22.00 uur en ein-
digt om 6.00 uur zaterdagochtend.

Inloopmiddag voor 65+ers
Aalsmeer - Zondagmiddag 15 juni 
is er in de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer weer de inloop voor se-
nioren. Het thema van deze middag 
is, hoe kan het anders, Vaderdag. 
De inloop is voor alle senioren van-
af 65 jaar in Aalsmeer en omstre-
ken, die de zondagmiddag zo lang 
vinden duren. 

De middagen hebben een open ka-
rakter, starten om 15.00 uur en du-
ren tot 16.30 uur. Er wordt begon-
nen met een kopje thee of koffie, 
er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gele-

Opbrengst voor locale activiteiten
Jaarlijkse collecte Rode Kruis
Aalsmeer - Zonder giften kan het 
Rode Kruis niet bestaan, de jaarlijk-
se collecte is daarom enorm belang-

rijk. De collecteweek is dit jaar van 
15 tot en met 21 juni. Meer dan 70 
collectanten gaan volgende week 

genheid voor de ontmoeting met 
elkaar bij een goed gesprek of tij-
dens een van de spellen die klaar-
staan: sjoelen, Triominos, Rummi-
kub, keezen en memory zijn in-
middels geliefd gebleken. De mid-
dag wordt doorgaans bezocht door 
zo’n 20 à 25 mensen. Iedereen van-
af 65 jaar is van harte welkom in het 
kerkgebouw van de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 55. Tele-
foon kerkgebouw: 0297- 326527. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd. Voor in-
lichtingen: Ellen van Houten, oude-
renpastor, 06-14144344 of kijk op 
www.dgaalsmeer.nl.

Laatste Meeting 
Point dit seizoen

Aalsmeer - Zondag 15 juni om 18.30 
uur is alweer de laatste Meeting Point 
van dit seizoen in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. In deze dienst hoopt 
Pieter Mur te spreken over vrij van 
diep gewortelde verslaving. De mu-
zikale medewerking wordt verleend 
door een samen gestelde band uit 
wijk Dorp en Oost. Voel je welkom en 
neem je vader gerust mee.

weer langs de deuren om geld in 
te zamelen voor het Rode Kruis. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
activiteiten van de plaatselijke afde-
ling van het Rode Kruis in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Voorbeelden daar-
van zijn rolstoelwandelen en rol-
stoelfietsen, huisbezoeken aan ou-
deren en chronisch zieken, soos-
middagen, telefooncirkel voor al-
leenwonenden, ontmoetingsgroep 
beginnend dementerende ouderen, 
de jaarlijkse boottocht en de inter-
ventieboot op de Westeinderplas-
sen. Met de inkomsten van de col-
lecte kan het Rode Kruis zich blij-
ven inzetten voor de locale activitei-
ten in Aalsmeer en Kudelstaart. Dus 
steun en geef aan de collectant, zo-
dat het Rode Kruis zich kan blijven 
inzetten voor inwoners!

Sportmiddag Juniorpramenrace 
zaterdag bij de brandweer 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag om 
13.00 uur klinkt het startschot van al-
weer de tiende sportmiddag, dit keer 
bij brandweer Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 77. Nieuw dit jaar is dat de 
sportmiddag samen met de nationa-
le veiligheidsdag plaatsvindt. Zo wor-
den de junioren in contact gebracht 
met de brandweer van Aalsmeer. Het 
belooft een fantastische dag te wor-
den waarbij er gestreden gaat wor-
den om de beste startplaats van de 
Juniorpramenrace welke op 21 juni 
van start gaat. Er hebben zich al ve-
le teams aangemeld om mee te din-
gen naar de eeuwige roem als win-
naar van de juniorrace. Op zaterdag 
21 juni om 13.00 uur klinkt het start-
schot op het Stokkeland. Het thema 
dit jaar is Let’s Party! Vele feestende 

teams zullen zich verzamelen bij de 
start. De organisatie is er lang mee 
bezig geweest, de opdrachten en de 
route. De route is dit jaar veranderd 
en nu al te zien op facebook. 

Geheime- en inleveropdracht
Uit een geheime bron is een gehei-
me opdracht vernomen. Om alle op-
drachten met voldoende punten te 
behalen moeten alle deelnemers in 
de praam 1 kippenei per persoon 
meenemen. Tijdens de race zal deze 
bij een opdracht nodig zijn. Zorg er 
dus tijdig voor dat alle kinderen, be-
geleiders en kapiteins een kippen-
ei in hun zak hebben. Ook dit jaar 
is er tijdens de race een inleverop-
dracht waar punten mee te verdienen 
zijn. De inleveropdracht dit jaar is een 

maak een button waarop je feestende 
team staat uitgebeeld. Deze button 
welke door de deelnemers en deel-
neemsters zelf gemaakt moet worden 
mag niet groter zijn dan 391x224 mil-
limeter. Grotere buttons kunnen niet 
worden ingenomen, kleinere uiter-
aard wel. Bij de finish zullen alle but-
tons worden tentoon gesteld waar-
na de jury ter plaatsen de mooiste zal 
uitkiezen. Het team met de mooiste 
inleveropdracht gaan met z’n allen uit 
eten bij the Beach. 
Graag wil de organisatie iedereen die 
nog een bokaal van de juniorrace op 
de schoorsteen heeft staan, vragen 
deze tijdens de sportdag in te leveren. 
Wil je met je team graag meedoen, 
maar heb je je eigen team nog niet 
ingeschreven. Haast je dan! Meedoen 
kan nog door je team in te schrijven 
en het inschrijfformulier te downloa-
den op www.juniorpramenrace.nl of 
door een email te sturen naar esther-
juniorpramenrace@hotmail.com.









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

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op 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, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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

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

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

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 bestuurssecretari-
aat. 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

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

beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebben-
den die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsver-
gunning bij het college van burgemeester en wethouders een 
zienswijze hebben kenbaar gemaakt en door de belangheb-
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingediend.

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

kENNiSGEViNG ONTWERp bESCHikkiNG, WET 
ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT, 
OMGEViNGSVERGuNNiNG ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u aan de 
onderkant in het groene kader van deze advertentie.
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022274), het melden van brand-

veilig gebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 juni 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, REGuLiERE pROCEduRE

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het uitbreiden van een 

woonhuis, het plaatsen van een dakkapel en het aanleg-
gen van een in- uitrit, ontvangen op 16-04-2014;

- Oosteinderweg 461 (Z-2014/016333), het uitbreiden van 
een woonhuis aan de achterzijde, ontvangen op 11-03-
2014.

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-

stemmingsplan t.b.v. kantoor aan huis (verzonden 6 juni 
2014);

- Oosteinderweg 301 (Z-2014/026301), het verharden van 
een in- en uitrit (verzonden 9 mei 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

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

van asbesthoudende materialen (verzonden 10 juni 2014).
Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 

TijdELijkE AfSLuiTiNG AMSTERdAMSEWEG 
TuSSEN NiEuWE N201 EN dE ROTONdE jOHAN 
ENSCHEdEWEG, uiTHOORN

Op 18, 19 en 20 juni is de Amsterdamseweg tussen de nieu-
we N201 en de rotonde Joh. Enschedeweg volledig afgeslo-
ten, dit in verband met werkzaamheden ten behoeve van de 
definitieve inrichting van de kruising Hollandsedijk/Amster-
damseweg. Vanwege een juridische procedure was het niet 
mogelijk deze werkzaamheden eerder uit te voeren en is het 
ontwerp van de kruising aangepast. Er zou ter hoogte van 
de Hollandsedijk alleen een fietsoversteek komen. Met het 
aangepaste ontwerp wordt het ook mogelijk om met auto’s 
en kleine vrachtauto’s (tot 10 meter) van en naar de Boven-
kerkerweg te rijden. 
De omleidingsroute tijdens de werkzaamheden is via de Am-
steldijk - Chemieweg - Amsterdamseweg - Johan Enschedeweg 
(- Wiegerbruinlaan - Zijdelweg ) en vice versa.

Toekomstige situatie rondom kruising 
Hollandsedijk/Amsterdamseweg
Verkeer komend vanaf de nieuwe N201 richting Hollandse-
dijk/Bovenkerkerweg kan alleen rechtsaf de Hollandsedijk 
op rijden. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk/Bovenker-
kerweg kan alleen rechtsaf richting Uithoorn. 
Verkeer komend uit Uithoorn kan niet meer (linksaf) de Hol-
landsedijk. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk kan niet 
meer linksaf via de Amsterdamseweg de nieuwe N201 op.

bEkENdMAkiNG ALGEMEEN bESTuuR OMGEViNGS-
diENST NOORdzEEkANAALGEbiEd 26 MEi 2014

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft in zijn openbare oprichtingsvergadering 
van 26 mei 2014 het volgende besloten:

besluit aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter
Het algemeen bestuur heeft besloten drs. Th. L.N. Weterings 
aan te wijzen als voorzitter van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en drs. D. Emmer als plaatsvervangend 
voorzitter

besluit wijziging benoeming secretaris en 
plaatsvervanger
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 nr. 4 tot benoeming van de secretaris en zijn 
plaatsvervangers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied.

besluit benoeming dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur heeft besloten tot lid van het dage-
lijks bestuur aan te wijzen:
- drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd 

door het college van GS van de Provincie Noord-Holland,
- drs. Th. L.N. Weterings, lid van het algemeen bestuur be-

noemd door het college van B&W van Haarlemmermeer,
- drs. D. Emmer, lid van het algemeen bestuur benoemd 

door het college van B&W van Zaanstad,
- X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het col-

lege van B&W van Amsterdam,
- drs. G. van der Hoeven, lid van het algemeen bestuur 

benoemd door het college van B&W van Aalsmeer.

besluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 

Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn 
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Ecuadorlaan 21, 23, 25 en 27 (Z-2014/033331), het op-

richten van een inrichting Met en Co.

Officiële Mededelingen
12 juni 2014

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de afgifte van deze 
vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u aan de onderkant in het groene kader van deze 
advertentie:
- Brasemstraat 50 (Z-2014/011777), het plaatsen van een 

dakkapel (voor) (verzonden 4 juni 2014);
- Kastanjelaan 30 (Z-2014/023342), het verhuren van 4 ka-

mers aan maximaal 6 personen (verzonden 4 juni 2014);
- Legmeerdijk 275 (Z-2014/023316), het verhuren van 

4 kamers aan maximaal 8 personen (verzonden 4 juni 
2014);

- Legmeerdijk 327 (Z-2014/007148), het veranderen van 
een kas d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en panelen 
(verzonden 6 juni 2014);

- Schweitzerstraat 96 (Z-2014/023973, het plaatsen van 
een dakkapel (voor) (verzonden 4 juni 2014);

- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde (verzonden 10 juni 2014).

WEiGERiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren. Tegen de afgifte van deze 
vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u aan de onderkant in het groene kader van deze 
advertentie.
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een 

nieuwe supermarkt (verzonden 27 mei 2014).

VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN VOOR 
WOONARkEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u aan de onderkant in het groene 
kader van deze advertentie.
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2014/029558), het gewijzigd bou-

wen van een woonark voor permanente bewoning (ver-
zonden 5 juni 2014).

OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG VAN HET 
bESTEMMiNGSpLAN “N201-zONE”, HORNWEG 159 
EN bESLuiT HOGERE GRENSWAARdEN

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een 
woning op het adres Hornweg 159 (Z-2013/060573) (verzon-
den 11 juni 2014). 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan N201-zone aangezien de woning binnen 
de geluidscontouren Schiphol wordt gerealiseerd. Voor dit 
voornemen wordt door middel van een uitgebreide procedure 
voor de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. 

besluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het 
verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikke-
ling en heeft betrekking op het overschrijden van de grens-
waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Hornweg. 
Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk 
om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 12 juni 2014 voor 
6 weken op de volgende wijzen ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

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

van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

EVENEMENTEN

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

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Westeinderpaviljoen B.V., Kudelstaartseweg 22, Aalsmeer 
 (Z-2014/018753), verleend 6 juni 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Westeinderpaviljoen B.V., Kudelstaartseweg 22, Aalsmeer 

(Z-2014/018753), verleend 6 juni 2014.

EVENEMENTENVERGuNNiNG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Avondvierdaagse Kudelstaart, 16 tm 19 juni 2014 
 (Z-2014/023178).
Datum verzending vergunning 12 juni 2014

COLLECTES

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

TER iNzAGE

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

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijn-
de stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbe-
sluit Wabo om de omgevingsvergunning voor 
de bestaande LPG-tankstations van de Shell 
gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aals-
meer met ingang van 31 maart 2015 in te 
trekken. 

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

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N196 en 
Zwarteweg’ met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 08072014 Stationsweg 6 (weigeren vergunning voor 
bouwen van een nieuwe supermarkt)

t/m 16072014  Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel, 
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4 
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeer-
dijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan 
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96 
(het plaatsen van een dakkapel, voor)

t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van 
een woonark voor permanente bewoning)

t/m 18072014  Legmeerdijk 327 (het veranderen van een kas 
d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en pa-
nelen)

t/m 22072014 Uiterweg 82 (het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde)

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)





AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

TIP:TIP: KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Western gitaar
‘Hagstrom’
    € 399,-

Groot assortiment
Percussie

instrumenten

Mondharmonica
‘Belcanto’
(blues)   

Ukelele  ‘Karola’
(diverse motieven)

€ 6,80

€ 29,95

Muziek
Donderdag 12 juni:
* Start DJ Mixwedstrijden in dans-
café de Praam, Zijdstraat.
Vrijdag 13 juni:
* Oranjefeest rond WK Voetbal in 
Feesterij de Bok, Dreef 5.
* Friday Night Party met dj Henkie in 
danscafé de Praam, Zijdstraat, 22u.
Zaterdag 14 juni:
* Afsluiting week van The Beatles 
met concert in bibliotheek, Markt-
straat v/a 15u.
* Estafette-dj v/a 16.30u. en Praam-
party met dj v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
* Rock-classics van band Alice 
Good in N201, Zwarteweg, 21-01u.
* Pyjamaparty in Feesterij de Bok, 
Dreef v/a 22u.
Zondag 15 juni:
* Mason Rack Band in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Dinsdag 17 juni:
* Open repetitieavond Davanti in ‘t 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 21u.
Vrijdag 20 juni:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij korenmolen De Leeuw, Zijd-
straat v/a 19u.
* Concert band De Klugt in Ooster-
bad, Jac. Takkade 1 v/a 20u.

Films
T/m 19 juni
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Nieuw: X-Men: Days of Future Past. 
Voor jeugd: Muppets Most Wanted, 
Flits en het magische huis, Rio 2, K3 
Bengeltjes en Mees Kees op kamp. 
Voor volwassenen: Toen was geluk 
heel gewoon en The Other Woman. 
Zaterdag 14 juni:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Woensdag 18 juni:
* Film ‘Lemon Tree’ in het Baken, 
Sportlaan v/a 20u.

Exposities
Zaterdag 14 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
13 tot en met 15 juni:
* Rozententoonstelling op de Histo-
rische Tuin open met keuring en vei-
ling. Open: Vrijdag 10-16.30u.en za-
terdag en zondag 13.30-16.30u. In-
gang Praamplein. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
Tot en met 19 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-

derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen
Donderdag 12 juni:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 14 juni:
* Open dag visserijbedrijf Rekelhof, 
Herenweg 32a van 11 tot 16u. 
* Veiligheidsdag bij brandweer, poli-
tie en ambulancedienst, Zwarteweg 
en Dreef, 10-16u.
* Sportmiddag deelnemers Junior 
Pramenrace bij brandweer v/a 13u.
* Herdenking start verzameling Mo-
kum Collectie 30 jaar geleden door 
Dieuwke Bakker in Huiskamermu-
seum, Van Cleeffkade 12a, 16.30u.
* Feest 95 jaar VVA op terrein Dreef. 
Om 19u. wedstrijd, v/a 20u. reünie.
Zondag 15 juni:
* Open dag Waterskivereniging op 
surfeiland Vrouwentroost, 11-15u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
* Open Meer ontmoeting in gebouw 
Irene, Kanaalstraat v/a 16.30u.
Dinsdag 17 juni:
* Computerinloop voor senioren bij 
Vita, Clematisstraat 20. Ook op don-
derdag. Beide dagen 9.30 tot 12u.
* Golftoernooi voor AMC door Rota-
ry in Amsterdamse Bos v/a 12u.
Woensdag 18 juni:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mi-
kado, Catharina Amalialaan, 9.30-
11.30u. Tevens lunch 12-13u. en 
creatieve avond 19.30-21.30u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
Vrijdag 20 juni:
* Open Hof keuken in het Baken, 
Sportlaan van 18 tot 20u.
21 en 22 juni:
* Aalsmeer Flower Festival met di-
verse activiteiten, waaronder open 
tuinen. Zaterdag en zondag v/a 10u. 
Zaterdag ook Bruggenfestival in 
Oosteinde en Junior Pramenrace en 
Plaspop op Westeinderplassen.

Vergaderingen
Donderdag 12 juni:
* Netwerkbijeenkomst Borrel Aals-
meer in Welkom Thuis, Stommeer-
weg. Inloop v/a 17u.
* Bijeenkomst Cultuurpunt voor 
Amateurvereniging, 18 tot 19.30u.
* Raadsvergadering in gemeente-
huis, Raadhuisplein v/a 20u.
* Greenport Aalsmeer event voor 
sierteeltsector, 14-17u. in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade.
Woensdag 18 juni:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 19 juni:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis over Lentenota v/a 20u.
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Met verleden en toekomst snijroos
Rozententoonstelling in 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Van vrijdag 13 tot en 
met zondag 15 juni organiseert de 
Historische Tuin Aalsmeer een bij-
zondere rozententoonstelling in sa-
menwerking met Aalsmeerse ver-
edelaars en rozenkwekers onder de 
naam Roooz. Deze tentoonstelling 
laat het verband zien tussen de ver-
edelaar, kweker en de handel. Met 
behulp van rozenkwekers en ver-
edelaars wordt er een tentoonstel-
ling samengesteld waarbij het he-
den, verleden en de toekomst van 
de snijroos getoond zal worden. In 
de bijzondere omgeving van een 
oude koeienstal worden de aller-
nieuwste cultivars getoond, die over 
een paar jaar het sortiment voor de 
consument zullen gaan bepalen. In 
de expositiekas van de Historische 
Tuin wordt het hedendaagse sorti-
ment snijrozen tentoongesteld. In 
de kassen van de Historische Tuin 
vindt de bezoeker de snijrozen ge-
schiedenis vanaf 1896 tot circa 
1960 terug. Het verschil met de he-
dendaagse rozen is vooral te ruiken, 
maar ook de bloemvorm en groei-

wijze van de huidige rozen zijn to-
taal verschillend van de oude culti-
vars. Buiten tenslotte de oorsprong 
van de rozenteelt in het algemeen.
De bezoekers kunnen zo’n 300 va-
zen met rozen bewonderen en wor-
den ook uitgenodigd om de inzen-
dingen te beoordelen en de mooi-
ste vaas rozen voor de consument 
aan te wijzen.

De Historische Tuin Aalsmeer laat de 
tuinbouwkundige geschiedenis zien 
van Aalsmeer. Naast 200 rozensoor-
ten zijn er ook fruitbomen, pelargo-
niums en vele andere planten te be-
wonderen. De ingang van de Histo-
rische Tuin is op het Praamplein. Op 
vrijdag is de Tuin geopend van 10.00 
tot 16.30 uur en zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag 
en zondag vinden er speciale veilin-
gen plaats, waarbij bezoekers zelf 
via de veilingklok rozen kunnen in-
kopen. Entree voor volwassenen is 
4 euro, 65+ers betalen 3.50 euro en 
voor Museumkaarthouders en kin-
deren is de toegang gratis. 

