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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Krijgt bovenzaal naam van ‘cultuurvrouw’ Coq Scheltens?

Meerderheid fracties voor 
aankoop van Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 9 
juni is de commissie Ruimte en Eco-
nomie ter vergadering bijeen ge-
weest. De bijeenkomst stond onder 
de ‘strakke’ leiding van fractievoor-
zitter Robert van Rijn van de VVD. 
Hij hield zich stipt aan het afgespro-
ken vergaderschema. Eerste termijn 
vragen stellen, tweede termijn even-
tueel nog kort en daarna aangeven 
of het onderwerp wel of niet naar de 
Raad van 25 juni mag en zo ja, als 
hamerstuk of als behandelstuk. Het 
‘strenge vergaderen’ heeft een ver-
bluffend resultaat gegeven. De ver-
gadering zou volgens schema om 
half elf afgelopen moeten zijn. Ro-
bert van Rijn mocht zelfs vijf minu-
ten voor deze tijd de hamerslag voor 
einde vergadering geven. Allereerst 
werd de fracties gevraagd of zij zich 
kunnen vinden in de aankoop van 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 

Multifunctioneel centrum
Het college wil graag het pand van 
cultuurhistorische waarde behou-
den en hierin een multifunctioneel 
centrum ontwikkelen voor en door 
bijzondere doelgroepen. Primair 
wordt gedacht aan ruimte voor di-
verse (culturele) activiteiten en het 
creëren van een (beschutte) werk-
leerwerkplek voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Secun-
dair gaat het ook om (commerciële) 
horeca, educatieve activiteiten (met 
name taal) en een algemeen aanbod 
van zalen en ruimte. “Het Centrum 
kan als cultuurhuis een verzamel-
centrum worden voor ontmoeting 
van de cultuursector en voor laag-
drempelige en betaalbare facilitei-
ten voor (amateur) kunstenaars“, al-
dus het college in het voorstel. Naar 
de haalbaarheid van deze invulling 
en om te kijken hoe de aanloop naar 
het Centrum gestimuleerd kan wor-
den, wordt voorgesteld een onder-
zoek uit te voeren. Voor de aankoop 
van De Oude Veiling en het onder-
zoek naar het inhoudelijke program-
ma wordt een krediet gevraagd van 

711.500 euro. “Het kost wat, maar 
dan heb je ook wat”, zo verwoordde 
Helma Persoon het voorstel. De frac-
tievoorzitter van AB gaf aan het be-
langrijk te vinden dat De Oude Vei-
ling als verenigingsgebouw behou-
den blijft. “De combinatie van welzijn 
en cultuur spreekt ons aan. We zijn 
heel positief.” Eppo Buskermolen liet 
weten dat ook het CDA positief staat 
tegenover de aankoop en de beoog-
de invulling. “Het is een historisch, 
monumentaal gebouw, waar de ge-
meente al deels eigenaar van is.” Het 
gedeelte waar de bibliotheek is ge-
huisvest, is reeds in eigendom van 
de gemeente.

Miskend
PACT voelde zich enigszins mis-
kend. Het was deze partij die vorig 
jaar september een motie heeft in-
gediend om een onderzoek te doen 
naar de aankoop van De Oude Vei-
ling. De raad besloot, ondanks te-
genstand van de wethouder, una-
niem om dit onderzoek uit te laten 
voeren. “Jammer dat PACT als initi-
atiefnemer niet wordt genoemd. Als 
PACT deze motie niet had ingediend, 
hadden we nu geen voorstel van het 
college gehad en was De Oude Vei-
ling niet aangekocht”, aldus Rik Rol-
leman. 

Met het krediet voor de aankoop en 
invulling als multifunctioneel cen-
trum kon de partij zich overigens ab-
soluut wel vinden. Er werd zelfs een 
extra voorstel gedaan. “De huidig 
voorzitter van KCA, Marian Kaaijk, 
toen raadslid voor D66 en AB’er 
van het eerste uur, Coq Scheltens, 
hebben zich jaren hard gemaakt 
voor een klein cultureel centrum in 
Aalsmeer. Ruim twintig jaar later en 
vijf jaar na het overlijden van Coq 
Scheltens gaat die wens eindelijk in 
vervulling. Als initiatiefnemer van de 
aankoop van De Oude Veiling vindt 
PACT dat wij het recht hebben om 
een suggestie aan het college mee 
te geven over de naamgeving van de 

bovenzaal. PACT wil voorstellen als 
eerbetoon aan alles wat Coq bete-
kend heeft voor de Aalsmeerse sa-
menleving om de bovenzaal bij de 
opening van het multifunctioneel 
centrum haar naam te geven. Nie-
mand anders kan het cultuurhuis 
beter verbeelden dan zij die haar ei-
gen huis had gemaakt tot ontmoe-
tingsplaats van de cultuursector. Dat 
beeld heeft PACT ook bij de nieuwe 
Oude Veiling.” Een mooie suggestie, 
zo vond AB. Het idee sprak wethou-
der Tom Verlaan ook aan. “Een waar-
devolle suggestie.“ 

Zeer kritisch
Minder positief over het aankoop-
voorstel waren HAC en de VVD. 
Bram Heijstek gaf aan een business-
plan te missen en ‘zijn’ HAC ging 
niet akkoord vanwege het feit dat 
de gemeente eigenlijk straks con-
current wordt van de horeca, die het 
al moeilijk heeft in Aalsmeer. Dirk 
van der Zwaag van de VVD noem-
de de aankoop één groot sprookje. 
“Onvoldoende zakelijk inzicht”, ver-
weet hij de bestuurders. “Er is geen 
exploitatieplan en geen haalbaar-
heidsonderzoek gedaan. Wij zijn 
zeer kritisch.” 
Wethouder Tom Verlaan antwoord-
de dat ook in acht moet worden ge-
nomen dat het belangrijk is voor de 
samenleving om het pand nieuw le-
ven in te blazen. En hij kreeg bijval 
van Rik Rolleman van PACT: “Ik hou 
van sprookjes en sommige dingen 
zijn onbetaalbaar. Het is goed dat 
er een cultureel centrum komt.” Van 
der Zwaag bleef er bij dat de VVD 
het een halfbakken voorstel vindt. 
De meerderheid koos uiteindelijk 
voor behandeling in de raadsverga-
dering op 25 juni. Als behandelstuk 
nog wel, al mocht het van PACT zelfs 
wel een hamerstuk zijn!

De Huftertjes wint startnummer één!
Zaterdag 11de Junior 
Pramenrace
Aalsmeer - Na een gezellige en 
zonnige sport- en spelmiddag voor 
alle deelnemers, klinkt aanstaan-
de zaterdag 13 juni om 13.00 uur 
het startschot voor de elfde editie 
van de junior pramenrace. ‘Speel je 
Game’ is het thema en de ruim 300 
jongens en meiden kunnen reke-
nen op veel spelplezier op en aan 
de Westeinderplassen. 
De start en fi nish zijn bij het Stok-
keland, achter het gemeentehuis. 
Bijna veertig pramen en bokken 
nemen deel en als eerste mag het 
team De Huftertjes starten. Deze 
groep heeft afgelopen zaterdag de 
spelmiddag gewonnen. Er moest 
water in sponzen naar de overkant 
gebracht worden. Het parcours was 
ietwat moeilijk gemaakt met kruipen 
en springen over linten. Twee keer 
mochten de teams zo snel mogelijk 

heen en weer. Sponge Bob heette 
het spel en bekende ‘sterren’ spe-
len aanstaande zaterdag ook een 
rol bij alle opdrachten tijdens de ju-
nior pramenrace. Als tweede mag 
de Stenhuis Maatjes de penta star-
ten en als derde wordt Subway Sur-
fers ‘weggeschoten’. De eerste pra-
men en bokken worden rond half 
vier terug verwacht op het Stok-
keland. Hier vindt vervolgens van-
af 16.00 uur de feestelijke prijsuit-
reiking plaats. De volledige start-
lijst, de route (kijkplaatsen), kennis-
makingen met teams en allerlei be-
langrijke weetjes, inclusief de ge-
heime opdracht, zijn te lezen in de 
speciale Junior Praambode elders 
in deze krant. Allemaal duimen voor 
mooi weer en kom kijken en zwaai-
en. Het wordt vast weer een groots 
spektakel!  