Herdenking stichtster Galerie Mokum

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

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

Sensationele show!
The Mason Rack Band live 
in The Shack zondag
Oude Meer - The Shack boekt sen-
sationele liveshow uit Australië. 
Naar de drie getalenteerde muzi-
kanten van The Mason Rack Band 
wordt enorm uitgekeken. Op vader-
dag, zondagmiddag 15 juni, is de 
show die je écht gezien moet heb-
ben! De Mason Rack Band is een 
driemans band uit Queensland en 
zal zondagmiddag een verplette-
rende indruk achterlaten met hun 
dynamische, hoog energieke live 
show. Met hun muziek én act trek-
ken ze in Australië duizenden fans, 
en waar ook ter wereld ze optreden, 
nog nooit waren de mensen zo on-
der de indruk en muzikaal verrast! 
Zanger en songwriter Mason met 
zijn uitzonderlijke supersexy stem, 
gitaar en lapslide gitaar, heeft een 
groot talent en passie voor zijn mu-

ziek. Mason is een geboren enter-
tainer. Zoals hij zelf zegt: “Het is 
show, meer dan alleen muziek, het 
is ook een visuele beleving.” Ma-
son speelt samen met Aram Anson 
op drums en Jamie Roberts op bas. 
Geef ze lege biervaten, drumsticks 
en een podium en het dak gaat eraf! 
Het is écht meer dan alleen maar de 
fantastische muziek, het is een be-
leving! 
Dus houdt aanstaande zondagmid-
dag 15 juni vrij voor deze absoluut 
sensationele show uit Australië! The 
Shack is zondag 15 juni open vanaf 
15.00 uur en The Mason Rack Band 
begint om 16.00 uur. Toegang is 7,50 
euro. Voor alle info en openingsda-
gen en tijden: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 12 juni, start de DJ Mixwed-
strijd ‘Praam in de mix’ met de eer-
ste voorronde. De tweede voorron-
de is een week later, op 19 juni. Voor 
de DJ Mixwedstrijd zijn twaalf DJ’s 
geselecteerd die zich voor deze bat-
tle hebben ingeschreven. Zij zijn on-
der andere door de ervaren DJ Nis-
ta geselecteerd op basis van hun in-
gestuurde demo. Op één voorron-
de avond zullen zes DJ’s hun mix 
van circa 30 minuten laten horen en 
hun DJ kwaliteiten laten zien aan de 
vakjury en aan de gasten. De vol-
gende zes DJ’s mogen vanavond 
het spits afbijten: DJ Sambrosa, DJ 
Raydubz, DJ Massive, DJ Tom’e, DJ 
Igorrazz en DJ Ivaro. Voor volgende 
week zijn dit: DJ Manulectro, DJ Yu-
ri Eleven, DJ Rock Asley, DJ Snow-
vision, DJ Nathan Supeme. De ju-
ry let op originaliteit, techniek, uit-
straling, muziek keus en mix pres-
taties. Van elke voorronde gaan drie 
DJ’s door naar de finale avond, die 
op donderdag 26 juni wordt gehou-
den! Zij strijden voor mooie prijzen 
en een gastoptreden bij DJ Nista 

met het buitenfestival Tropical Night 
bij danscafé de Praam. 
Vanavond ook de opening van het 
FIFA WK Voetbal 2014 en dan mor-
gen de eerste wedstrijd voor Ne-
derland tegen Spanje om 21.00 uur. 
Danscafé de Praam is vanaf 19.00 
uur open. De wedstrijd kan op ze-
ven schermen worden bekeken! Ui-
teraard is de Praam in een oran-
je jasje gestoken en staan er vol-
doende banken, krukken en stoe-
len klaar. De Boet (het tweede deel 
van de Praam) wordt als rookruimte 
ingericht waar je dus ook relaxt en 
gezellig kan kijken! Tussendoor ui-
teraard hapjes en twee kanjers ach-
ter de voorbar! Jupiler is de trotse 
sponsor van het FIFA WK Voetbal 
2014, het grootste sportevenement 
ter wereld, wat inhoudt dat Jupiler 
vol in de spotlights komt te staan. 
Danscafé de Praam is geselecteerd 
als Tapper van het officiële WK bier! 
Om dit te vieren is er nog veel leuks 
tijdens de wedstrijden! Dit beloven 
goede avondjes te worden! Nu nog 
hopen op goede resultaten van het 
Nederlands Elftal!

Films voor alle leeftijden
Binnenkort ‘Hoe tem je een 
draak’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Binnenkort is in Crown 
Cinema de nieuwe jeugdfilm ‘Hoe 
tem je een draak’ te zien. Voor de-
ze week presenteert de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade 15 opnieuw 
een gevarieerd filmaanbod met van-
daag, donderdag, en Vrijdag van-
af resp. 18.45 en 19.15 uur Malefi-
cent 3D, Toscaanse bruiloft (kleine 
zaal) en X-Men: Days of Future Past. 
Op zaterdag draaien extra voor de 
jeugd Flits en het Magische huis om 
12.45 uur en Rio 2 in 3D om 14.30 
uur en in de avond films voor alle 
leeftijden. 
Zondag trakteert Crown Cinema 
een lange filmdag vanaf 10.30 uur 
met Rio 2 in 2D en in 3D en K3 en 
het Dierenhotel (kleine zaal). Eind 
van de middag kan genoten worden 
van Maleficent 3D en de Toscaanse 
bruiloft en in de avond gaat het licht 

uit voor X-Men: Days of Future Past. 
Kaarten reserveren kan door te bel-
len naar 0297-753700 en mail naar 
info@crowncinema.nl. 

Monty Phyton live
En het laatste nieuws: Op zondag 20 
juli is de wereldwijde vertoning van 
Monty Phyton live en deze film is 
deze dag ook te zien in Crown Cine-
ma. Samen tellen ze maar 358 jaar 
en ze zijn er helemaal klaar voor om 
nog één keer te schitteren, een fina-
le reünie. John Cleese, Terry Gilliam, 
Eric Idle, Terry Jones en Michael Pa-
lin zullen weer samen op het podi-
um staan voor de eerste keer sinds 
hun optreden in de Hollywood Bowl 
op 15 september 1980. Voor meer 
informatie hierover en het comple-
te filmprogramma deze week: www.
crowncinema.nl. 

Voetbal kijken op meerdere schermen

De Bok klaar voor Oranje
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 
13 juni barst het feestgeweld los in 
Feesterij de Bok, dan is namelijk de 
aftrap van het grote oranjespektakel 
met Live op meerdere schermen de 
wedstrijd Spanje tegen Nederland. 
Een uur voor de wedstrijd staan al-
le deuren wagenwijd open en is de 
DJ bezig om de bezoekers voor te 
bereiden op een mooi feest. Uiter-
aard ben je eerder ook welkom want 
de Bok gaat open vanaf 16.00 uur. 
Het heeft een bijkomend voordeel 
voor je als je op tijd komt, de eerste 
100 bezoekers krijgen namelijk een 
oranje Bokzonnebril en de eerste 
20 dames krijgen ook nog eens een 
deftige oranje strohoed. Tijdens de 
wedstrijd staat uiteraard de confetti 
paraat, dus die hoef je zelf niet mee 
te nemen, het mag natuurlijk wel. 
Na de wedstrijd gaan de zitplaatsen 
aan de kant en dan is het tijd voor 
een groot feest tot 05.00 uur.

Eerste Pyjamaparty
De volgende dag, zaterdag 14 juni, 
wordt voor het eerst een Pyjama-
party georganiseerd. Heb je geen 
pyjama? Dan mag je natuurlijk ook 
je onesie aantrekken. Let wel: De 
dresscode is uiteraard niet verplicht.
De woensdag staat ook groot in 

het teken van Oranje, dan is name-
lijk om 18.00 uur de wedstrijd Ne-
derland tegen Australië en uiteraard 
staan de medewerkers van de Fees-
terij aan de Dreef ook weer een uur 
van tevoren in volle glorie op je te 
wachten. Deze avond krijgen ook 
de eerste 100 bezoekers een mooi 
oranje Bok zonnebril en de eerste 
20 dames ook nog een Flügel Oran-
jemuts. Deze avond gaat het feest 
door tot 01.00 uur en is het aan te 
raden de volgende dag vrij te ne-
men.

Gratis broodje
Vergeet trouwens niet je broodje fri-
kandel of broodje kroket WK-bon 
mee te nemen uit de Nieuwe Meer-
bode van 28 mei. De bon is geldig 
tijdens alle Oranje wedstrijden. De 
Bok zorgt dat er genoeg broodjes 
zijn, dus honger hoef je in ieder ge-
val niet te lijden. De overige wed-
strijden zijn uiteraard ook te zien, 
let wel op de openingstijden van 
de Bok. Heb je trouwens al je oran-
jebokshirt besteld? Zo niet ga dan 
snel naar www.bokshop.nl en er 
wordt gezorgd dat ie snel in huis is.
Even kort samengevat, wil je weten 
waar het feestje is? Ga naar www.
hierisdatfeestje.nl.

Film ‘Lemon Tree’ in ‘t Baken 
Aalsmeer - Op woensdag 18 ju-
ni draait de film ‘Lemon Tree’ in de 
Open Hof Kerk. ‘Lemon Tree’ is het 
verhaal over de fictieve Israëlische 
minister van Defensie en zijn mooie 
vrouw Mira. Zij worden buren van 
de Palestijnse weduwe Salma Zi-
dane, die met haar knecht Ali moet 
zien te overleven van haar citroen-
bomen. Maar voor de veiligheid van 
de vrouw van de minister eist de ge-

heime dienst dat de citroenbomen 
verdwijnen. ‘Lemon Tree’ is een re-
alistisch vormgegeven drama met 
weinig opsmuk. 
De Israëlische filmmaker Eran Riklis 
velt geen oordeel over het conflict, 
het is er één van de vele in het grote 
conflict. De film op 18 juni begint om 
20.00 uur, inloop met koffie of thee 
vanaf 19.45 uur in Het Baken aan de 
Sportlaan 86.

Afsluiting seizoen in De Horizon
Zangavond Song of Joy
Kudelstaart - Dinsdag 17 juni is de 
laatste repetitie avond van interker-
kelijk koor Song of Joy. Deze wordt 
niet gehouden in Kudelstaart in ker-
kelijk centrum De Spil. De dirigent 
en koorleden gaan namelijk de-
ze avond op bezoek bij de bewo-
ners van Zorgcentrum De Horizon 
in Hoofddorp. Het wordt een gezel-
lige avond met allerlei verschillen-
de liederen gezongen door het koor. 
Maar ook de bewoners worden uit-
genodigd om gezellig mee te doen.
De avond begint om 19.30 uur en 

wordt rond 21.00 uur afgesloten. 
Iedereen die van zang en zingen 
houdt, is hartelijk welkom. Op dins-
dag 2 september start het koor weer 
met een nieuw seizoen. De repeti-
ties vinden plaats in Kerkelijk Cen-
trum De Spil in de Spilstraat 5 in Ku-
delstaart. 
De oefenavonden zijn van 20.00 tot 
22.00 uur met natuurlijk een koffie-
pauze om even bij te praten. Ieder-
een die eens wil ervaren hoe gezel-
lig zo’n avond is, wordt uitgenodigd 
eens langs te komen.

Twee voorrondes, één finalavond
Vanavond start DJ Mix- 
wedstrijd in de Praam
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en omgeving

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

Senioren restaurants
In onze seniorenrestaurants kunt u dagelijks een heerlijke maaltijd nut-
tigen, kijk per locatie wanneer u terecht kunt. Een driegangen maaltijd 
kost 8,50 euro en een dag tevoren reserveren is wel zo handig.

Activiteiten
Voor Elkaer - Kudelstaart
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel. 0297- 820979, is op week-
dagen open van 9.00 tot 17.00 uur en elke woensdagavond tot 19.30 uur. 
Op de woensdag kunt u ook ’s avonds dineren, maar wel even reserveren.
Op woensdagavond 18 juni en op maandag 23 juni, de avonden dat het Ne-
derlands elftal speelt, kunt u op een groot scherm kijken naar het voetbal. 
Wilt u één of beide avonden bijwonen, reserveer dan tijdig. Op deze avond 
wordt er géén warme maaltijd geserveerd, maar er is wel soep met brood-
jes inclusief een kop koffi e/thee voor 5 euro. De aanvang is om 17.00 uur.
Verder kunt u elke dinsdagmiddag van14.30 tot 16.30 uur handwerken en op 
woensdag van 14.30 tot 16.30 uur is er spelletjesmiddag, onder andere kla-
verjassen en rummikub. 

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e in ons restau-
rant. Op weekdagen van 12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag 
om 17.30 uur kunt u er een warme maaltijd gebruiken. Reserveren kan via 
0297-326050.

Inloopcentrum Irene
Het Ontmoetingscentrum, onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, heeft een 
Inloopcentrum waar u elke dinsdag en donderdag kunt binnenlopen vanaf 
10.45 uur voor een kopje koffi e of thee. Tevens is er de mogelijkheid om te 
blijven lunchen en aan activiteiten mee te doen. 
Dinsdag 17 juni: 10.00-12.00 uur: ‘Zo doe je dat’ en sjoelen en van 14.30 tot 
15.30 uur: ‘Musica’, zangmiddag onder begeleiding van accordeonist. 
Donderdag 19 juni: 10.00-12.00 uur: ‘Totaal vitaal’, warming-up en ringwer-
pen en van 14.30 tot 15.30 uur: ‘Breinzaken’, ouderwetse schoolplaten.

Fitnesstuin
Afgelopen week is de fi tnesstuin bij het zorgcentrum geopend. Alle senio-
ren van Aalsmeer zijn hier welkom. Komende maanden kunt u onder bege-
leiding van fysiotherapeuten de diverse apparaten uitproberen.

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Wekelijks veel activiteiten

Boerenvreugd op zoek 
naar donateurs!
Aalsmeer - Mede door de honder-
den vrijwilligers gebeuren er bij-
zondere dingen in Aalsmeer. Al-
les loopt ogenschijnlijk op rolletjes 
en het plezier dat de inwoners be-
leven aan de aangeboden activi-
teiten wordt op een gegeven mo-
ment als vanzelfsprekend ervaren. 
Wat men echter wel eens vergeet, 
is dat er voor al die leuke activitei-
ten niet alleen veel inspanning ge-
leverd moet worden, er is ook geld 
nodig om het reilen en zeilen van 
de vele verenigingen en stichtin-
gen te kunnen blijven garanderen. 
Een mooi voorbeeld is kinderboer-
derij Boerenvreugd. Per jaar bele-
ven tussen de 15.000 en 20.000 (af-
hankelijk van het weer) getelde be-
zoekers veel plezier aan de mooiste 
en de meest veilige speeltuin uit de 
omgeving van Aalsmeer en aan al-
le dieren, zoals ezels, konijnen, pau-

wen, cavia’s kippen, geiten, schapen 
en in de zomer ook koeien. Kinde-
ren ontdekken hier wat de natuur-
lijk basis is van de dieren. Zij kun-
nen knuffelen met de konijnen of 
cavia’s en vrij rond lopen tussen de 
schapen en geiten. De ezels mogen 
geaaid en verder zijn er de educa-
tieve tentoonstellingen over de na-
tuur en het boerenleven. Het tonen 
van een geboorte van een gezon-
de ooi zal ongetwijfeld op de jeugd 
een onuitwisbare indruk maken. Het 
is de meest aansprekende manier 
van aanschouwend onderwijs. Ve-
le vaders, moeders, opa’s en oma’s 
brengen samen met hun kinderen 
en kleinkinderen heel wat tijd door 
op de kinderboerderij. De verdeling 
speeltuin en weides waar de die-
ren vrij kunnen rondlopen is in goed 
evenwicht. Eén van de bestuursle-
den, Huub van Schaik, noemt zijn 

vrijwilligerswerk lachend: een gratis 
hobby en vervolgt op een wat ern-
stigere toon dat de Kinderboerderij 
recreatief, educatief en veelzijdig is. 
“Wij verschaffen hier mens en dier 
veel plezier.” 

Natuur beetje dichter bij huis
 “Wij hebben voortdurend de ambi-
tie om nieuwe dingen te verzinnen, 
nieuwe bronnen aan te boren en 
groepen aan te spreken. Samen met 
Natuur en Milieu Educatie–commis-
sie (NME) is er voor leerlingen van 
basisscholen en kinderen van de 
kinderdagverblijven een nieuw les-
programma samengesteld. Wat wij 
doen is de natuur een beetje dich-
ter bij huis halen.” Wie over het ter-
rein loopt, zal opvallen hoe schoon 
en opgeruimd alles is. Een team, 
bestaande uit zo’n 70 vrijwilligers, 
waaronder 15 betrokken teeners, 
en de 12 cliënten van Ons Tweede 
Thuis (met in hun pakket dierver-
zorging) houden zich bezig met de 
verzorging van de dieren, de stal-
len en het terrein. In de loop der tijd 
zijn er dag- en nachtverblijven van 
de dieren en schuilhokken ver- en 
gebouwd, waardoor er een volledi-
ge boerderij is ontstaan met duur-
zame materialen. Alles door vrijwil-
ligers vervaardigd in eigen werk-
plaats. Het geld dat hiervoor nodig 
was, is afkomstig van sponsors en 
fondsen. Voor de toekomst staan 
nog een nieuw schuilhut, een nieu-
we materiaalschuur en informatie-
borden op het verlanglijstje. 

Geld voor voeding
Maar alle dieren, het kan niet an-
ders dan dat de Stichting Wakker 
dier over onderdak en verzorging 
dat alle dieren wordt geboden meer 
dan tevreden is, moeten wel te eten 
hebben. Wie de voerruimte binnen-
komt ziet onmiddellijk de omvang 
van de totale hoeveelheid voer. Tot 
aan de nok toe zitten de zes van 
pvc buizen vernuftige gemaakte si-
lo’s vol met granen, gemengd voer, 
biks en korrels. Ieder diersoort zijn 
eigen voeding. Dat hier veel geld 
voor nodig is niet zo ingewikkeld 
om te begrijpen. Hoewel de boer-
derij niet te klagen heeft over trou-
we donateurs (de vroegere tientjes-
leden) benadrukt Huub van Schaik 
dat het tijd wordt om nog maar weer 
eens aan de bel te trekken want de 
stichting, die een ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instellingen)- status 
heeft, is hard toe aan nieuwe do-
nateurs. De komende weken zal er 
een gerichte wervingsactie gehou-
den worden in Kudelstaart. “Wij krij-
gen geen subsidie en kunnen daar-
om niet buiten donateurs. Al het 
binnen gekomen geld wordt puur 
besteed aan voer, verzorging, hooi, 
stro, water, medicijnen (vitamines 
en inentingen). Kijk dat is zo mooi 
wanneer je werkt met louter vrijwil-
ligers, dan telt er geen geldelijk ge-
win. Het bestuur is er van doordron-
gen dat wij werken met geld van 
anderen. Wij voelen ons schatplich-
tig aan onze donateurs. De men-
sen die hier veel van hun tijd be-
steden voelen zich allemaal maat-
schappelijk betrokken. Wij ko-
men tegemoet aan een onderdeel 
van de samenleving waarvoor een 
groot draagvlak is. Dat zit gewoon 
in ons DNA.” Voor meer informatie: 
donateurs@boerenvreugd.nl 
Janna van Zon

Aanleg rietlanden in Bovenlanden
Aalsmeer - Ter compensatie van het 
verdwijnen van natuur bij de verbre-
ding van de N207 tussen Leimuiden 
en Lisse legt de Stichting de Boven-
landen in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland bijna 2 hectare nieu-
we natuur aan in de bovenlanden van 
Aalsmeer. Dit voorjaar is een perceel in 
het Molmpoeltje bij de Stommeerka-
de ingeplant met bomen. Op dit mo-
ment is de stichting bezig met de om-
vorming van een cultuurakker naar na-
tuur in bovenlanden in Aalsmeer Oost. 
Nieuw is hier de vorming van rietland. 
Deze akker zal omgevormd worden 
naar een stuk rietland van 2.200 vier-
kante meter. Riet moet met de wortels 
in het water staan en daarom is on-

geveer 750 kubieke meter grond af-
gegraven om het niveau van het ter-
rein te verlagen. Hiernaast worden la-
ge, natuurvriendelijke schoeiingen ge-
plaatst waarover dieren zich gemak-
kelijk kunnen verplaatsen. Achter de 
schoeiingen is ook nog een stuk water 
aangehouden zodat er zich een grote-
re variatie aan planten zal vestigen. Het 
perceel zelf zal ingeplant worden met 
11.000 rietplanten. Om vraat door gan-
zen te voorkomen wordt het hele ter-
rein de eerste tijd met een stuk gaas 
omspannen. De komende zomer zullen 
nog meer oude akkers worden omge-
vormd naar natuur in het kader van dit 
project. Dit wordt dan zowel moeras-
bos als riet.

Gezocht: Oud leden 
van Da Capo’s popkoor
Amstelland - Da Capo’s popkoor 
is 20 jaar geleden opgericht door 
Luuk Heijlman en Ferdinand Beuse. 
Ze voorzagen zeker in een behoef-
te, want er was nog geen popkoor in 
Uithoorn. In de daaropvolgende ja-
ren zijn er veel mooie optredens ge-
geven. Het koor repeteerde wekelijks 
in het Alkwin Kollege in Uithoorn. 
Na 7 jaar werd het dirigentenstok-
je overgenomen door Floor van Erp. 
Hij leidt nog steeds vol enthousias-
me het koor. Inmiddels is een repeti-
tieruimte in buurthuis Ons Streven in 
Amstelhoek gevonden. 

Daar wordt elke donderdagavond 
geoefend. Popmuziek is natuurlijk 
muziek van alle tijden en het koor 
gaat dus met alle tijden mee. In prin-
cipe worden alle stijlen en richtingen 
binnen de popmuziek door Da Ca-
po’s Popkoor gezongen; het repertoi-
re omvat nummers uit alle belangrij-
ke stromingen van de laatste veertig 
jaar. Van Simon & Garfunkel tot Rob-
bie Williams, van Marco Borsato tot 
Bløf en alles wat daar tussenin ligt, 
zoals The Eagles, Madonna, Queen 

en De Dijk. Daarnaast staan ook ge-
durfde a-capella nummers op het 
programma. In de loop der jaren zijn 
vele mensen in de regio lid geweest 
van Da Capo’s Popkoor. Voor ieder-
een die ooit met Da Capo heeft ge-
zongen is er de mogelijkheid om dat 
nog eens te doen! Vanaf 8 mei kun 
je namelijk elke week mee repeteren 
in buurthuis Ons Streven in Amstel-
hoek. Geoefend worden nummers 
van Queen, the Mamma’s & Pappa’s, 
The Beatles, ELO, een Country Rock 
Medley en nog veel meer bekende 
hits. Oud-dirigent Ferdinand Beuse 
verzorgt een deel van het jubileum-
concert, dat op zaterdag 27 septem-
ber gegeven wordt in de Schouw-
burg van Amstelveen. Deze repeti-
ties starten op 29 juni, uiteraard ook 
met vele bekende nummers. 
De naam van het prachtige concert 
is ‘Route 94, All the way to 20 D.C.’ 
Neem een kijkje op de website pop-
koorlustrum.nl en geef je op ≠als 
je mee wilt doen met dit geweldige 
feest! Natuurlijk wordt het behalve 
heerlijk zingen ook een heel gezel-
lige reünie. 

Volop leuke uitjes tijdens het 
afgelopen Pinksterweekend 
Aalsmeer - Er was weer van alles te 
doen afgelopen weekend in de ge-
meente. Vooral in trek was de lego-
beurs in de Crown Studio’s waar vol 
bewondering is gekeken naar het 
legocircus, de legokermis, het leg-
odorp en alles wat gebouwd was 
met legostenen. De beurs werd ge-
organiseerd door de Nederland-
se legovereniging De Bouwsteen 
en waarschijnlijk door het zonnige 
weer in de middag, mochten voor-
al veel bezoekers in de ochtenden 

van zondag en maandag verwel-
komt worden. Toch ook goed be-
zocht is de landelijke cactusdag za-
terdag en in trek was zeker ook de-
ze dag de demonstratie honing slin-
geren op de Historische Tuin. Nog 
gauw nagenieten met foto’s en dan 
weer in de startblokken: Ook ko-
mend weekend worden weer he-
le leuke activiteiten georganiseerd. 
Een aanrader: De Veiligheidsdag bij 
de brandweer en de politie.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Davanti geeft try out 
voor fi nale koorfestival
Kudelstaart - Dinsdag 17 juni no-
digt het Aalsmeers Vrouwenensem-
ble Davanti haar donateurs en be-
langstellenden uit voor een open 
repetitie avond. Tijdens deze avond 
wordt een try out gegeven van het 
programma voor de fi nale van het 
Nederlands Koor Festival (NKF). 
Het repertoire bestaat uit zes a-ca-
pella gezongen stukken: Kyrie van 
Badings, Geestelijke en Profane lie-
deren no. 32 van J.P Sweelinck, Glo-
ria van J. Röntgen, Avondlied van B. 
Zweers, Het Nachtgesang van Ba-
dings en het pittige Malaguena 
uit Suite de Lorca van Rautavaara. 
Vanaf 21.00 uur is iedereen wel-
kom in Het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg 239. Na afl oop is er 

gelegenheid om na te praten met 
een drankje. Donateurs ontvangen 
hiervoor een consumptiebon. Tij-
dens de fi nale van het NKF in Haar-

lem op zaterdag 21 juni zal Davan-
ti met vijftien andere koren de strijd 
aangaan om de titel ‘Beste koor van 
Nederland’. Om 11.15 uur is het po-
dium voor Davanti. Inmiddels zijn 
alle kaarten hiervoor uitverkocht. 
In september staat een ander festi-
val op de planning: Tonen2000. 

Tonen2000 is in Nederland het eni-

ge tweejaarlijkse internationale 
evenement voor klassieke kamer-
koren. Het is een wedstrijd waar 
klassieke koren gejureerd worden 
door een groep van internationaal 
gerenommeerde dirigenten. To-
nen2000 vindt plaats op 26, 27 en 
28 september. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.davanti.nl.
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Uitvoering kindpakket in Raad

Burgemeester Vonk opent 
Veiligheidsdag zaterdag 

Volle vuilnisbakken Praamplein

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 12 
juni, komen burgemeester, wethou-
ders en fracties bijeen voor een bij-
eenkomst van de Raad. De vergade-
ring begint om 20.00 uur met de oor-
deelsvormende Raad, wordt na een 
onderbreking gevolgd door de be-
sluitvormende Raadsvergadering en 
is de raadzaal van het gemeentehuis. 
Een kwartier eerder komen, is een 
aanrader, want om 19.45 uur wordt 
het heren A1 team van handbalver-
eniging Fiqas gehuldigd voor de be-
haalde titel Nederlands kampioen. 
Eerste agendapunt na de huldiging 
en opening is de uitvoering kindpak-
ket. Het college stelt voor een eenma-
lige bijdrage van 9.000 euro beschik-
baar te stellen voor de uitvoering aan 
de stichting SUNA ter uitvoering van 
de motie Armoede en kinderen. Por-
tefeuillehouder is wethouder Ad Ver-
burg. Vervolgens wordt gesproken 
over het voorstel om de rechtsposi-
tieregeling voor de Aalsmeerse amb-
tenaren in te trekken en hen met te-
rugwerkende kracht vanaf 1 janua-
ri onder deze regeling van Amstel-
veen te laten vallen. Niet van toepas-
sing wordt dit op de klokkenluiders-
regeling, de verklaring integriteit en 
de verordening op behandeling van 
klachten. Portefeuillehouder is bur-
gemeester Jobke Vonk. Laatste agen-

dapunt is Grex 2014. Deze besluitvor-
ming is gericht op het vaststellen van 
de grondexploitatie voor het project 
De tuinen van Aalsmeer. Gevraagd 
wordt om de ambitie uit te spreken 
om binnen het project &2=1 te stre-
ven naar 30 procent sociale woning-
bouw en opdracht te geven om te 
onderzoeken in hoeverre alternatie-
ve woonvormen een bijdrage kunnen 
leveren aan het realiseren van extra 
sociale woningbouw. De Raad wordt 
besloten met het vragenkwartier. Na 
een korte pauze wordt aangevangen 
met de besluitvormende Raad over 
Green Park Aalsmeer Gebiedsont-
wikkeling BV en benoeming van le-
den van de regioraad, van de eerste 
en tweede plaatsvervangend voorzit-
ter Raad, van voorzitters Ronde Tafel 
Gesprek en van leden van de werk-
geverscommissie. Beide bijeenkom-
sten zijn openbaar, belangstellenden 
zijn welkom.

Lentenota
Een week later, op donderdag 19 ju-
ni, komen het college en de raad op-
nieuw bijeen in de raadzaal van het 
gemeentehuis voor alweer de vol-
gende vergaderavond. Ook deze bij-
eenkomst begint om 20.00 uur en is 
openbaar. Op de agenda de behan-
deling van de Lentenota 2014.

Aalsmeer - Burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder gaat zaterdag 14 ju-
ni om 10.00 uur de Veiligheidsdag 
in Aalsmeer op de brandweerkazer-
ne aan de Zwarteweg 77 openen. 
Brandweer, Politie en Ambulance-
dienst houden van 10.00 tot 16.00 
uur open dag om bewoners te laten 
zien wat zij doen en wat bewoners 
zelf kunnen doen om hun woon- en 
leefomgeving veiliger te maken. Er 
is van alles te zien en te doen op de 
open dag. De voertuigen van brand-
weer, politie en ambulancediensten 
zijn te bezichtigen en er worden al-
lerlei demonstraties gegeven, waar-
onder twee grote over bekneld zit-
ten en te water raken. Ook vertelt 

de brandweer graag over ‘Brandvei-
lig Leven’, een project dat bewoners 
helpt de brandveiligheid thuis te 
verbeteren. Vanaf de steiger aan de 
Stommeerweg ter hoogte van num-
mer 131 kunnen mensen meevaren 
op de hulpverleningsboten van de 
brandweer, politie, AED en gemeen-
te. En voor de kleine brandweerman 
of vrouw zijn er diverse waterspuit-
spellen aanwezig. 

In het politiebureau aan de Dreef 
worden deze dag rondleidingen ge-
geven, informatie over veilig wonen 
en komen, onder voorbehoud, ME-
ers en hondengeleiders langs. De 
Veiligheidsdag is gratis te bezoeken.

Aalsmeer - Veel bezoekers per boot 
aan het Centrum afgelopen Pinkster-
weekend. Het was tot slot prachtig, 
zonnig weer en per boot even bood-
schappen doen, lekker shoppen en 
daarna relaxen op het Praamplein 
brengt een behoorlijke stapel afval 
met zich mee. Alle vuilnisbaken zaten 
zelfs zondag al overvol en de bezoe-
kers op tweede Pinksterdag besloten 
daarom maar om hun afval rond de 
bakken te plaatsen. “
Geen fraai gezicht om Aalsmeer bin-
nen te varen”, aldus Piet, de maker van 
de foto. Een les misschien wel voor de 
gemeente: Bij mooi weer extra vuil-
nisbakken neerzetten! In ieder geval 
is dinsdag door medewerkers van de 
Meerlanden de ‘schoonmaak hand-
schoen’ opgepakt en zijn alle bak-
ken geleegd en het Praamplein op-
geruimd. Klaar voor hopelijk weer een 
zonnig weekend!

PACT organiseert ‘zorgdiner’
Aalsmeer - Onlangs vond het eer-
ste van vele ‘zorgdiners’ plaats die 
de fractie van PACT Aalsmeer de 
komende vier jaar zal organiseren. 
Tijdens de zorgdiners wil de fractie 
zich laten informeren en inspireren 
door actieve dorpsgenoten over hun 
visie over zorg en de uitdagingen 
die met de overheveling van zorgta-
ken op de gemeente af komen. Elk 
zorgdiner zal een ander thema heb-
ben, waarover de PACT fractie in ge-

sprek gaat met deskundigen uit de 
praktijk. Het thema van het eerste 
zorgdiner was jeugdzorg. Vanuit de 
praktijk schoven de eerste keer een 
basisschooldirecteur, een jeugdpsy-
choloog, een huisarts en een we-
tenschapper kinderpsychiatrie aan. 
De centrale vragen: Wat gaat goed? 
Wat kan en moet beter? De fractie 
was blij verrast dat de aanwezigen 
positief waren over de kansen voor 
betere zorg die gelijktijdig met de 

Wilma Alink Scheltema en Ronald Fransen (resp. tweede en vierde van links), 
woordvoerders zorg van de PACT-fractie met vertegenwoordigers uit de 
jeugd(zorg)sector tijdens het eerste zorgdiner. 

taakoverheveling kan worden vorm-
gegeven. Dat er nog veel werk aan 
de winkel is moge duidelijk zijn. Zor-
gen werden geuit over een goede 
organisatie van die overheveling en 
herinrichting. De aanwezigen wa-
ren het er over eens dat jeugdzorg 
zo dicht mogelijk bij huis beschik-
baar moet zijn. Zo is een basisschool 
goed op de hoogte van de proble-
men rond een kind en kan bijvoor-
beeld dyslexieverklaringen afgeven. 
Sociale teams zijn zinvol als er spra-
ke is van meervoudige problemen 
binnen een gezin. Kortom: laat de 
kennis daar waar de kennis is. Zet 
de zorg op vanuit de praktijk en niet 
vanuit de theorie! De visie van PACT 
Aalsmeer dat veel problemen kun-
nen worden voorkomen met goede 
preventie werd volop gedeeld. De 
aanwezigen waren enthousiast om 
op deze plezierige en ontspannen 
wijze met de politiek, maar ook met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Het is goed en nodig om met des-
kundigen te praten over praktijkpro-
blemen en hindernissen die zorgbe-
hoevenden én zorgverleners onder-
vinden. Om nog meer te verbinden, 
zal de fractie van PACT Aalsmeer bij 
de komende zorgdiners ook steeds 
leden van andere raadsfracties uit-
nodigen. Heeft u een interessante 
suggestie voor een deelnemer aan 
het zorgdiner? Neem dan contact op 
met PACT via www.pactaalsmeer.nl.

“We gaan meer sturen en regisseren”

Ander contract gemeente 
voor Vita Welzijn en advies
Aalsmeer - De gemeente heeft in 
een brief naar Vita welzijn en advies, 
aangegeven voor een aantal dien-
sten een inkooprelatie aan te willen 
gaan. Het gaat met name om taken 
als ouderenadvisering, activiteiten 
voor ouderen en algemeen maat-
schappelijk werk. Vita welzijn en ad-
vies krijgt een contract als Vita aan 
de eisen en wensen in de offerte vol-
doet. Zo niet dan wordt de offerte 
alsnog aangeboden aan andere aan-
bieders. Het college heeft besloten 
om per 1 januari 2015 wel de sub-
sidierelatie met Vita welzijn en ad-
vies te beëindigen. In een brief van 
5 juli 2013 zijn de door de gemeen-
te gesubsidieerde instellingen op de 
hoogte gebracht van mogelijke wijzi-
gingen in subsidies en mogelijke wij-
zigingen in de manier van financie-
ring. In deze brief heeft de gemeen-
te een mogelijke verlaging of beëin-

diging van de subsidie per 1 januari 
2015 aangekondigd en mogelijk een 
wijzing in de manier van financieren. 
Doordat de langdurige zorg (AWBZ) 
en de jeugdhulp van het Rijk met 
minder geld naar de gemeente ko-
men, krijgen gemeenten de rol van 
opdrachtgever en regisseur. Om dit 
goed vorm te geven geeft de ge-
meente de voorkeur aan inkoop bo-
ven subsidie. De gemeente zal ver-
der met Vita in gesprek gaan over de 
gewijzigde relatie. Wethouder Zorg 
en Welzijn Ad Verburg: ”De gemeen-
te zal door alle bezuinigingen van 
het Rijk veel zakelijker moeten gaan 
werken. We gaan meer sturen en re-
gisseren. Dit is een voorproefje op 
de grootschalige inkoop van zorg in 
2015. In dit overgangsjaar is de ge-
meente met Vita in gesprek om met 
een goed voorstel te komen.” Direc-
teur van Vita welzijn en advies Dion 

de Leuw: ”Wij zijn al bezig ons voor 
te bereiden op de andere manier van 
werken. Wij werken resultaatgerich-
ter en meer vraaggestuurd. We krij-
gen een ander soort relatie met de 
lokale overheden, maar wel een rela-
tie. En daar blijven we hard aanwer-
ken. We begrijpen dat de gemeen-
te ook op een andere manier moet 
gaan werken. Dit heeft uiteraard ook 
consequenties voor ons personeels-
beleid. Nieuwe tijden vragen om an-
ders ingerichte organisaties. Vita is 
overtuigd van haar kwaliteiten en 
waarde voor de inwoners en hoopt 
hen nog lang bij te mogen staan.” Op 
het gebied van onder andere maat-
schappelijk werk, ouderenadvies en 
sociaal cultureel werk voor oude-
ren zal de gemeente opnieuw wen-
sen en eisen formuleren om zo ef-
ficiënt en effectief mogelijk een on-
dersteuningsaanbod te kunnen for-
muleren en gewenste resultaten be-
noemen. Om de rol als opdrachtge-
ver goed vorm te geven en optimaal 
te kunnen sturen op kwaliteit, resul-
taat, volume en prijs wil de gemeen-
te voortaan producten en dienstver-
lening inkopen in plaats van subsi-
diëren.

Nu weer financieel obstakel voor 
realisatie sportpark FC Aalsmeer
Aalsmeer - Van een leien dakje gaat 
het bepaald niet, de realisatie in de 
Hornmeer van een vernieuwd sport-
park voor fusieclub FC Aalsmeer. De 
weg naar aanleg van velden en de 
bouw van een modern clubhuis is 
geplaveid met onverwachte obsta-
kels. Nieuwste en grootste drempel 
is de definitieve afwijzing van de be-
lastingdienst ten aanzien van de fis-
cale werkwijze. Een grote financiële 
tegenvaller van rond de 600.000 euro 
dreigt. Verantwoordelijk wethouder 
Van der Hoeven blijft optimistisch en 
wil een andere fiscale weg bewande-
len. De fusievereniging (VVA, RKAV 
en JAU) en gemeente kregen twee 
weken geleden definitief nul op het 
request van de belastingdienst over 
de gewenste financiële werkwijze. 
Realisatie van natuur- en kunstgras-
velden (gemeente) en de bouw van 
een nieuw clubhuis (FC Aalsmeer), 
totale kosten rond de 4 miljoen eu-

ro, waren ondergebracht in stichting 
BSA (Beheer Sportvelden Aalsmeer) 
met als bijkomend voordeel een be-
oogd gunstig fiscaal regime (6 pro-
cent BTW), conform het Sportbe-
sluit. Dezelfde weg, met goedkeu-
ring, bewandelde men in 2008 bij de 
aanleg van het kunstgrasveld in de 
Hornmeer. Zes jaar later hanteert de 
belastingdienst de regels anders en 
strakker. Na herhaaldelijke aanvul-
lende informatie en overleg met de 
inspecteur, luidde half mei het defi-
nitieve antwoord van de belasting-
dienst: “Dit is misbruik van recht, en 
er is geen ruimte voor het treffen van 
een compromis.” Na de waarschijn-
lijke aanwezigheid van jaarrond be-
schermde diersoorten (boomvalk) op 
het terrein is dit opnieuw een fikse 
tegenvaller voor gemeente en fusie-
club. Er dreigt een financieel gat van 
ongeveer 600.000 euro te ontstaan. 
Verschil tussen 6 procent of 21 pro-

cent BTW. Daarbij loopt het project 
wederom vertraging op. Door het 
uitstel is er behalve het gedeelte-
lijk bouwrijp maken van het gebied 
nog geen spade de grond ingegaan 
en vertoont de sloopkogel roestvor-
ming. Het college zit echter niet bij 
de pakken neer. Verantwoordelijk 
wethouder Gert-Jan van der Hoe-
ven (Sport) heeft haast en wil rea-
lisatie van het complex doordruk-
ken. FC Aalsmeer, dat komend sei-
zoen van start gaat, heeft dringend 
behoefte aan uitbreiding van de vel-
den. Tevens is op het terrein van VVA 
aan de Dreef de bouw van een nieuw 
schoolgebouw en sporthal gepland. 
Dat kan alleen plaatsvinden als de 
verhuizing van VVA naar de thuisha-
ven van FC Aalsmeer aan de Beetho-
venlaan een feit is. 
Lees het complete van 
Klaas Leegwater op de website: 
voetbal in aalsmeer.nl.

Wellantcollege Aalsmeer nu 
officieel opleidingsschool
Aalsmeer - Drie jaar geleden stap-
ten de drie Aalsmeerse vestigingen 
van Wellantcollege in de regiona-
le opleidingsschool Amstelland (RO-
SA), een samenwerkingsverband tus-
sen elf scholen. Het gezamenlijke doel 
van ROSA is het opleiden van docen-
ten om zodoende de beste leraren voor 
Amstelland te behouden. Nu, na het 
doorlopen van een flink traject, waar-
in het nodige is opgestart en geborgd, 
mag Wellantcollege Aalsmeer zich of-
ficieel opleidingsschool noemen. Met 
een ‘opleidingsteam’ van zeven werk-
plekbegeleiders en één schooloplei-
der, startten de Groenstrook, MBO 
Aalsmeer en Westplas mavo, drie jaar 
geleden als gezamenlijke ‘stageschool’. 
Dit betekende dat er zeven stageplaat-
sen werden aangeboden op de lera-
renopleidingen en dat de werkplek-
begeleiders de stagiaires begeleiding 
zouden bieden. De schoolopleider is 
degene die de stages coördineert, stu-
denten aanneemt en beoordeelt en 
contact houdt met de lerarenoplei-
dingen. Schoolopleider Bart van Duijn 

volgde, om schoolopleider te kunnen 
zijn, twee verschillende opleidingen tot 
schoolopleider. 
Daar werd onder meer aandacht ge-
schonken aan het feit dat een oplei-
dingsschool ook een gestructureerde 
manier van begeleiden moet bieden. 
Zo is er inmiddels een tweewekelijk-
se studentenbijeenkomst voor alle stu-
denten, zijn er vier keer per jaar avond-
bijeenkomsten, vergadert het oplei-
dingsteam zes keer per jaar, zijn er 
leerwerktaken (opdrachten waar een 
student van leert en waar de school 
iets aan heeft), zijn alle werkplekbe-
geleiders opgeleid, zijn er onderzoeks-
richtlijnen en –onderwerpen, lesbeoor-
delingsformulieren, stagecontracten 
en ga zo maar door. Verder is het op-
leidingsteam inmiddels uitgebreid tot 
achtentwintig werkplekbegeleiders en 
een extra schoolopleider, in de persoon 
van Debbie van Grieken. 
Op vrijdag 23 mei kwam er een visi-
tatiecommissie, bestaande uit school-
opleiders van andere opleidingsscho-
len, ambassadeurs van de leraren-

opleidingen en een coördinator van 
een regionale opleidingsschool naar 
Aalsmeer, om te meten of Wellantcol-
lege Aalsmeer klaar was om zichzelf 
officieel opleidingsschool te mogen 
noemen. De uitspraak van de commis-
sie, die afgelopen woensdag volgde, 
was geen echte verrassing: Wellant-
college Aalsmeer is vanaf nu officieel 
opleidingsschool. 
De erkenning is weliswaar een feit, 
maar het hoogste doel is natuurlijk 
het behouden van lerarentalent voor 
de regio en het liefst voor de eigen 
school. In de afgelopen jaren heeft de 
stageschool al een drietal nieuwe col-
lega’s opgeleverd en het is natuurlijk 
de bedoeling dat dit aantal de komen-
de jaren verder gaat groeien. Verder 
zijn stagiaires ook ongelooflijk belang-
rijk geworden voor de school. Ze ne-
men werk uithanden, zijn enthousiast 
en gemotiveerd en brengen zodoende 
veel nieuwe en frisse ideeën de school 
in. Ook is de samenwerking tussen de 
drie Aalsmeerse vestigingen verbeterd. 
Dit alles, samen met de subsidies die 
de regering toekent voor het opleiden 
in de school, maken dat Wellantcolle-
ge Aalsmeer een mooie toekomst op 
het gebied van personeelsbeleid tege-
moet zal gaan.

Sieraden en geld 
uit huis weg!

Kudelstaart - Op vrijdag 6 ju-
ni is ingebroken in een wo-
ning in de Aletta Jacobstraat. 
Via een raam aan de achterzij-
de hebben de dieven zich toe-
gang verschaft. Het hele huis 
is doorzocht. De inbrekers zijn 
er vandoor gegaan met geld en 
sieraden.

2 Maal inbraak 
in sporthal

Kudelstaart - Op donderdag 5 
en maandag 9 juni is ingebro-
ken in de Proosdijhal in de Edi-
sonstraat. Op donderdag trof-
fen agenten rond drie uur in de 
nacht open deuren en kasten 
aan. Vooralsnog leek niets ont-
vreemd. Op maandag kwam om 
tien uur in de avond de inbraak-
melding. Getuigen hebben vier 
jongens weg zien rennen rich-
ting de Hoofdweg, via de Dal-
tonstraat. Via de zijdeur was er 
dit keer ingebroken. Agenten 
hebben de inbrekers net niet op 
heterdaad betrapt. In de keuken 
stonden de frituurpan en de af-
zuiger nog aan. Er loopt een 
verder onderzoek. 

Bier en wijn uit 
schuur gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 
5 juni is ingebroken in een 
schuur in de Hadleystraat. Uit 
de ruimte is een krat bier en 
twee flessen wijn gestolen. 
Rond acht uur in de avond trof 
de dochter bij thuiskomst twee 
jongens naast de woning aan. 
Toen zij hen aansprak, gingen 
ze er rennend vandoor. Mo-
gelijk hebben de twee met de 
drankdiefstal te maken. Het 
gaat om twee blanke jongens 
van 16 tot 18 jaar. De een is 
ongeveer 1.70 meter lang en 
heeft blond stekelhaar. Hij 
droeg een opvallende jast met 
grote, rode vierkante blokken. 
Aan zijn lip had hij een wond-
je. De andere jongen was iets 
kleiner, ongeveer 1.65 meter.

Fiets gestolen!
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 6 op zaterdag 7 juni is 
vanaf het Hortensiaplein een fiets 
gestolen. 
Het betreft een damesfiets van het 
merk Koga Miyata, type Roadrun-
ner. Het serienummer van de fiets 
eindigt op 792.

Diefstal vanaf 
het surfeiland

Aalsmeer - Op zondag 8 juni 
is rond drie uur in de middag 
een dief actief geweest op het 
surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg. Een 17 jarige dame uit 
Uithoorn had even geen aan-
dacht voor haar tas. Een dief 
pakte zijn of haar kans en is er 
vandoor gegaan met sieraden 
en een mobiele telefoon. Tip 
van de politie: Laat spullen niet 
onbewaakt achter!

Steen door 
raam

Aalsmeer - Waarschijnlijk tij-
dens Luilak van vrijdag 6 op 
zaterdag 7 juni is een vernie-
ling gepleegd aan de snack-
bar in de Beethovenlaan. On-
bekenden hebben een bak-
steen door een van de ruiten 
gegooid. De steen vond de ei-
genaar rond elf uur in de och-
tend in zijn etablissement.

Winkeldieven 
slaan slag

Aalsmeer - Op zaterdag 7 ju-
ni zijn winkeldieven actief ge-
weest in een kledingzaak in 
de Zijdstraat. Rond twee uur 
in de middag heeft de diefstal 
plaatsgevonden. Er zijn opna-
mes gemaakt, deze beelden 
onderzoekt de politie momen-
teel. Er is voor ongeveer 1.500 
euro aan kleding gestolen.

Bekeuring voor 
winkeldief

Kudelstaart - Op dinsdag 10 
juni is rond kwart voor negen in 
de ochtend een winkeldief op 
heterdaad betrapt in een zaak 
in de Einsteinstraat. De 59 jari-
ge man uit Amsterdam is over-
gedragen aan de politie. Jus-
titie stelde een schikking voor. 
De bewoner van de hoofdstad 
heeft een bekeuring gekregen 
van 190 euro en heeft deze ge-
lijk moeten betalen.

Met drank op 
de weg op

Aalsmeer - Om één uur in de nacht 
van donderdag 5 juni is in de Spoor-
laan een automobilist tot stoppen 
gemaand door de politie. Er werd 
vermoed dat de bestuurder teveel 
alcohol had gedronken. De 23 jarige 
man is meegenomen voor een test. 
In het bureau stokte het ademana-
lyseapparaat bij 670 Ugl. Het bui-
tenlandse rijbewijs van de bestuur-
der is ingenomen. Om twee uur in 
de nacht van zaterdag 7 juni is nog 

Vechtpartij in 
Ophelialaan

Aalsmeer - Op zondag 8 juni heeft 
om half elf in de avond een vecht-
partij plaatsgevonden in de Ophelia-
laan, ter hoogte van de snackbar. Vijf 
in Aalsmeer wonende Polen hadden 
het aan de stok gekregen met een 
aantal jongeren in een zwarte volks-
wagen Golf. De vijf van 30, 31, 15, 21 

Afkoelen in cel 
na slaan vrouw

Aalsmeer - Op zaterdag 7 juni rond 
zes uur in de avond kreeg de politie een 
melding dat in de Spoorlaan een vrouw 
geslagen werd door een man. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan en hebben 
de 41 jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats aangehouden en ter af-
koeling in de cel gezet. Zondagmorgen 
rond half elf is hij weer heen gezonden. 
De vrouw, die behoorlijke klappen had 
gehad, is 40 jaar en heeft ook geen vas-
te woon- of verblijfplaats. 

en 20 jaar zijn geschopt en geslagen. 
Ze kwamen net terug van een voet-
baltoernooi in Amsterdam en ver-
klaarden geen idee te hebben hoe de 
vechtpartij is ontstaan. Een van hen 
is behandeld door een medewerker 
van de ambulance, een ander is door 
vrienden naar het ziekenhuis ver-
voerd. De inzittenden van de Golf wa-
ren al voor het arriveren van de politie 
weg gereden. Er is een zoektocht ge-
houden, maar dit heeft niets opgele-
verd. Het onderzoek gaat door.

een automobilist gevraagd te stop-
pen en te blazen, ditmaal in de Op-
helialaan. Deze bestuurder uit Am-
sterdam bleek inderdaad ook te-
veel alcohol gedronken te hebben, 
205 Ugl. Omdat het een beginnend 
bestuurder betreft, heeft de hoofd-
stad bewoner zijn rijbewijs in moe-
ten leveren. Limiet voor beginnen-
de bestuurders is 95 Ugl. Om kwart 
voor drie in de nacht van dinsdag 10 
juni heeft een 25 jarige bromfietser 
uit Rijsenhout een bekeuring ge-
kregen, eveneens voor teveel alco-
hol. Het wordt een forse bekeuring, 
het ademanalyseapparaat stokte bij 
liefst 675 Ugl. 
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Open dag visser Rekelhof
Kudelstaart - Zaterdag 14 juni 
houdt Visserijbedrijf Rekelhof een 
open dag. De deuren staan open van 
11.00 tot 16.00 uur aan de Herenweg 
32a voor iedereen, van jong tot oud, 
die geïnteresseerd is in de zoetwa-
tervisserij. Een mooie gelegenheid 
om eens te horen en zien wat er zoal 
rondzwemt in de Westeinderplassen. 
Net als vorig jaar zal er een aquari-
um staan met zoveel mogelijk soor-
ten vissen en krabben erin. Nieuw dit 
jaar is het Visserslatijn door Theo de 
visser. Hij zal tijdens de Open Dag 
verhalen vertellen over op en rond 
de Poel. Zoals ‘De meerval die een 

hondje at’, ‘De fiets met de twee 
schaatsen’ en ‘Het otterschedeltje’. 
Tevens is er de mogelijkheid cadeau-
bonnen te kopen om een dag mee 
te gaan vissen. Een leuk en origineel 
cadeau voor Vaderdag! Vader mag 
een hele ochtend mee met Theo en 
beleven hoe het is om met fuiken te 
vissen en misschien wel een meerval 
vangen. Met koffie en een broodje 
paling, plus een minirondvaart over 
de Kleine Poel. Kortom, een unieke 
ervaring. Maar een pondje paling ge-
ven is natuurlijk ook een heerlijk ca-
deau. Meer info op www.rekelvis.nl 
en op Facebook.

Zilveren Award Ridder & Co 
Aalsmeer - Ieder jaar is er een 
feestje bij Ridder & Co. Want Rid-
der & Co zit al jaren in de top 100 
van Staatslotenverkooppunten. En 
dat is niet niks, want er zijn ruim 
3500 verkooppunten van Staats-
loten in Nederland. En om dan bij 
de eerste 100 te horen, is een he-
le eer en prestatie. En van die 3500 
verkooppunten staat Ridder & Co 
voor 2013 op de 69e plaats. Daar-
om was er afgelopen weekend een 
feestje in de Arena. Want de Staats-
loterij wilde haar Toppers eventjes in 

het zonnetje zetten met een bezoek-
je aan De Toppers. Voorafgaand was 
er een diner met tussen alle gangen 
bekendmakingen van telkens een 
groep Award winnaars. 
En natuurlijk werden alle Awards 
2013 ter plekke overhandigd. Dit 
feestje kan natuurlijk niet zonder 
een ‘selfie’ vlak na de Award uitrei-
king. En na het diner kon alle blijd-
schap door de Top 100 worden om-
gezet in een avondje jubelzang sa-
men met De Toppers! En voor 2014: 
Op naar de Top! 

Winkeliers trakteren zaterdag
Vaderdag in Ophelialaan
Aalsmeer - Ook in de Ophelialaan 
wordt aan Vaderdag gedaan. Alle 
vaders die zaterdag 14 mei tussen 
11.00 en 14.00 uur komen winkelen 
in de Ophelialaan hebben kans om 
met meer naar huis te gaan dan dat 
ze gekocht hebben. Dit kan, omdat 
er in de Ophelialaan iemand rond-

loopt met een cadeautje voor de 
vaders. Gewoon, omdat de winke-
liers van de Ophelialaan het waar-
deren dat inwoners komen winkelen 
in de Ophelialaan. Wat vaders krij-
gen, wordt nog even geheim gehou-
den, maar velen zullen deze gift ze-
ker waarderen!

Netwerken bij 
Borrel Aalsmeer

Aalsmeer - De netwerkbijeen-
komst Borrel Aalsmeer wordt van-
daag, donderdag 12 juni, gehou-
den in restaurant Welkom Thuis 
met dakterras aan de Westein-
derplassen. Er is weer een mooi 
programma samengesteld waar-
bij letterlijk diverse ondernemers, 
maar ook een artiest, kunstenaar 
en een fotograaf een podium ge-

Outplacement: Een goede manier 
om nieuwe baan te vinden
Amstelland - Wie met ontslag te 
maken krijgt, kan veel aan out-
placement hebben. Met outplace-
ment heeft u meer kans om snel-
ler een passende baan te vinden. U 
wordt geadviseerd en begeleid. “Je 
kunt heel kundig zijn in je vak, maar 
dat wil niet zeggen dat je ook altijd 
handig bent in het verkopen van je-
zelf op de arbeidsmarkt. Dat is echt 
een vak apart”, volgens Rose-Marie 
Lucas van Rooskleurig Coaching. 
Rooskleurig Coaching is gespeci-
aliseerd in een persoonlijke bege-
leiding van dit traject. “Outplace-
ment is een goede manier om af-
scheid van elkaar te nemen. Bij een 
bedrijfsreorganisatie of sluiting, als 
er sprake is van een arbeidsconflict 
of als een werknemer niet verder 
komt in zijn of haar loopbaan. Maar 
iedereen is anders, geen situatie is 
hetzelfde. Met kennis, werkerva-
ring en kwaliteiten zijn we er niet. 
Een goede motivatie is minstens zo 
belangrijk. Werkgevers willen we-
ten waaróm iemand bij hun onder-
neming wil komen werken. Wat de 
toegevoegde waarde van deze kan-
didaat is. Het moet klikken.” Nadat 
er is gekozen voor een outplace-
menttraject, dat gemiddeld 6 tot 9 

maanden duurt, maakt Rose-Ma-
rie een eerste afspraak. “We hebben 
het dan natuurlijk over het verwer-
ken van het ontslag. Maar we inven-
tariseren ook meteen de persoonlij-
ke en professionele situatie en be-
kijken de wensen en verwachtingen 
ten aanzien van een nieuwe en pas-
sende werkomgeving.” In de twee-
de fase ligt de nadruk op zelfver-
kenning en (her)oriëntatie op de ar-
beidsmarkt en in de derde fase staat 
het trainen van sollicitatievaardig-
heden centraal. Meer informatie is 
te vinden op www.rooskleurigcoa-
ching.nl of bel 06-53135015. 

Algemene vergadering FloraHolland

Leden stemmen niet in met 
voorstel liquiditeitsbijdrage
Aalsmeer - De algemene ledenver-
gadering van Koninklijke Bloemen-
veiling FloraHolland vond plaats op 
donderdag 5 juni in Aalsmeer. De 
294 aanwezige leden, een kleine 5% 
van het totaal aantal leden, hoor-
den Lucas Vos zijn bevindingen van 
zijn eerste maanden bij FloraHolland 
delen. Eén van zijn belangrijkste be-
vindingen is dat de strategie van 
FloraHolland onvoldoende helder is. 
Hij gaf aan dat het strategieproces 
‘FloraHolland 2020’ eind 2014 tot 
meer helderheid voor leden, klanten 
en medewerkers moet leiden. Rens 
Buchwaldt gaf een toelichting op de 
jaarcijfers 2013. Het eerste onder-
werp waarover gestemd werd, was 
de bijschrijving van slechts de helft 
van de liquiditeitsbijdrage 2013. Dit 
voorstel haalde geen meerderheid. 
Hiermee konden verdere besluiten 
over de jaarcijfers niet in de verga-
dering genomen worden. FloraHol-
land liet weten voor eind volgen-
de week aan te zullen geven wat de 
vervolgstappen zijn ten aanzien van 

de jaarcijfers. In de statuten is hier-
over een aantal bepalingen opge-
nomen. Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen Bernard Oosterom: 
“We zijn als RvC teleurgesteld over 
de uitslag. Hoewel de argumenta-
tie om dit voorstel aan de vergade-
ring voor te leggen volgens ons vol-
doende valide was, hebben de leden 
in de vergadering anders besloten. 
We zullen de uitkomst van de stem-
ming en de uitgebreide discussie 
zorgvuldig beschouwen.” Geduren-
de het jaar wordt bij de aanvoerders 
1% van de omzetwaarde ingehou-
den als liquiditeitsbijdrage. In ge-
val van een positief resultaat wordt 
deze liquiditeitsbijdrage, via besluit-
vorming in de ALV, bijgeschreven 
op de ledenlening. Aangezien Flo-
raHolland in 2013 een negatief re-
sultaat realiseert, werd aan de ALV 
voorgesteld slechts de helft van de 
liquiditeitsbijdrage bij te schrijven. 
De andere helft is dan bestemd om 
verlies te dekken. Dit voorstel haal-
de dus geen meerderheid.

Deuren open tot overname
Danscafé de Praam in verkoop!
Aalsmeer - Langs deze weg willen 
Ton van der Horst en Henk Sietse-
ma een ieder laten weten dat dans-
café de Praam per afgelopen 10 juni 
in de verkoop staat. Na dit prachti-
ge stijlvolle bruine danscafé drie en 
twintig jaren lang met al zijn feesten 
en partijen vol toewijding en passie 
te hebben gerund, is de tijd aange-
broken om uit te zien naar een vol-
gende fase en wel naar een welver-
diend pensioen. Een gepaste leef-
tijd met de nodige gezondheidspro-
blemen in een tijd waarin de hore-
ca onderhevig is aan ingrijpende 
veranderingen waarvan de impact 

groot is, maakt dat de heren hier 
met hun beide gezinnen toe hebben 
besloten. Het uitgangspunt is dat de 
deuren van Danscafé de Praam ge-
opend zullen blijven tot overname. 
Vanzelfsprekend blijft dat het team 
van Danscafé de Praam tot die tijd 
de gasten graag verwelkomt in het 
café voor een drankje en een hap-
je! Er staan tot slot deze maand nog 
leuke en gezellige evenementen op 
het programma! Voor interesse in 
een mogelijke aankoop of nade-
re informatie kan contact opgeno-
men worden met HVAB Horeca Ma-
kelaardij.

Pizza en Shoarma bij ZaZa 
Kudelstaart - Na anderhalve 
maand verbouwen is er een nieuw 
bezorg- en afhaalrestaurant gereali-
seerd in Winkelcentrum Kudelstaart. 
Bij Zaza kun je onder andere terecht 
voor shoarma, spareribs, mixed grill- 
of andere vleesschotels, kebab, kip-
gerechten, salades en kapsalons. 
Maar ook Turkse- en Italiaanse piz-
za’s. Daar is een ruime keuze in te 
vinden. Egyptische medewerker 
Ronnie (hij heet anders, maar ‘zeg 
maar Ronnie’) zegt dat er een nieu-
we pizza-oven is en dat de bodem 
lekker dun is van de echt Italiaanse 
pizza’s. Ook kun je je eigen pizza sa-
menstellen. Zeven dagen in de week 
is Zaza geopend van twaalf tot tien 
uur. Boven de vijftien euro wordt er 
gratis bezorgd in zowel Kudelstaart 

als Aalsmeer, Leimuiden en verder. 
Bezorging is vanaf vijf uur ’s mid-
dags. Onder die vijftien euro komt 
er twee euro aan bezorgkosten bij. 
Zaza heeft standaard diverse acties. 
Zo zal op de maandagen het spare-
ribs menu slechts tien euro bedra-
gen. Op dinsdags kosten de classic 
pizza’s zes euro en op woensdagen 
zullen alle schotels voor tien euro 
verkocht worden. Ook aan de kin-
deren is gedacht. Er zijn kinderme-
nu’s met bijvoorbeeld kipnuggets 
inclusief een drankje voor een leu-
ke prijs. Zaza is te vinden op de Ein-
steinstraat 83 te Kudelstaart. De te-
lefoonnummers voor bestellingen 
zijn 0297-349329 of 06-84600054.

Door Miranda Gommans

geven wordt! Aanmelden is niet 
verplicht, maar altijd fijn in ver-
band met het aantal hapjes. Bor-
rel Aalsmeer is vanaf 17.00 uur 
en collega’s, vrienden of rela-
ties meenemen, is prima. Ieder-
een is welkom, ook werkzoeken-
den want iedereen wil tenslotte 
een netwerk. 

De entree is gratis! Ben je ver-
hinderd? Noteer dan alvast 10 
juli, 14 augustus en 11 septem-
ber in de agenda. Aanmelden 
kan via info@BorrelAalsmeer.nl. 

Opvoedingsondersteuning 
Home-Start nu ook in Aalsmeer
Aalsmeer - Home-Start is een lan-
delijke organisatie die in meer dan 
100 Nederlandse gemeenten ac-
tief is in het aanbieden van opvoe-
dingsondersteuning. Gezinnen met 
jonge kinderen tot 6 jaar kunnen bij 
Home-Start aankloppen voor on-
dersteuning door een van de vrijwil-
ligers. In Amstelveen wordt dit pro-
gramma al ruim vier jaar aangebo-
den door Humanitas. 

Sinds dit jaar kunnen ook gezin-
nen in Aalsmeer en Kudelstaart bij 
Home-Start terecht. Kinderen op-
voeden en een gezin draaiende 
houden is niet altijd even gemakke-
lijk. Elke ouder maakt weleens een 
moeilijke periode mee. Daar kunnen 
allerlei oorzaken voor zijn, zoals re-
latieproblemen, ziekte of financiële 
problemen. Maar wat de reden ook 
is, hulp vragen bij de opvoeding en 
alles wat daarbij komt kijken is niet 
raar. Bij Home-Start staat de vraag 
van het gezin centraal. De vrijwilli-
ger sluit aan bij die vraag. Zij bieden 

graag dat steuntje in de rug. De for-
mule is zo succesvol, omdat tussen 
het gezin en de vrijwilliger een re-
latie op basis van gelijkwaardigheid 
en vertrouwen wordt opgebouwd. 
De vrijwilliger biedt een luisterend 
oor en deelt haar of zijn ervaringen 
met het gezin. 
Ouders kunnen met ondersteuning 
van de vrijwilliger daarom hun le-
ven weer in rustiger vaarwater krij-
gen. Vrijwilligers die bij Home-Start 
werken zijn stuk voor stuk gemoti-
veerde mensen die graag iets voor 
iemand anders betekenen. Ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn er vrij-
willigers die gezinnen ondersteu-
nen. Wie na het lezen van dit artikel 
denkt ook wel wat ondersteuning te 
kunnen gebruiken, kan contact op-
nemen met de coördinator voor Am-
stelveen/Aalsmeer: Marina Casadei, 
06-23380634. Mailen kan natuurlijk 
ook naar amstelveen@home-start.
nl. Meer informatie over Home-Start 
is te vinden op de website www.
home-start.nl.

Zaterdag 14 juni open dag!
Gezondheidscentrum Drie 
Kolommen: Krachten gebundeld
Aalsmeer - Dit gesprek vindt plaats 
aan de grote ovale vergadertafel op 
de tweede etage van het prachtig 
verbouwde gemeentehuis aan het 
Driekolommenplein. Drie van de ini-
tiatiefnemers, te weten, apotheker 
Roel de Jong, huisarts Frans Göbel 
en fysiotherapeut René Vreken, ver-
tellen vol trots hoe Gezondheids-
centrum Drie Kolommen tot stand 
is gekomen. Frans: “Het idee voor 
dit centrum is ruim zeven jaar ge-
leden ontstaan. Door veranderin-
gen in de gezondheidszorg werd 
het steeds noodzakelijker om inten-
siever samen te gaan werken met 
diverse praktijken om hogere kwa-
liteit van zorg te leveren. Aan de 
zoektocht naar een geschikte lo-
catie kwam in 2012 een eind. De 
gemeente gaf ons de kans om dit 
pand te betrekken.” De heren wil-
len graag architect Richard Panne-
koek en aannemer Van Wengerden-
Visser bedanken voor het realiseren 
van hun wensen. René: “De binnen-
zijde is totaal gestript, er is een lift 
in gekomen, nieuwe vloeren. Ieder 
detail is besproken en uitgevoerd. 
Dat is best heel bijzonder met zo-
veel verschillende wensen van par-
tijen. Maar het is meer dan gelukt. 
In augustus 2013 is er gestart en 
na de Pasen van dit jaar zaten we 
er allemaal in. En daarbij heeft elke 
praktijk zijn eigen identiteit behou-
den.” Op de begane grond is apo-
theek Groen gesitueerd. Zichtbaar 
zijn de groene details. Er is tevens 
een laboratorium te vinden met een 
prikpolie. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 
bloeduitslagen en andere onder-
zoeksresultaten snel paraat. Op de 
eerste verdieping van het pand, zit-
ten de twee huisartsenpraktijken te 
weten Goede – Stam en G.F. Nijland. 
Tevens is hier de GGD Jeugdzorg, 
inclusief het consultatiebureau. 
De blauwe kleur voert hier de bo-
ventoon. Een verdieping hoger zijn 
huisartsenpraktijk Bon Göbel en Fe-
ijen en tandartspraktijken Vliegent-
hart en Vos te vinden. Er is tevens 
een diëtiste. De kleur grijs is hier 
doorgevoerd. En als laatste is op 
de derde verdieping fysiotherapie-
praktijk PACA te vinden en psycho-
logenpraktijk Mindset. Thuiszorg 
Aalsmeer heeft hier tevens een kan-
toor. René Vreken geeft een rondlei-
ding en vertelt over de aparte kleur-
stellingen.: “Die kleuren zijn doorge-
voerd in alle etages van het pand, 
op de vloeren, het schilderwerk op 
muren en deuren en de wegwijze-
ring, heel handig. Samen met Pau-

lien Pannekoek is daar goed over 
nagedacht. De tweede verdieping 
dankt zijn sfeer aan de inbreng van 
Sietske Bon, de vrouw van huisarts 
Bon. Het uitzicht hier op de boven-
verdieping is trouwens geweldig. En 
kijk naar de industriële lampen in 
deze mooie ruimte. Onze patiënten 
zullen hier met plezier behandeld 
willen worden.”

Gerichte zorgprogramma’s 
Alle medewerkers van gezond-
heidscentrum Drie Kolommen bie-
den goed toegankelijke eerstelijns 
zorg. Frans Göbel: “Regelmatig ko-
men alle disciplines bij elkaar voor 
overleg. Wij gebruiken elkaars ex-
pertises en kunnen elkaar op die 
manier aanvullen. Die korte lijnen 
zijn heel belangrijk om goed ge-
structureerde en eerstelijns zorg te 
kunnen verlenen. In onze werkwijze 
staan preventie en kwaliteit van le-
ven van de patiënt centraal. Wij ont-
wikkelen, in overleg met zorgverze-
keraar Zorg en Zekerheid, samen 
gerichte zorgprogramma’s, bijvoor-
beeld voor de ouderen in Aalsmeer. 
Er is een speciaal ‘val’-program-
ma bedacht voor die doelgroep. Er 
zullen de komende jaren meerde-
re programma’s aan worden toege-
voegd. Met de zeer korte lijnen die 
wij onderling hebben kunnen we 
zoveel meer zorg en oplossingen 
bieden en dat is het belangrijkst. 
Gezondheidscentrum Drie Kolom-
men staat voor die kwalitatief goe-
de zorg in een laagdrempelige maar 
professionele atmosfeer.” 

Open dag 
Roel de Jong: “Op vrijdag 13 juni is 
er een officieel openingsfeest voor 
genodigden, maar zaterdag de 14e 
is van twaalf tot vier uur iedereen 
welkom in ons gezondheidscen-
trum. Er is dan van alles te zien en te 
beleven: Kinderen kunnen met hun 
pop of beer naar de poppendokter, 
ze mogen zelf bloed prikken op een 
kunstarm. Eigenlijk een soort ‘dok-
tertje spelen’, maar dan echter. Er 
zijn demonstraties van bijvoorbeeld 
reanimaties en er is een fitnesswed-
strijd voor snelle roeiers.” Uiteraard 
kan op deze middag kennisgemaakt 
worden met de diverse medewer-
kers en er wordt informatie gege-
ven. Een open dag dus voor jong 
en oud! Alle nieuwsgierigen zijn van 
harte welkom op het Driekolom-
menplein nummer 1 in Aalsmeer.

Door Miranda Gommans
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Zaterdag 21 en zondag 22 juni:
Bijzondere bomen en planten 
tijdens Open tuinen weekend 
Aalsmeer - Juni is landelijk de open 
tuinen maand. Door heel Nederland 
zullen privé tuinen geopend worden 
voor bezoek. Groei & Bloei schenkt 
volgende week aandacht aan tui-
nen. Geen overbodige luxe, nu er 
veel tuinen veranderen in steen en 
het groen minder wordt. Op 14 ju-
ni zal Prinses Beatrix in Delft de 
start geven voor deze week. Samen 
met kinderen zal zij een ‘Tegel er-
uit en een plant erin’ voordoen. Mis-
schien ook een idee voor u? Voor 
de open tuinen zijn in Aalsmeer en 
Uithoorn weer 20 mooie tuinen ge-
vonden waarvan veel voor het eerst 
mee doen. De variatie is groot. Rots-
tuinen, een Lathyrus tuin met meer 
dan 40 soorten in de mooiste kleu-
ren, ook potten met laagblijven-
de soorten en grote tuinen die om 
hun aanleg heel bijzonder zijn. Ook 
de moestuin krijgt dit jaar aandacht. 
Zo is er de kas waar groenten wordt 
geteeld voor de voedselbank, maar 
ook een moestuin waar niet alleen 
de nieuwe soorten (kool, sla, peulen, 
kruiden etc. en meer dan 25 soor-
ten aardbeien) biologisch worden 
geteeld en dat alles op een locatie 
die uniek is en bij velen onbekend! 
Dat geldt ook voor de tuin waar veel 

nog onbekende, maar wel winter-
harde en eetbare bomen en planten 
te vinden zijn, verzameld in de berg-
gebieden in India en Birma, waar-
onder winterharde bananen en pal-
men en sinaasappelsoorten en nog 
veel meer. Ook het klein fruit is aan-
wezig in meer dan 25 soorten, even-
als een verzameling van bijzonde-
re Hydrangea’s (Hortensia’s) en zo-
merbloeiende bolgewassen. De ei-
genaren willen er graag over vertel-
len, want het is hun hobby. Het open 
tuinenweekend is op zaterdag 21 ju-
ni van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 
22 juni van 10.00 tot 16.00 uur. De 
startadressen waar een routeboekje 
met daarin de gegevens van alle tui-
nen en een plattegrond zijn te koop 
voor 2 euro bij: W. van Doorn aan 
de Achterweg 13 in De Kwakel en 
bij het Wellantcollege (J. Ruesink) 
in de Linnaeuslaan, bij de paarden-
stal. Ook de stand van de afdeling 
met informatie is daar te vinden. In 
de voorverkoop zijn boekjes te koop 
bij de familie Hogendoorn van Inner 
Art Zorgboerderij aan de Vuurlijn 
36 in De Kwakel bij bloemenkiosk 
Monfleurique op het Raadhuisplein 
en bij de VVV in Boekhuis Aalsmeer 
in de Zijdstraat 12.

Deze week geen Vrijdagavondcafé
Jan van Schuppen en Arno Maarse 
in spotlights op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week is er 
ook weer veel te beleven tijdens de 
uitzendingen van Radio Aalsmeer, 
de lokale omroep voor Aalsmeer en 
Kudelstaart. De omroep is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel of de livestream op 
www.radioaalsmeer.nl. Aanstaan-
de vrijdag is er vanwege het WK-
voetbal geen Vrijdagavondcafé, 
maar op maandag 16 juni zijn wel 
de vertrouwde programma’s beluis-
teren. In ‘Door de Mangel’ is kroeg-
baas Jan van Schuppen te gast en 
zal hem in de bekende talkshow 
de hemd van het lijf worden ge-
vraagd. Afgelopen maandag werd 
Peter Sparnaaij als 40e Aalsmeerder 
door de mangel gehaald in het pro-
gramma dat iedere maandag tus-
sen 19.00 en 20.00 uur door zus en 
broer Mylène en Elbert Huijts wordt 
gepresenteerd. In het programma 
maakte Sparnaaij ook bekend wie 
hij in de volgende uitzending van 
‘Door de Mangel’ als gast wil horen. 
In de 41e editie mag Jan van Schup-
pen, kroegbaas van café Joppe ach-
ter de microfoon plaats nemen. “Hij 
was één van mijn eerste klanten en 
sindsdien is hij eigenlijk een goe-
de vriend geworden. Hij heeft ook 
een hobby met klassiekers en ik zou 
graag willen weten wat hij naast zijn 
Puch nog zou willen als klassieker”, 
aldus Peter. In het wekelijkse daar-
op volgende muziekprogramma 
‘De Top 10 van…’ vanaf 20.00 uur 
is het deze week Arno Maarse die 
zijn tien favoriete nummers mag la-
ten horen. Arno is onder andere be-
kend als verslaggever van ‘Voetbal 
in Aalsmeer’ en volgend seizoen ook 
van Radio Aalsmeer. Maarse heeft 
zelf in het verleden gevoetbald voor 
de hoofdmacht van vv. Aalsmeer. Op 

23 juni speelt het Nederlands voet-
balelftal tegen Chili in Brazilië. Di-
rect na die spannende wedstrijd 
staat De Top 10 van… in het teken 
van Oranje-liedjes. De presentato-
ren zijn op zoek naar suggesties en 
roepen luisteraars op om hun favo-
riete top 3 van oranje-voetballiedjes 
door te geven. Insturen kan via Fa-
cebook of mailen.
Maar eerst komende zaterdag 14 
juni om 12.00 uur Aalsmeer Actueel 
waarin met het Aalsmeers Collectief 
(HAC) het lokale politieke nieuws 
doorgenomen wordt. Er kunnen live 
vragen gesteld worden aan de gas-
ten via het telefoonnummer 0297-
325858, via e-mail: studio@radio-
aalsmeer.nl of via Twitter. Bezoe-
kadres van de studio is Van Cleef-
kade 15, in de Crown Business Stu-
dio’s.

Vrijdagavondcafé en voetbal
Vrijdag 13 juni speelt het Neder-
lands elftal exact op het tijdstip 
waarop het Vrijdagavondcafé uit-
zendt. Aangezien dan iedereen aan 
de buis gekluisterd zit, is er deze 
week geen Vrijdagavondcafé, maar 
lekkere non-stop muziek. Vrijdag 20 
juni zijn Ron, Lisette en Marjolein er 
weer met een leuk en vol program-
ma vanaf 21.00 uur. Met onder an-
dere de culinaire rubriek van Marc, 
Social Media Nieuws uit Aalsmeer 
en Kudelstaart door Deborah en 
Joost Kempers komt langs om te 
vertellen over de hele leuke West-
einder Water Week die eraan zit te 
komen. Maar natuurlijk ook de UIT-
Agenda en de Twitterhit. Luister ook 
mee volgende week. Volg het pro-
gramma op Twitter: @Vrij_avondca-
fé en maak kans op een passe-par-
tout voor Feestweek Aalsmeer. 

Bedenk naam fitnesstuin en 
win 100 euro en training
Aalsmeer - Vorige week werd 
de fitnesstuin bij Zorgcentrum 
Aelsmeer feestelijk in gebruik ge-
nomen. Vijf schaatser uit de ploeg 
van Jac Orie knipten na het start-
schot samen met 5 bewoners van 
het zorgcentrum het rood wit blauw 
gestreepte lint door. 
De Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer is nu op zoek naar 
een geschikte naam voor de fitnes-
stuin en heeft daarvoor een wed-

strijd uitgeschreven. Bedenk een 
leuke naam en stuur deze vóór 23 
juni naar Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer, on-
der vermelding van Naam Fitness-
tuin of mail naar info@zorgcentru-
maelsmeer.nl. De winnaar krijgt een 
cadeaubon van 100 euro en een 
training van 3 maanden in de fit-
nesstuin, onder begeleiding van een 
gespecialiseerde fysiotherapeut van 
PACA..

Reünie 100 jaar TVA 
Aalsmeer - Op 24 juli is het hon-
derd jaar geleden dat Turn Vereni-
ging Aalsmeer (TVA) is opgericht. 
Door een fusie van Olympia en TVA 
is de nieuwe, huidige sportvereni-
ging Omnia 2000 ontstaan. Onder 
de oudere inwoners spreekt TVA 
nog altijd tot de verbeelding. Talloze 
inwoners, met name uit Oost, zijn lid 
geweest en deden aan turnen, rit-
mische gymnastiek en onder ande-
re trampolinespringen. Meestal vol 
overgave, enthousiasme en plezier. 
Velen deden ook mee aan wedstrij-
den en uitvoeringen. TVA is in 1914 
opgericht door Jan Bol. Een van de 
latere voorzitters was Dirk van Leeu-
wen, zelf een fervent trampoline-

springer vroeger. Dirk heeft het plan 
opgevat een reünie te gaan organi-
seren om honderd jaar TVA te ge-
denken en te vieren. Als Aalsmeer-
der lid geweest? De mogelijkheid 
wordt gegeven om herinneringen 
op te halen en oude vrienden te 
ontmoeten op zaterdag 27 septem-
ber (werkdatum). Precies honderd 
jaar na de oprichting deze (her)ont-
moeting organiseren leek de initia-
tiefnemer vanwege de zomer min-
der geschikt. Voor aanmelding kan 
contact opgenomen worden met 
Dirk van Leeuwen via 06-51094994. 
De reünie wordt georganiseerd on-
der de paraplu van de stichting Pro-
motie Aalsmeer.

Michiel Vergoossen met zijn boek ‘Duckie de Badeend doet de Roparun’. 

Roparunner Michiel Vergoossen 
maakt kinderboek over kanker
Aalsmeer - Afgelopen Pinkster-
weekend heeft Kudelstaarter Mi-
chiel Vergoossen voor de derde keer 
de Roparun gelopen. Met zijn team-
genoten van de Capgemini-teams 
218 en 219 hebben zij de tocht vol-
bracht door vanuit Parijs naar Rot-
terdam te rennen en te fietsen bin-
nen 48 uur. Vergoossen haalt met 
zijn teams sponsorgelden op voor 
mensen die aan de ziekte kanker 
leiden en terminaal zijn. Het motto 
van de Roparun is Leven toe te voe-
gen aan de dagen waar geen da-
gen meer toegevoegd kunnen wor-
den aan het leven. Vorig jaar kwam 
hij in contact met ‘oma Tine’, die de 
dagelijkse zorg had over het gezin 
van haar zieke schoondochter Nel-
ly. Die was door kanker niet in staat 
om voor haar 3 jaar oude dochtertje 
Tessa en pasgeboren zoontje Bram 
te zorgen. Deze oneerlijke strijd 
heeft Nelly inmiddels verloren. Mi-
chiel Vergoossen was ontdaan door 
dit verhaal en wilde meer doen dan 
alleen sponsorgelden ophalen met 
de Roparun. Samen met Tine be-
dacht hij dat het goed zou zijn dat 
kinderen, zoals Tessa en Bram, we-

ten wat er zoal gedaan wordt in Ne-
derland voor zieke mensen. Het idee 
van een boekje was geboren. Om 
het verhaal van de Roparun aan de 
driejarige Tessa uit te leggen, nam 
Vergoossen een geel badeendje 
mee naar Parijs en nam foto’s ge-
durende de estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer. Het kleine eend-
je kreeg een belangrijke rol bij de 
sportieve prestatie en werd over-
al op de foto gezet. Later, tijdens de 
eerste verjaardag van Bram, die zijn 
moeder niet meer mee mocht ma-
ken, stond Duckie zelfs op de ver-
jaardagstaart. Terug in Nederland 
werden de foto’s bewerkt tot een fo-
toboek en werd de tekst geschre-
ven. Een drukker werd gevonden 
en het boekje was klaar. Een derde 
deel van de verkoop van de boekjes 
komt ten goede aan de Roparun en 
gaat daarmee naar mensen die on-
geneeslijk ziek zijn. De boekjes zijn 
te koop voor 14,95 euro per stuk. 
In Aalsmeer is Duckie de Badeend 
doet de Roparun verkrijgbaar bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat. Meer in-
formatie over het boek is te vinden 
op www.declubvan520.nl/boek. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
18 juni vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 4 juni is ge-
wonnen door Dirk Tromp met 5308 
punten, gevolgd door Jan Alderden 
met 5213, Wil ter Horst met 5006 en 
Griet Maarsen met 4891 punten.

Groenbonnen voor mooiste tuinen

Voortuinkeuring Kudelstaart
Kudelstaart - De juryleden van de 
KMTP Groei en Bloei gaan in de we-
ken 26 en 27 (laatste week van juni 
en de eerste week van juli) de voor-
tuinen in Proosdij Noord en de Riet-
landen beoordelen op hun bijdrage 
aan de wijk. 

Gekeken wordt met name naar de 
beplanting (bloei over een langere 

tijd) en het onderhoud (ook het stuk-
je trottoir). Elk jurylid kijkt anders 
dan de collega en omdat er zes me-
ningen op papier komen, wordt een 
goed en breed beeld van de mooi-
ste tuinen gegeven. Groei en Bloei 
heeft opnieuw groenbonnen gekre-
gen van de gemeente, de KMTP af-
deling Aalsmeer en een tuincentrum. 
Er zijn totaal 30 bonnen te verdelen.

Avond over economische 
problemen en oplossingen
Aalsmeer - Werkeloosheid en 
Zorgproblematiek? Het is tijd om 
iets te doen aan de tienduizenden 
faillissementen, de werkloosheid en 
de zorgproblematiek. Dit is op een-
voudige wijze mogelijk, als de volks-
vertegenwoordigers en mensen po-
sitief gaan meedenken. Al meer 
dan 50 jaar kunnen Banken, Over-
heden en Multinationals met be-
hulp van de computer macro-eco-
nomisch functioneren. Het gevolg 
is dat de micro-economisch wer-
kende bedrijven en consumen-
ten kapot gaan, omdat macro-eco-
nomisch werkende bedrijven enor-
me hoeveelheden geld ‘uit de geld-
markt onttrekken’. Geld hoort te cir-
culeren tussen consumenten en be-
drijven, maar blijft hangen binnen 
de Multinationals, Banken en Over-
heden. Laat u door CMN informe-
ren over de diverse oorzaken van de 
economische problemen én de op-
lossingen daarvoor en kom op don-
derdag 19 Juni naar de informatie-

avond in het Edel-wijs Centrum aan 
de Oosteinderweg 66. Welkom van-
af 19.15 uur, start om 19.45 uur en 
einde rond 22.15 uur.

Bijdrage: Vrije donatie in verband 
met onder andere zaalhuur.
Opgave is vereist en dit kan via ma-
riaterhart@hotmail.nl of mwl@alice.
nl of 0297-367729.

Eerste voorronde verkiezing 
Onderneming van het Jaar 
Aalsmeer - Dinsdagavond werd in 
de Club van de Crown Business Stu-
dio’s de Ondernemer van het Jaar 
verkiezing voor starters en middel-
grote bedrijven gehouden met aan-
sluitend een ongedwongen net-
werkborrel. De avond werd ge-
opend door voorzitter Jan Driessen. 
Na de mededelingen, zoals dat er 
meer dan honderd genodigden zijn 
op komen dagen, de hernieuwde 
website in de maak is en het nieuwe 
logo een feit, werd Bernhard van der 
Schilden aangekondigd. Hij vertelde 
iets over de zomerondernemer. Jon-
geren tussen de vijftien en drieën-
twintig jaar krijgen de kans op aan 
de slag te gaan en in augustus hun 
ervaringen te delen. Er hebben zich 
vijfentwintig jongeren ingeschreven. 
Freek Loos werd vervolgens geïntro-
duceerd. Hij presenteerde een vijf-
tiental unieke en exclusieve pro-
jecten voor het Uiterweggebied, 
waar veel aan veranderd zou kun-
nen worden om het dorp een her-
kenbare identiteit te geven. Ver-
binden is zijn thema. Er kwamen 
mooie ideeën voorbij op het projec-
tiescherm. Bert Buis, voorzitter van 
Stuw Aalsmeer, overhandigde daar-
na twee boekwerken aan Jan Dries-
sen en wethouder Ad Verburg en 

deze laatste kondigde aansluitend 
de trappelende ondernemers aan, 
waar het deze avond toch om draait. 

Pitches
Er zijn acht genomineerde bedrijven 
die hun pitch mogen doen op het 
podium. Fotografe Judith Keessen 
beet het spits af, vervolgens kwam 
een dagvoorzitter voorbij, Tino van 
Bouwservice Gommans met een hi-
larische pitch (‘ik maak liever iets 
met mijn handen, dan dat ik op een 
podium sta’), een schoonheids-
specialiste en een tuinontwerpster 
van LH creaties. Er mogen ook nog 
drie starters hun opwachting ma-
ken. Een dame van een marmerbe-
drijf maakte haar interessante pitch 
en Wilma Heeren van de unieke lui-
zenkliniek in Aalsmeer mocht iets 
vertellen. De voorronde van Onder-
nemer van het Jaar werd afgeslo-
ten door Briljant entertainment met 
een heuse goochelact. Nu is het af-
wachten welke van de acht door 
mogen naar de volgende ronde in 
november. De gespannen onderne-
mers hadden hun drankje meer dan 
verdiend. Wilt u op de hoogte blij-
ven? Kijk op www.ovhj-aalsmeer.nl 

Door Miranda Gommans

Op 24 juni in De Oude Veiling
Thema bijeenkomst over 
zorg: Van AWBZ naar Wmo
Aalsmeer - De komende Vitaliteit 
Markt 50+ zal helemaal in het teken 
komen van de vragen die te maken 
hebben met de overgang van AWBZ 
naar WMO. “Nog is mijn zorg goed 
geregeld, maar wat als het allemaal 
via de gemeente georganiseerd 
wordt?” En als dat dan goed gaat 
hoeveel minder zorg komt er be-
schikbaar door de bezuinigingen? 
De meeste 50+’ers hebben tot nu 
toe kunnen rekenen op de uitvoe-
ring door de AWBZ. Een belangrij-
ke zorg is de woonzorg. Tot nu toe 
was er de zekerheid dat als het no-
dig is er een plaats beschikbaar is in 
een aanleunwoning, bejaardenhuis 
of verzorgingshuis. Maar dat is in-
middels niet meer voor iedereen be-
schikbaar en dit wordt nog verder 
teruggebracht. En blijft dat zo of ko-
men er nog meer nare bezuinigin-
gen en veranderingen bij? Hoe gaat 
het dan straks met de zorgverle-
ning? Kunnen ouderen nog zelf kie-
zen, is het er nog wel? Vita welzijn 
en advies en Ron Schiedon Ortho-
pedisch Schoentechniek nodigt u 
uit voor een themabijeenkomst over 
de zorg op dinsdag 24 juni vanaf 

19.30 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Behalve de informatie 
over deze grote operatie van AWBZ 
naar WMO zal er natuurlijk van alles 
te zien en te doen zijn voor uw vita-
liteit: fitheidstests, nek massage, ge-
zondheidsproducten maar ook dans 
en muziek. 
Hoe blijf je gezond, actief en zelf-
standig? Waar kun je terecht als je 
ondersteuning of zorg nodig hebt? 
En als ik wat minder te doen heb, 
tijd over heb of zelfs eenzaam ben, 
wat dan? Op de themamarkt Vi-
taliteit kunt u ideeën en inspiratie 
opdoen. En kennis maken met de 
nieuwste trends en ontwikkelingen 
over een gezonde levensstijl, ge-
zond eten, recreëren, gezond wer-
ken, lifestyle, bewegen en sport, 
zorgverlening en financieel advies. 
Sprekers deze avond zijn wethou-
der Ad Verburg, Wmo-raad voorzit-
ter J. Vuyk, directeur R. Schiedon 
van Casus mobiliteit en directeur D. 
de Leuw van Vita welzijn en advies. 
Aanmelden per mail wordt op prijs 
gesteld. Dit kaan via Stichting Dia-
lectica: bernhardschellenberger@
hotmail.com.

Bijeenkomst E-books in bieb
Aalsmeer - Bent u al een digitale le-
zer? Sinds kort heeft de Bibliotheek 
iets nieuws: alle bibliotheek-leden 
kunnen gratis duizenden E-books le-
nen. Thrillers en romans, maar ook 
non-fictie. Wilt u weten wat u allemaal 
met het nieuwe E-book platform kunt 
doen en hoe u precies een E-book 
leent? Tijdens een bijeenkomst in de 
bibliotheek in de Marktstraat op za-
terdag 28 juni krijgt u uitgebreid uit-
leg over hoe dit werkt en wat de mo-
gelijkheden zijn. Uiteraard is er de ge-

legenheid om al uw vragen te stellen. 
De bijeenkomst start om 10.00 uur en 
duurt tot ongeveer 11.00 uur. De toe-
gang is gratis maar wél even van te-
voren reserveren. Dat kan via de web-
site van de bibliotheek www.debibli-
otheekamstelland.nl of in de Amstel-
land Bibliotheek in het Centrum.

Zaterdag film 
in Bacchus

Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni 
vertoont cultureel café Bacchus we-
derom een film. De titel van de films 
is uiteraard bekend, maar mag niet 
publiekelijk aangekondigd worden. 
Voor wie op de hoogte wil blijven 
kan een abonnement op de Bac-
chus–nieuwsbrief nemen. Een an-
dere mogelijkheid is om ‘vriend’ van 
Bacchus te worden op Facebook of 
kijk op de website www.cafebac-
chus.nl. De film begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur, en de 
toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.
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kinder- en jeugdkrant

Samen Een op schoolreis
naar dierenpark

Aalsmeer - Het jaarlijkse school-
reisje van OBS Samen Een ging 
deze keer naar dierenpark Amers-
foort. Op deze woensdag werk-
te het weer niet mee; het regen-
de de hele dag! Maar het mocht de 
pret niet drukken. Er waren op het 
park ook mooie binnenverblijven 
die leuk waren om te kijken en het 

rondje in het treintje werd gedaan 
door de meeste kinderen. Veel 
succes had het bezoek aan het Di-
no bos, met speelgelegenheid on-
derweg op de route. De kinderen 
hebben veel plezier gehad en het 
een super leuke dag gevonden. De 
regenjassen hebben prima dienst 
gedaan!

Visles Vislust voor de jeugd
Aalsmeer - De hengelsportver-
eniging Vislust Aalsmeer organi-
seert ook dit jaar weer activiteiten 
voor de jeugd. Aan kinderen van 6 
tot en met 12 jaar gaat visles gege-
ven worden onder leiding van een 
viscoach met assistentie van erva-
ren vissers van de vereniging. De 
les bestaat uit twee avonden en een 
middag in theorie en praktijk. De 
kosten zijn 5 euro per deelnemer. 
De visles wordt gegeven op dins-
dag 24 en donderdagavond 26 ju-
ni van 18.30 tot 21.00 uur en de za-
terdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 
uur en wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 

en in het water van de vijver in de 
Hornmeer. Inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar bij de verkoopadressen 
van de Vispas, te vinden op de web-
site van Vislust. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met het secretariaat van visvereni-
ging Vislust Aalsmeer, A.C.J. Nisters 
aan de Kamerlingh Onnesweg 120, 
telefoon 0297-328364 of per e-mail 
info@vislust-aalsmeer.nl. Of bij K. 
Noordhoek, Rietgorsstraat 14, tele-
foon 0297-323225 en 06-53291221. 
Wacht niet te lang, want vol is vol. 
Alle deelnemers mogen een hengel 
van Vislust lenen. zodat ieder met 
hetzelfde materiaal vist.

Gezellig Groep 8 Feest
Aalsmeer - Vrijdag 6 juni open-
de Feesterij de Bok voor de twee-
de keer haar deuren voor alle leer-
lingen van groep 8 uit Aalsmeer en 
Kudelstaart. Binnen een half uur 
was de zaal vol en kon er worden 
gefeest op heerlijke muziek. De DJ’s 
van de avond, Bink van den Tweel 
en Eric Spaargaren, zorgden voor 
een tropische sfeer in de disco-
theek. Het gezellige barpersoneel 
had het erg druk, want door het 
warme weer hadden de kinderen 
veel dorst. Groep 8 is momenteel 
druk bezig met het voorbereiden 
van de afscheidsmusical waarmee 
zij afscheid nemen van hun basis-
school. Het feest was een welkome 
onderbreking van het harde werken 
op school. Het vorige feest in maart 
smaakte naar meer en daarom werd 
dit feest met open armen ontvan-
gen. In tropische kleren dansten 
de kinderen zich in het zweet. In de 

zaal was er een dansbattle tussen 
de jongens en de meisjes waarbij de 
jongens los gingen op een hit van 
One Direction! Er werden ook erg 
veel selfies gemaakt. 

Groep 7 van nu opgelet!
Dit was het vijfde Groep 8 Feest dat 
organisator Eric Spaargaren orga-
niseerde. Bas Been, uitbater van de 
Bok, genoot ook volop van de feest-
vreugde en verblijde de kinderen 
met het confettikanon en de CO2-
guns die voor verkoeling zorgden. 
De kinderen die momenteel in groep 
7 zitten mogen zich gaan verheugen 
op hun Groep 8 Feest in 2015. Voor 
de kinderen die nu naar de brug-
klas gaan zal er nog een feest ko-
men. Dit ‘Multi-brugfeest’ zal rond 
de herfstvakantie worden georgani-
seerd door Feesterij de Bok. Nage-
nieten van dit feest kan op de web-
site: www.groep8feest.nl.

Prachtig toernooi E1 JAU 
Aalsmeer - Als afsluiting van een 
prachtig seizoen in de hoofdklasse 
had de leiding van de E1 van Jong 
Aalsmeer zich opgegeven voor een 
internationaal toernooi in Maas-
tricht. Vrijdagmiddag vertrokken 
team en begeleiders voor drie nach-
ten feest en twee wedstrijddagen 
op de Maastricht Trophy. Het was 
voor de jongens de ultieme finale 
van een mooi voetbalseizoen. Inge-
schreven bij de D-pupillen was de 
eerst wedstrijddag lastig, met on-
der andere een wedstrijd tegen de 
D1 van MVV, maar dat kon de pret 

niet drukken. Op de camping werd 
er gewoon weer verder gevoetbald 
en tafeltennis gespeeld. ’s Avonds 
natuurlijk keten op de slaapzaal. 
De tweede dag werd er gewonnen 
en gelijk gespeeld. De beker werd 
in ontvangst genomen en daar-
na vertrokken naar het zwembad 
Mosaqua om de verkoeling op te 
zoeken. Op de camping werd ge-
streden om de beker met een drie-
kamp latje trap, pannavoetbal en 
voetgolf. Maandagochtend voldaan 
naar huis na een zeer geslaagd en 
zonnig weekend.

Klaar voor bondskampioenschap
Tweede plaats turnster Ilze
Kudelstaart - Op 14 en 15 juni or-
ganiseert SV Pax Haarlemmermeer 
in samenwerking met de KNGU, het 
bondskampioenschap turnen da-
mes N1, N2 en 1e divisie en de kwa-
lificatie Ere divisie jeugd. Dit lande-
lijke turnevenement vindt plaats in 
de sporthal van het Sportcomplex 
Koning Willem-Alexander (SKWA) 
in Hoofddorp. N1 is het hoogst haal-
bare niveau in Nederland voor turn-
sters tot en met 12 jaar. De overi-
ge turnsters in het hoogste niveau 
kunnen zich via deze wedstrijd kwa-
lificeren voor het Nederlands Kam-
pioenschap Fantastic Gymnastics in 
Ahoy Rotterdam dat een week later 
wordt gehouden. Voor de turnsters 
uit de eerste divisie, het eerste ni-
veau onder de topsport is de wed-
strijd in Haarlemmermeer de lande-
lijke finale. De turnsters hebben zich 
via 1/8, 1/4 en 1/2 finale wedstrijden 
voor deze finale gekwalificeerd en 
komen uit heel Nederland. Er doen 
dit weekend in totaal 400 turnsters 
mee variërend in leeftijd van 8 tot en 
met 24 jaar. Het is daarmee na Fan-
tastic Gymnastic in Rotterdam, de 
meest belangrijke wedstrijd van het 
jaar voor het turnen dames in Ne-
derland. SV Pax is er trots op dit eve-
nement in het sportcomplex, waar 
de vereniging haar thuisbasis heeft, 
en in het Jaar van de Sport in Haar-
lemmermeer te mogen organiseren. 
Voor Pax komen veertien turnsters 
uit in dit wedstrijdweekend, waar-
onder de 12-jarige Kudelstaartse Il-
ze van der Geest. Zij komt uit in de 
leeftijdscategorie jeugd 2 niveau N2. 
En heeft zich naast de meerkampfi-
nale op zaterdag ook geplaatst voor 
de toestelfinale balk op zondag. In 
voorbereiding op deze belangrijke 
wedstrijd deed Ilze afgelopen week-

end samen met haar turnvrien-
dinnen mee aan de Open Bredase 
Turnkampioenschappen in Breda. 
Ondanks het vriendschappelijke ka-
rakter van dit toernooi was Ilze toch 
wat gespannen. De wedstrijd begon 
voor Ilze op het onderdeel vloer. Ze 
turnde een zeer nette oefening met 
mooie sprongenseries waarin zij on-
der andere een arabier flik-flak ge-
volgd door een streksalto met halve 
schroef liet zien. Vervolgens het on-
derdeel sprong. Hierbij moeten de 
turnster twee sprongen maken over 
de pagasus. Ilze sprong voor het 
eerst in wedstrijdverband weer een 
Tsukahara. De eerste sprong voer-
de zij goed uit met voldoende hoog-
te en een mooie landing maar bij de 
tweede had ze in de salto niet ge-
noeg vaart waardoor ze bij de lan-
ding helaas even haar handen no-
dig om in balans te blijven. Het der-
de onderdeel brug is niet Ilze’s fa-
voriete onderdeel, maar ook hier 
turnde ze heel netjes. Haar reuzen-
zwaaien waren mooi strak en haar 
afsprong streksalto landde ze ‘op z’n 
Epke’s’. Op naar het laatste onder-
deel balk. Met de toestelfinale in het 
vooruitzicht was Ilze toch wel iets 
meer gespannen. En deze spanning 
was in het begin van haar oefening 
heel even waarneembaar door wat 
onbalans. Ze herpakte zich echter 
prima en liet een zeer stabiele flik-
flak en gesloten flik-flak zien. Ook 
haar nieuwe afsprong, de auerbach-
salto, ging heel goed. Deze geweldi-
ge oefening leverde haar met 14.100 
punten op balk de eerste plaats op. 
In het klassement eindigde Ilze met 
een puntentotaal van 53.575 op een 
mooie tweede plaats. Ze kan dus 
met een goed gevoel uitkijken naar 
komend weekend.

FIQAS Handbalkamp was super! 
Aalsmeer - Op vrijdag 30 mei ging 
het leukste FIQAS handbalkamp voor 
de D- en E-jeugd van start. 38 Kinde-
ren en 4 begeleiders stonden om kwart 
voor vijf bij de Bloemhof om met de 
bus naar Huizen te vertrekken. Klok-
slag vijf uur vertrok de bus op weg 
naar een heel gezellig weekend. Mar-
cel, Tim, Sven, Emiel en Jan waren al 
op tijd vertrokken om de locatie in or-
de te maken. Sven en Emiel namen de 
taak op zich om het avondeten te ma-
ken. Top koks in de dop, want de heren 
bakten maar liefst 160 pannenkoeken. 
Voor elk team was er een blokhut be-
schikbaar en een voor de heren en da-
mes begeleiding en trainers. De blok-
hutten werden versierd met het oog op 
het thema ‘WK’, dus alles was in het 
oranje. Om zes uur kwam de bus aan 
en werden de jongens en meiden naar 
hun weekendverblijf geleid, waar ze 
hun spullen en snoepgoed kwijt kon-
den. Inmiddels waren de tafels gedekt 
en werd er een aanval gedaan op de 
pannenkoeken, waar Sven en Emiel 
een paar uur over hadden gedaan. 

Ze waren in een kwartier schoon op! 
Toch wel dankbaar werk, kok spe-
len. Tim was inmiddels begonnen met 
een kampvuur en de kinderen konden 
meedoen met een douanespel. Lek-
ker hoor, een animatieteam op de lo-
catie. Ook Peter van Klaveren was ge-
arriveerd om wederom alles op film 
vast te leggen met een wel heel bijzon-
dere camera: namelijk een drone. De 
kids kwamen terug van het douane-
spel en iedereen verzamelde zich rond 
het kampvuur met marshmallows en 
met de nieuwkomers (Heidi, Bibi, Ba-
bette, Judith, Sven en Emiel). Het bleef 
die nacht nog lang onrustig! Zaterdag-
morgen begon met een bosloop ver-
zorgd door de trainers. De begeleiding 
zorgde er intussen voor dat het ontbijt 
klaar stond bij terugkomst. Na het ont-
bijt was er ruimte voor ontspanning en 
werd alvast een zeskamp uitgezet voor 

het ochtend programma. Peter is de 
hele dag druk geweest met het filmen. 
Er werd fanatiek op het veld gespeeld, 
er was de zeskamp, basketbal en een 
touwtrekwedstrijd. Gelukkig was het 
zonnetje volop aanwezig, zodat er ge-
eindigd werd met een waterballon-
nen gevecht. Na de lunch - die be-
stond uit een hotdog - was er tijd voor 
wat ontspanning en een boswande-
ling met spelletjes, zoals met z’n allen 
een woord maken door op de grond te 
gaan liggen: Geweldig. Dit idee werd 
op de locatie nogmaals uitgevoerd en 
Peter filmde dit met zijn drone. Uitein-
delijk werd het woord FIQAS gevormd 
waarvan een spectaculair filmpje ge-
maakt is. Emiel en Tim ontfermden 
zich over de barbecue, geleend van 
sportvereniging Vriendschap, waar-
voor dank. De kinderen en begelei-
ding genoten van het eten en ook de-
ze avond werd afgesloten met muziek 
en kampvuur. Iedereen begon toch de 
vermoeidheid inmiddels te voelen en 
het werd dan ook niet heel laat de-
ze avond, hoewel. Peter was inmid-
dels naar huis gegaan om het filmpje 
te monteren. Zondag een heel relaxte 
start: ontbijtje buiten, hutjes opruimen 
en voorbereiden voor de bonte mid-
dagvoorstelling. Het weer was prach-
tig en dit gaf de begeleiding de gele-
genheid om lekker buiten de boel klaar 
te maken voor het middag programma. 
Rond één uur kwamen de eerste ou-
ders binnen, om half twee was ieder-
een er en waren er leuke en mooie op-
tredens. Iedereen heeft genoten en z’n 
best gedaan en de ouders konden dan 
ook rond drie uur ‘s middags met een 
tevreden en vermoeid kind huiswaarts 
keren. Nog een laatste schoonmaak 
rondje voor de begeleiding en ook zij 
vertrokken rond vier uur voldaan, te-
vreden en vermoeid naar huis. Op naar 
het handbalkamp 2015! Met dank aan 
alle sponsors. En natuurlijk aan Tim, 
Marcel, Sven, Emiel, Peter, Bibi, Babet-
te, Judith, Heidi en Jan. 

Leuke opkomst baij instuif 
voor jong talent FC Aalsmeer
Aalsmeer - Twee weken gele-
den was het schoolvoetbaltoernooi 
bij V.V. Aalsmeer en dat mag met 
recht een succes worden genoemd. 
Mooi weer, fanatieke voetballers en 
-sters en een prachtige finaleavond 
met 2 penaltyseries in de finale. FC 
Aalsmeer vanaf 1 augustus de nieu-
we voetbalvereniging van Aalsmeer 
heeft daar op ingesprongen om een 
instuif voor aanstormende talenten 
te organiseren. Vorige week woens-
dagmiddag 28 mei was het zover en 
ondanks de weersverwachting was 
er een mooie opkomst. De weers-
verwachting voorspelde niet veel 
goeds en het was jammer dat de Sa-
men Eén op schoolreis was. Je kunt 
niet alles plannen. En hoewel de in-
box niet overliep met aanmeldingen 
stonden de trainers van het klein-
veld van Jong Aalsmeer gereed om 
de instuiftraining te verzorgen. Om 
13.30 uur was het verzamelen en er 
stonden zowaar 18 kinderen waar-
van de helft meisjes te trappelen. 
Iedereen moest zich inschrijven en 
de spelers van de E1 showden hun 
warming-up. De groep werd in drie-
en gedeeld en er waren drie leu-

ke oefeningen uitgezet waar de E1 
spelers, samen met de trainers, de 
nieuwe talenten in de dop begelei-
den. Tussendoor was er tijd voor li-
monade en werden de teams inge-
deeld voor de 4x4 wedstrijden. Of je 
nog even naar de tandarts moest 
of eerder moest vertrekken voor de 
paardrijles maakte allemaal niet uit. 
En de regen? Die bleef lekker weg. 
Er werd lekker veel gescoord en de 

spel(st)ers hebben ook leren jui-
chen. Als slot werden er nog pe-
nalty’s genomen en dat was voor 
de meeste nog niet makkelijk. Aan 
het einde van de instuiftraining kre-
gen alle deelnemers een mooi be-
wijs van deelname en natuurlijk een 
snoepje. Uit de positieve reactie van 
de ouders is dit zeker voor herhaling 
vatbaar. Nu is het afwachten of de 
lidmaatschapsformulieren nog re-
tour komen. 

De instuif was de laatste voetba-
lactiviteit van dit seizoen van Jong 
Aalsmeer United/FC Aalsmeer. Het 

bestaan van Jong Aalsmeer United 
wordt afgesloten met een barbecue 
aanstaande vrijdag 13 juni voor al-
le leden. Eind augustus starten de 
trainingen en bekerwedstrijden on-
der de vlag van FC Aalsmeer en zul-
len alle jeugdspelers komen te spe-
len in het nieuwe clubtenue. De mi-
ni’s (2008 en jonger) bij de Cham-
pions Leaque starten pas half sep-
tember. Natuurlijk kun je je de he-
le zomer opgeven als lid bij FC 
Aalsmeer. Stuur daarvoor een email 
naar info@fcaalsmeer en een lid-
maatschapsformulier zal je worden 
toegezonden.



Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,8 (l/100 km) / 31,3 - 14,7 (km/l); CO2-emissie: 84 - 160 (g/km).  Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof  ver bruik-
 gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. 
GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. DE GO! ACTIE LOOPT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. DE GO! SHOP WINACTIE IS GELDIG VANAF 1 JUNI 2014 TOT UITERLIJK 15 JUNI 2014. ZIE VOOR 
KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. GRATIS NAVIGATIEKAART-UPDATES I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI-
DEALER, UPDATES VAN HET NAVIGATIESYSTEEM ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DE HYUNDAI i10 GO! EN DE HYUNDAI i20 GO! *VOORDEEL i10 GO! T.O.V. i-MOTION UITVOERING MET COMFORT PAKKET EN VOORDEEL OVERIGE MODELLEN T.O.V. i-MOTION UITVOERING.

Kom langs en win de Hyundai i10 Go!

GO!
SHOP

Hyundai i10 Go!
nu met
€1.300,- voordeel*

Hyundai ix20 Go!
nu met
€1.495,- voordeel*

Hyundai i30 Go! (5-drs)
nu met
€3.090,- voordeel*

Hyundai i20 Go!
nu met
€3.495,- voordeel*

Go! shoppen bij Hyundai!

HOOFDDORP: AUTOBEDRIJF DIRK BARTEN HOOFDDORP B.V., OPAALLAAN 8, TEL. 023 - 5630425

Beatles nog springlevend
Aalsmeer - Nog geen jaar aan het 
werk en nu al het nut van een Cul-
tuurpunt kunnen aantonen! Na eerst 
een geslaagde Wak (Week Amateur 
Kunst) opening, deze week in sa-
menwerking met de bibliotheek een 
aardige fototentoonstelling over de 
Beatles. Aanstichter van de Beat-
le week is Willem Eveleens Maarse, 
een fan van het legendarische kwar-
tet zolang hij zich kan heugen. Vijf-
tig jaar geleden kwamen de Beat-
les naar Nederland, is dat nu niet 
een leuk item voor de Bieb? Corry de 
Boer, hoofd van de bieb, was meteen 
enthousiast, betrok het Cultuurpunt 
(Madeleine Heijligers en André Vul-
perhorst) er bij en zie daar een suc-
cesformule. Aan de muren van de 
bovenverdieping hangen legenda-
risch foto’s van de De Beatles, op-
tredend in Treslong en Blokker en 
ook van de onvergetelijke rondvaart 
door de Amsterdamse grachten. Fo-
to’s door Willem Eveleens Maarse 
geplukt van internet. “En de kwaliteit 
valt helemaal niet tegen.” Verder nog 
allerlei leuke boeken, platen, beeld-
jes, enz. De bovenzaal van de bieb 
zat vol met enthousiaste fans. Jour-
nalist Han Carpay en fotograaf Ar-
jan Vos interviewden Eveleens Maar-
se en een andere grote fan, Jan van 
Veen, nog vier weken hoofd van de 
OBS Kudelstaart. In hun knal roze 
en gele livrei hadden zij voor de fans 
een paar aardige vragen in petto. Dat 

zij minder leden aan de Beatlemania 
was wel duidelijk, maar ach wikepe-
dia is geduldig en eigenlijk leverde 
de gestelde vragen juist wel mooie 
antwoorden op. Van Veen noemt 
zich een typisch product van de ja-
ren zestig, hij bofte dat zijn vader 
als politieagent moest waken over 
dat ‘langharig tuig’. Van Veen mocht 
mee, stond op het podium en zag 
van heel ver zijn helden. “Maar bra-
ken er ook geen relletjes uit?”, vroeg 
Vos nieuwsgierig. “Ik had de mazzel 
dat ik klein was en de politie over mij 
heen sloeg.” Geef Van Veen de ruim-
te en je hoort de mooiste anekdotes, 
die worden verteld alsof je een span-
nende detective leest. Hoe de lief-
de voor de Beatles was ontstaan wil-
den de interviewers weten. Het was 
voor beide fans de zangkwaliteit. 
“Zij zingen zo mooi, het was wer-
kelijk een geweldige prestaties om 
zonder ‘oortjes’, want die bestonden 
nog helemaal niet, tijdens de optre-
dens met een krijsende menigte voor 
hen neus zo zuiver te kunnen blij-
ven zingen.” Dat de Beatles vijftig 
jaar geleden niet in Amsterdam op-
traden, maar op plaatsen waar zelfs 
veel Nederlanders nog nooit van ge-
hoord hadden, had te maken met de 
reputatie van de Beatles. De enige 
die wel publiciteit mogelijkheden zag 
was Maup Caransa, een begrip in 
die tijd. Hij trakteerde de mannen op 
een onvergetelijke boottocht door de 

Op 21 juni op Westeinderplassen
Plaspop 2014 met Mainville 
Bluesband en Broken Mules
Aalsmeer - Plaspop 2014 gaat door 
en wel op de langste dag en kortste 
nacht van het jaar, zaterdag 21 juni. 

De voorbereidingen zijn al enige tijd 
in volle gang. De podia en de locaties 
worden weer geheel belangeloos be-
schikbaar gesteld door diverse bedrij-
ven en privépersonen. En ook de di-
verse medewerkers die helpen met 
het overvaren van de diverse muzi-
kanten zijn weer graag bereid hun 
diensten voor een habbekrats (lees: 
een schouderklopje) te verrichten. 
Wat kan het publiek dit jaar verwach-
ten: Het Aalsmeers saxofoonkwartet, 
Broken Mules, Mainville Bluesband, 
the Whatts, Cool Castband en Dazz-
le staan op het programma. En in de 
pijplijn zit wellicht ook nog een verras-
singsact, daarover later meer. Het con-
cept blijft hetzelfde als in voorgaande 
jaren. Op vijf locaties, te weten: Torre-
gat, schuilhaven De Winkel, schuilha-
ven De Grote Brug, Vissersvreugd en 
Koddespoel, zullen op een afgespro-
ken tijdstip alle optredens tegelijk van 
start gaan. De bezoekers dienen dus 
een keuze te maken. De optredens du-
ren elk 25 tot 30 minuten. Daarna kan 
het publiek zich varend naar een nieu-
we bestemming van hun keuze ver-
plaatsen. Elke act wordt drie maal op-
gevoerd. Aan het einde van de avond 
is de slotact op de Koddespoel. Bij 
de slotact is het de bedoeling dat ie-
dereen de bootjes gezellig aan elkaar 
vast legt, luistert, meezingt, danst. Een 
heerlijk, eerlijk muziekavondje waarin 

contacten met andere Aalsmeerders 
aangehaald c.q. verbeterd kunnen 
worden onder het genot van uw eigen 
hapje en drankje. Voor informatie kan 
een mail gestuurd worden naar: plas-
pop@live.nl.

Mainville Bluesband
De Mainville Bluesband maakt her-
kenbare blues en rock met een jazzy 
randje, variërend van Robert Johnson 
tot B.B. King en Eric Clapton. De mu-
ziek die de band maakt, leent zich uit-
stekend voor eetgelegenheden, mu-
ziekcafés en festivals. De band bestaat 
uit Willem Smit op dwarsfluit en saxo-
foon, John Stevens op zang, gitaar en 
bluesharp, Luc Smit op basgitaar en 
René Revers op drums. Met enige re-
gelmaat laat de band zich ondersteu-
nen door gastmuzikanten uit de re-
gio. De naam Mainville is een verwij-
zing naar Hoofddorpers die zich prima 
thuisvoelen op het water van de West-
einderplassen. Plaspop is dus de ‘pla-
ce to be’ voor de Mainville Bluesband.

Broken Mules
De Broken Mules is een familie-
band. De band bestaat uit de vier 
broers Buskermolen: Thom op key-
board, Bram op drums, Dirk op gi-
taar en Kees op saxofoon. Hun va-
der Meindert speelt basgitaar en hun 
nicht Ines Buskermolen is zangeres. 
Sinds zeer recent is een tweede zan-
geres aan de band toegevoegd: Eline 
Filius (nichtje van Ines - van de ande-
re kant). De vier broers hebben alle-

maal muziekles (gehad) van docenten 
van kunstencentrum de Hint. Plotse-
ling stonden ze een paar jaar geleden 
thuis met elkaar wat muziek te maken 
en Meindert besloot toen een basgi-
taar te kopen, omdat dat instrument 
nog ontbrak. Ines werd tot zangeres 
gebombardeerd en er werd een paar 
keer opgetreden voor een klein gezel-
schap. Het is daarom dat de band het 
als een mooie uitdaging ziet om voor 
het eerst op een groter podium te spe-
len. Plaspop is daar een hele goede 
gelegenheid voor. Het repertoire is te 
omschrijven als popmuziek van de ja-
ren zestig tot heden.

Aalsmeers Saxofoonkwartet
Aalsmeers Saxofoonkwartet is be-
gonnen in november 1991 en be-
stond in eerste instantie uit leden van 
Aalsmeers Harmonie. Verschillende 
wisselingen van saxofonisten hebben 
in de afgelopen 23 jaar plaatsgevon-
den en de leden van het kwartet ko-
men nu uit vier verschillende vereni-
gingen uit Aalsmeer en omgeving. De 
bezetting is Daniëlle Burgman op so-
praan sax, Kees van Oudenallen op alt 
sax, Wil Hofman op tenor sax en Ter-
ry Koek op bariton sax. De opzet is een 
kwartet met een repertoire van zowel 
klassieke als populaire, jazzy, muziek. 
De optredens zijn kenmerkend door 
de diversiteit van muziek, vaak be-
noemd ‘van Bach tot de Beatles’. Tij-
dens Plaspop gaat Aalsmeers Saxo-
foonkwartet ‘van Bourée uit de orkest-
suite tot en met And I love her’.
Daartussen in de ‘Hornpipe’ uit de 
Watermusic van Händel, ook een ode 
aan Aalsmeer in het ‘Flower Duet’ van 
Delibes en wat lichtere muziek, als The 
Teddy Bears Picnic, Riverboat Shuffle, 
Slightly Blue en Dixie for Saxes.

Dazzle
Dazzle is een band met veel ervaring in 
het verzorgen van een goed optreden 
in een open en leuke sfeer. De muziek 
is vooral georiënteerd op classic-rock 
en blues-rock, hoewel country invloe-
den meer en meer merkbaar zijn. De 
kern van de band is al meer dan der-
tig jaar bij elkaar, maar de muziek zit 
nog steeds vol verrassingen en uitda-
gingen. Door de vaste bezetting, vele 
uren repetities en de continue fijnslij-
perij zijn de optredens nog steeds fris, 
fruitig en vooral leuk om mee te ma-
ken. Dazzle bestaat uit Bob Hoogen-
boom, Dick Kuin, Martijn Vogelaar, Ni-
co van Staaveren, Charles Preeker, Ar-
jo Lanser en mogelijk als jongste telg 
Leo Terlouw (als de contractbespre-
kingen goed verlopen). Verder kan 
er gerekend worden op nog wat sup-
port-acts, zoals van Colette Lanser om 
de vocalen op te fleuren. 

Nostalgisch Filmfestival 
wordt feest van kleur
Aalsmeer - Ook dit jaar is de dins-
dag van Feestweek Aalsmeer gere-
serveerd voor het Nostalgisch Film-
festival. Dan kunnen liefhebbers van 
historische films van Aalsmeer hun 
hart weer ophalen. Op 9 septem-
ber, zowel ’s middags als ’s avonds, 
herleeft Aalsmeer van weleer in de 
feesttent op het Praamplein. Samen-
stelling en presentatie van het pro-
gramma, bestaande uit dertig tot 
ruim tachtig jaar oude films, is weer 
in handen van journalist Dick Piet. 
Het ruim twee uur durende program-
ma is zeer gevarieerd. De oudste 
films dateren uit de jaren dertig en 
veertig, zoals van het bloemencor-
so in 1930 op de Oosteinderweg en 
in de Zijdstraat. Voorts van kwekerij 

Baardse op de Uiterweg, kolenbedrijf 
Jongkind aan de Oosteinderweg, het 
Oosterbad, openbreken van het ijs in 
de sloot van de Uiterweg, watercorso 
op de Kleine Poel, schaatswedstrij-
den op de Ringvaart, demping van 
de Buurtsloot en de laatste begrafe-
nis op de Buurt met het lijkwagen-
tje. Een zeer bijzondere film is die uit 
1938 van de christelijke lagere scho-
len in Dorp, Oost en Zuid, met niet 
alleen prachtige beelden van op en 
rond de scholen zelf, maar ook van 
de Schoolstraat, Dorpsstraat, Oost-
einderweg en Ophelialaan. Het Nos-
talgisch Filmfestival belooft dit jaar 
vooral een feest van kleur te worden. 
Een groot deel van het programma 
bestaat namelijk uit kleurenfilms uit 

de jaren vijftig, een periode die we 
voornamelijk in zwart-wit kennen. 
Kleurenfilm was in die tijd kostbaar 
en werd dan ook schaars gebruikt. 
De professionele kleurenfilms die 
op het Nostalgisch Filmfestival ver-
toond worden, zijn onder meer van 
het bloemencorso (op het Wetering-
plantsoen, de Stationsweg, Stom-
meerweg, Ophelialaan, Provincia-
le weg en Oosteinderweg), Molen-
pad, veiling, kwekerijen (b.v. Wed. P. 
Eveleens), rond de Dorpskerk en ve-
le andere herinneringen oproepen-
de plekjes in Aalsmeer. De kaartver-
koop voor beide filmvoorstellingen 
start op donderdag 14 en vrijdag 15 
augustus tussen 19.00 en 20.00 uur 
bij café De Praam, aan de zijde van 
het Praamplein. Daarna zijn kaarten 
verkrijgbaar bij de Bruna in de Zijd-
straat. De toegangsprijs bedraagt 5 
euro. De aanvang van het program-
ma ’s middags is om 14.00 uur en ’s 
avonds om 29.00 uur. 

grachten en nam hen mee de rosse 
buurt in. Wat zich heeft afgespeeld, 
blijft vaag behalve een uitspraak van 
de dames van lichte zeden, die het 
maar ‘viezeriken’ vonden. De Beatles 
genoten overigens van de boottocht 
door de grachten, dit hadden zij zelfs 
nog nooit meegemaakt. De Jan van 
Galen boot, waarop de mannen huis 
hielden, blijkt nog steeds te worden 
gebruikt in België als uitvaartboot. 
Het sloot mooi aan bij de complot 
theorie die Van Veen nog eens even 
fijntjes uit de doeken deed. Leeft 
Paul Mc Carthy eigenlijk nog wel? Hij 
kwam met voorbeelden, geluidsbeel-
den waardoor je toch behoorlijk ging 
twijfelen en wel moest denken dat 
Paul op een mysterieuze wijze het 
loodje had gelegd. “Het zou kunne”, 
lachte van Veen fijntjes, maar de mo-
gelijkheid dat John Lennon, echt een 
genie in het bedenken van bijzon-
dere vondsten, ons allemaal op het 
verkeerde been heeft gezet behoort 
evenzo tot de mogelijkheden. Hoe 
het ook is, het verhaal was prach-
tig. Dat Cees Sybrandy (Cultuurpunt) 
op de gitaar een paar pittige Beat-
les nummers ten gehore bracht werd 
zeer gewaardeerd, er werd uitbundig 
meegezongen. 

Expositie en muziek
Zaterdag 14 juni is er een muzikale 
afsluiting en Willem Eveleens Maar-
se is tijdens de openingsuren van de 
bieb in de Marktstraat aanwezig om 
fans van de Beatles te ontvangen. De 
kleine tentoonstelling is de moeite 
waard om even naar boven te lopen.
Janna van Zon
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Nieuw talent voor FIQAS
Aalsmeer - De herenselectie van FIQAS Aalsmeer is voor het nieuwe sei-
zoen versterkt met de jonge opbouwer Tim Bottinga. Vorig jaar speelde hij nog 
voor Quintus, de Handbal Academie en kwam uit voor Jong Oranje. Bij de on-
langs gehouden verkiezingen tot Handballer van het Jaar werd Bottinga door 
de technische staf van het Nederlands Herenteam uitgeroepen tot Talent van 
het Jaar. Een aanwinst dus! 

Verlagen handicap herseninfarct
Amsterdamse Bos dinsdag 
voor één dag golfbaan
Aalsmeer - Op dinsdag 17 juni 
wordt in het Amsterdamse Bos voor 
de vierde keer een uniek golftoer-
nooi gespeeld. De beheerders van 
het bos maaien enkele dagen van 
tevoren de fairways, terwijl vrijwil-
ligers van de organiserende Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn al we-
ken bezig zijn geweest om het gras 
op de greens op deze volledig uit-
geruste par 71 golfbaan kort te hou-
den. Ruim honderd golfers hebben 
zich ingeschreven voor een dag gol-
fen op de (tijdelijke) baan in het 
Amsterdamse Bos. De opbrengs-
ten van dit toernooi gaan in z’n ge-
heel naar de AMC Foundation die 
het geld besteedt aan onderzoek 
naar de beste behandelmethode bij 
een herseninfarct. Op 17 juni vinden 
de organisatie en de spelers on-
derdak in het clubhuis van de hoc-
keyclub Pinoké in het Amsterdam-
se Bos. Om 11.30 uur houdt Prof. dr. 
Charles Majoie, hoogleraar Neuro-
radiologie verbonden aan het AMC 
(Academisch Medisch Centrum) en 
medeverantwoordelijk voor het on-
derzoek naar de beste behandeling 
van herseninfarct een kort inleidend 
woord Om 12.00 uur wordt op de 18 
verschillende holes tegelijk gestart. 
Rond 17.00 uur keren de golfers te-
rug naar het clubhuis voor een wel-
verdiend culinair diner. De holes 
verschillen in lengte van 100 tot 420 
meter met een gemiddelde lengte 
van 190 meter per hole. In het par-
cours van de tijdelijke golfbaan wor-
den deelnemers op vier punten ver-
rast met een culinaire catering. Voor 
de wandelroute tussen holes moet 
af en toe gebruik worden gemaakt 
van een mobiele rubberen brug en 
een pontje. 

Beste behandeling 
Er wordt gespeeld met golfballen 

waarop de vier herkenningspun-
ten van een herseninfarct (Gezicht, 
Arm, Spraak en Tijd tot de behan-
deling) staan afgebeeld. Want mee-
spelen gaat nu eens niet om het ver-
lagen van de eigen golfhandicap, 
maar om het verlagen van de licha-
melijke handicap voor iemand an-
ders. Het medische onderzoek dat 
gesponsord wordt, richt zich op de 
beste methode van behandelme-
thode van een herseninfarct, met de 
minst nadelige gevolgen voor een 
patiënt. Aan het einde van de avond 
wordt rond 21.30 uur, na een veiling 
van prachtige, door sponsors inge-
brachte kavels, als eindresultaat van 
het toernooi de opbrengst voor de 
stichting AMC Foundation bekend 
gemaakt. Dan wordt een cheque 
overhandigd aan professor Charles 
Majoie en Frank Eijken, voorzitter 
van de AMC Foundation. Wie over-
dag naar het toernooi wil komen 
kijken, is van harte welkom. Bij al-
le holes zijn marshals aanwezig die 
het golfen begeleiden. Er zijn nog 
enkele plaatsen over voor individu-
ele golfers die deze ervaring willen 
meemaken. Tot uiterlijk maandag-
ochtend 16 juni kan men zich op-
geven via de website www.amster-
damsebosgolf.nl . 

Bosmobielen
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
onderhoudt al jaren lang goe-
de banden met de organisatie van 
het Amsterdamse Bos, waar ook nu 
weer mee wordt samengewerkt. De-
ze club heeft in het verleden twee 
Bosmobielen (elektrische golfkarre-
tjes voor zes personen) aangeschaft 
waarmee moeilijk ter been zijnde 
senioren toch een ‘elektrische bos-
wandeling’ kunnen maken. Daarbij 
gaat het om ouderen in gemeenten 
rond het bos.

Ritmische Gymnastiek in Haacht
Goud voor Noor en Ilse
Aalsmeer - Eind mei was bijna de 
hele selectie van de ritmische gym-
nastiek van Omnia aanwezig op het 
internationale toernooi van Gym 
Haacht in België. Zowel de meiden 
van de C- als de gymnastes van de 
B-selectie deden mee in verschil-
lende categorieën. Keurige oefe-
ningen zijn gebracht door Domi-
nique Roof, Juliet, Edita en Anahit 

Oganisjan, Noor en Sanne Cleve-
ringa, Jikke van der Meer, Ilse Huis-
kens, Fabienne Roof en Manon van 
der Ploeg. Het leverde Noor Cleve-
ringa en Ilse Huiskens zelfs de gou-
den medaille op! De andere meiden 
wisten te eindigen in de top tien en 
de top twintig. SV Omnia 2000 heeft 
een goede indruk achter gelaten in 
Haact.

Davy Heijsteeg derde op 
de Duin Triathlon Sprint
Aalsmeer - De jeugd afdeling had 
afgelopen weekend de derde wed-
strijd uit het Almeers triathlon cir-
cuit op het programma staan, de 
hele Triathlon. Onder een stralende 
zon , met een klein briesje werden 
om 10 uur de jongens en meiden tot 
14 jaar op de korte afstand wegge-
schoten. De 250 meter zwemmen 
bestond uit 2 driehoeken in de ha-
venkom, Justin, Job, Niels, Milan, 
Mirjam en Thara zwommen of hun 
leven er vanaf hing. Na een goe-
de wissel werd aan de 10 kilome-
ter fietsen begonnen. Job, was de 
verrassing van de dag, en maakte 
het team genoot Justin op de fiets 
zeer lastig en vloog hem voorbij. Dit 
monde uit in een mooie strijd tussen 
de mannen die pas op de laatste ki-
lometer van het lopen werd beslist 
in het voordeel van Justin. Hierdoor 
kwam Justin op een verdienstelij-
ke 5de plaats en Job op een mooie 
6de plaats binnen. Milan eindigde 
op een 12de en Niels op een 22ste 
plaats van de 38 deelnemers in hun 
categorie. Justin staat nu 2de in het 
algemeen klassement met nog een 
wedstrijd te gaan. Bij de meiden was 
het ook een spannende strijd. Na 
het zwemmen, gingen beide mei-
den na een goede wissel op de fiets. 
Heen 5 kilometer schuin tegen en 
op de terug weg met de wind in de 
rug liepen de snelheden op tot wel 
boven de 30 kilometer per uur. Tij-
dens het lopen was er nog een ver-
rassing, halverwege het parcours 
werd het een zandpad! Dit vroeg het 

uiterste van de meiden. Maar beide 
wisten met een eindsprint nog en-
kele concurrentes in te halen, Tha-
ra eindigde als 8ste en Mirjam als 
12de. Thara staat nu 4de in het al-
gemeen klassement. Davy Heijs-
teeg had zijn zinnen op een podi-
um plaats gezet. Na het zwemmen, 
750 meter in het markermeer, kwam 
hij als derde net achter zijn team-
genoot, Niek Heldoorn, uit het wa-
ter. De eerste wissel ging vlekke-
loos. Tijdens de 10 kilometer fietsen 
moest hij helaas twee concurrenten 
voor laten gaan. Maar met een snel-
le wissel en goede 5 kilometer lo-
pen wist hij deze toch achter zich te 
laten. Dit resulteerde in een mooie 
derde stek. Ook Niels 7de , Daan 
9de en debutant Vincent van Dijk 
11de lieten zich van hun beste kant 
zien in hun categorie. Victor Waas-
dorp hield de eer voor de vereniging 
hoog in de categorie H40. Een goe-
de zwemtijd resulteerde erin dat hij 
als 9de uit het water kwam.

De tien kilometer fietsen werd af-
geraffeld in slechts 33 minuten en 
22 seconden. Ook Victor moest tij-
dens het lopen door het mulle zand 
van alle voorgangers heen ploegen. 
Maar deed met een tijd van 27 mi-
nuten en 24 seconden goed mee. 
Uiteindelijk kwam hij als 38ste over 
de finish. Zondag 8 juni week doen 
velen van de vereniging mee aan de 
NK in Amsterdam, nabij de Sloter-
plas. Voor meer info zie www.ocea-
nustriathlonteam.nl.

Fantastisch reünietoernooi 
50 jaar BV Aalsmeer
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
vond, in het kader van de viering 
van het 50 jarig jubileum van Bas-
ketball Vereniging Aalsmeer, een re-
unie toernooi plaats in de Proosdij-
hal. Zo heet als het buiten was zo 
heet ging het er binnen ook aan toe. 
Er werd gespeeld in 2 poules, een 
‘fanatieke poule’ en een ‘recreanten 
poule’ en in beide poules werd er op 
het scherpst van de snede gestre-
den. Teams met namen als ‘50+ da-
mes’ en ‘de Knakkers’ geven al aan 
dat het niet om de jongste deelne-
mers ging, maar dat nam niet weg 
dat het damesteam 50+ fanatiek 
van start ging. De dames van dit 
team, dat zo’n 30 jaar geleden fan-
tastische wedstrijden op hoog ni-
veau speelde, spreken elkaar nog 
regelmatig en niet alleen meer over 
basketbal maar gewoon over van al-
les. Een ander veteranenteam ‘The 
84’ is een team dat in 1984 Neder-
lands jeugdkampioen is geworden 
en het was zaterdag een lust voor 
het oog om te zien hoe die man-
nen nog steeds kunnen basketbal-
len. Prachtige passes, schitteren-
de 3-punters van grote afstand, het 
was allemaal even geweldig. Teams 
met namen als ‘De jeugd van te-
genwoordig’, de huidige jeugd on-
der 14 jaar, en ‘de Kale Bende’, een 

aantal spelers van onder 20 met wat 
vrienden erbij’, moesten het op ne-
men tegen de teams van ‘The 84’ en 
de ‘Dames 50+’ met hun geweldige 
technische hoogstandjes de jeugd 
een lesje gaven. Naast deze teams 
speelden er ook teams mee waar-
in hele families opgesteld waren. 
Opa’s met kinderen en kleinkinde-
ren namen het op tegen teams als 
‘De Offermannetjes’ of ‘De Pieter-
tjes’ en het was hilarisch om te zien 
dat kinderen van 5 tot 6 jaar werden 
opgetild om de bal in de basket te 
dumpen en als dat niet lukte opge-
tild werden door een ‘lange’ van de 
tegenpartij, zodat de score uitein-
delijk toch plaatsvond. Een gewel-
dig toernooi, waarvoor organisator 
Mark Zijlstra alle lof verdient, had 
als winnaars van de ‘Fanatieke pou-
le’ de Rusty Razors’ (een samenstel-
ling van de huidige HS 1 met goe-
de aanvulling) en in de ‘recreatie-
ve poule’ was het team van ‘De Kale 
bende’ de sterkste. Als tweede ein-
digden resp. de ‘The 84’ en ‘De Pie-
tertjes’ bestaande uit deelnemers 
van 3 families. De besten gingen 
naar huis met een prachtige beker 
en de overige deelnemers moesten 
het doen met een super fijn gevoel 
en herinnering aan een fantastisch 
reünie toernooi.

Wereldsterren bezoeken 
het 37ste Weekaatje
Aalsmeer - Een groot en luid ap-
plaus was er te horen toen er 20 
groepen door de rokende poort 
naar binnen kwamen voor het 37e 
Weekaatje. Afgelopen vrijdag wa-
ren er maar liefst 231 beroemdhe-
den, zoals Cristiano Ronaldo, Mi-
chael Jackson, Sven Kramer, op 
het kampterrein. Zij werden ver-
gezeld door hun managers die ook 
héél veel zin hadden om de VIP’s 
te begeleiden. De kampstaf was tij-
dens dit weekend de paparazzi. Na 
de opening liepen de groepen door 
middel van een fotospeurtocht naar 
het terrein van AVA, want daar wa-
ren diverse sportonderdelen uit-
gezet. Vol enthousiasme lieten de 
groepen van Katy Perry en Arj-
en Robben zien hoe goed zij onder 
andere waren met verspringen, de 
sprint, en kogelstoten. Na het spor-
ten gingen de jongste deelnemers 
naar bed en voor de oudere was er 
nog een spooktocht in het bos van 
de beruchte beroemdheden. Pink, 
Lionel Messi en Naomi van As wa-
ren tot ver in de Hornmeer te ho-
ren met het gegil. Daarna was het 
ook voor de oudere groepen tijd om 
het bed op te zoeken. De nacht was 
rustig verlopen volgens de nacht-
wakers. De bussen reden op zater-
dagochtend om 9.00 uur voor en ie-
dereen stapte in om naar het Haar-
lemmermeerse bos te vetrekken. 
Er werd een Vossenjacht gespeeld, 
waarbij Nick en Simon, maar ook de 
groep Geer en Goor het niet mak-
kelijk hadden om de groene lint-
jes te zoeken in een bosrijk gebied. 
Toch werden de spelletjes allemaal 
prima uitgevoerd, waardoor er een 
heleboel punten verdiend werden. 
Het ochtend- en middagprogram-
ma werd na de lunch omgekeerd 
voor de A- (jongste) en B- (oudste) 
groepen. Op een groot veld waren 
10 spellen uitgezet die onder heer-
lijke weersomstandigheden werden 
uitgevoerd. De 6-7 jarige meisjes 
van K3 holden de benen uit het lijf. 
Ook Captain Jack Sparrow en Jo-
chem Meijer wisten met dit onder-

deel veel punten te scoren. Het let-
tercode spel was voor die groep op 
het lijf geschreven. Na het bos was 
het even tijd om te relaxen en na 
een heerlijke warme maaltijd, kon-
den de kinderen zich verkleden voor 
de disco-avond. In eerste instantie 
werd begonnen buiten op het plein, 
maar helaas kwamen er een paar 
spatten regen en kon de organisa-
tie het risico niet nemen om buiten 
te blijven. Vele handen maken licht 
werk en binnen no-time stond de 
disco binnen opgesteld. Iedereen 
kon een optreden zien van alle aan-
wezige artiesten. Dus groot applaus 
voor Ali B, Kesha en Armin van Buu-
ren. Wat een feestelijke voorstellin-
gen. Op eerste Pinksterdag werd de 
10-kamp gehouden. Het was warm, 
dus de waterspelen waren gro-
te favoriet bij Harry Potter en Taylor 
Swift. Na de tiende ronde kwamen 
ouders en belangstellenden het ter-
rein op en zij konden nog een ronde 
naar de enthousiaste kinderen kij-
ken. Tussendoor was er een optre-
den van kampstaflid ‘Pers Pardoel’ 
met het nummer “Ik neem je mee”. 
Na een gezellig samenzijn stond er 
wederom een heerlijk diner klaar 
waarna de eerste groepen naar het 
zwembad vertrokken. Voor de ou-
dere groepen was er een soort to-
to georganiseerd. De leiding moest 
een paar hele kleine spelletjes uit-
oefenen en de kinderen moesten 
gokken wie er zou winnen. Na 1, 5 
uur was het voor de oudere groe-
pen ook tijd om naar het zwembad 
te gaan, en de jongste kinderen wa-
ren schoon en moe en vielen in de 
tent heerlijk in slaap.
Maandag is een dag die in het te-
kenstaat van een spelenkermis. De 
kinderen kunnen individueel naar 
hartenlust maar liefst 45 spelletjes 
doen. En toen was er om 15 uur de 
prijsuitreiking. Na heel veel telwerk 
van alle onderdelen was uiteindelijk 
de grote winnaar bij de A-groepen: 
Michael Jackson en bij de B groe-
pen was Katy Perry de beste.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Atletiekvereniging Aalsmeer
Nienke derde en Corné tweede
Aalsmeer - Op vrijdagavond 6 juni 
namen Nienke en Inger van Dok deel 
aan de derde CD Evening Games in 
Santpoort, georganiseerd door atle-
tiekvereniging AV Suomi. Nienke, eer-
stejaars meisje D, liep de 60 meter in 
10.02 seconden, wierp de discus 8.94 
meter ver en liep op de 1000 meter 
een mooi persoonlijk record met een 
tijd van 3.36.44 minuten, goed voor 
een derde plaats. Nienke, uitkomend 
bij de eerstejaars meisjes C, liep de 80 
meter in 12.88 seconden en op de 800 
meter werd zij zevende met een mooi 
persoonlijk record van 2.46.41 minu-
ten. AAC te Amsterdam organiseer-
de in het weekend van 7 en 8 juni de 
Battle of the B’s voor de tiende keer. 
Aan dit atletiekevenement mogen al-
leen B-junioren deelnemen. Op zon-
dag 8 juni kwam Corné Timmer uit op 

de 3000 meter en hij werd tweede in 
9.37.15 minuten. Door de warmte is 
het Corné helaas niet gelukt zichzelf 
op deze afstand te verbeteren.

Kampioen van de ZABO
Aalsmeer - Na Sportcafé de Midi’s (2010 en 2011), Schijf Grondboringen 
(2012) en LEMO (2013) is het team van Schijf Grondboringen kampioen gewor-
den van het ZABO-seizoen 2014. Het nieuwe seizoen begint medio september. 
Belangstellende zaalvoetbalteams kunnen zich opgeven via het contact formu-
lier op de ZABO-website: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.
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