Start aanleg kunstgrasveld 
in sportpark Calslagen
Kudelstaart - Deze week is de aan-
nemer begonnen met de aanleg van 
een kunstgrasveld op het sportpark 
Calslagen. Het voetbalveld gaat 
voornamelijk gebruikt worden door 
de Kudelstaartse voetbal- en hand-
balvereniging RKDES. De werk-
zaamheden zijn half augustus ge-
reed, dus bij aanvang van het voet-
balseizoen. Wethouder sport Gert-
jan van der Hoeven: “De gemeen-
te investeert veel in moderne sport-
voorzieningen voor de sporters in 
Aalsmeer en Kudelstaart. De aan-
leg van dit kunstgrasveld op het 
sportpark Calslagen is daar een 

goed voorbeeld van.” De werkzaam-
heden beginnen met het inrichten 
van het werkterrein en het verwij-
deren van de oude hekken en an-
dere voorzieningen op het huidi-
ge voetbal(natuur)grasveld. Daarna 
wordt de grond afgegraven en afge-
voerd en wordt de ondergrond ge-
stort waarop het kunstgras wordt 
gelegd. De werkzaamheden eindi-
gen met het aanbrengen van tegel-
paden rond het veld en hekken. De 
omwonenden zijn per brief geïnfor-
meerd over deze werkzaamheden 
die mogelijk enige overlast kunnen 
veroorzaken.

Bedrijfspand met plantage 
gesloten aan Aalsmeerderweg 
Aalsmeer - Op 8 juni is op last van 
burgemeester Jeroen Nobel een 
bedrijfspand aan de Aalsmeerder-
weg 249 gesloten voor een perio-
de van zes maanden. In het pand 
is een grootschalige hennepplanta-
ge aangetroffen. Dit is in strijd met 
de Opiumwet. In april stelde de po-
litie vast dat het bedrijfspand werd 
gebruikt als hennepplantage. Het 
pand maakt onderdeel uit van een 
bedrijvencomplex. 
De politie heeft de plantage inmid-
dels ontmanteld. Vervolgens heeft 
de gemeente besloten het pand te 
sluiten. Voornaamste reden is de 
grote hoeveelheid hennepplan-
ten die in het pand zijn aangetrof-
fen. Jeroen Nobel, burgemeester 
van Aalsmeer: “Een hennepplanta-
ge, zeker een van deze omvang, is 
een inbreuk op het leefklimaat en 
de veiligheid van de omgeving, al-

leen al vanwege het brandgevaar. 
Daarbij trekken panden die betrok-
ken zijn bij de handel in verdoven-
de middelen criminelen aan. Sluiting 
van het pand voor zes maanden is 
niet zozeer bedoeld als strafmaatre-
gel, maar om te voorkomen dat het 
pand opnieuw voor illegale activitei-
ten wordt gebruikt en dat crimine-
len naar het adres blijven komen in 
de veronderstelling dat ‘er nog wat 
te halen valt’.” Sinds 1 januari 2015 
treedt de gemeente strenger op bij 
overtredingen van de Opiumwet. Dit 
betekent dat de gemeente, als de 
politie een hennepkwekerij of een 
partij drugs in een woning of bedrijf 
heeft aangetroffen, kan overgaan 
tot sluiting van het pand. Met deze 
maatregel wil de gemeente de vei-
ligheid en leefbaarheid in Aalsmeer 
verbeteren en drugsoverlast tegen-
gaan. 

Geslaagd, feest!
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 11 juni, worden de uitslagen 
van de examens van het middelbaar 
onderwijs bekend gemaakt. Hope-
lijk gaat bij velen de vlag met tas 
uit. Wie geslaagd is, wil dit vieren 
en terecht. Er zou dus zomaar iets 
meer overlast in uw buurt kunnen 
zijn vanwege een examenfeestje. 
Wees een beetje tolerant, heb be-
grip, maar hou rekening met elkaar!

Hand klem in 
snijmachine
Aalsmeer - Op zaterdag 6 juni om 
half twee in de middag kregen de 
hulpdiensten een melding dat in 
een bedrijf op Flora Zuid een me-
dewerkster met haar hand bekneld 
was komen te zitten in een snijma-
chine. De brandweer, politie en am-
bulancedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. Toen zij arriveerden was de 
vrouw al bevrijd. Ze had wel diver-
se verwondingen aan haar hand en 
is naar ziekenhuis Amstelland ge-
bracht..
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Zomer-maatjes 
gezocht!

Aalsmeer - De zomer komt eraan! 
Met dit mooie weer horen ze bij 
Mantelzorg & Meer nog vaker van 
chronisch zieken of mensen met een 
beperking: “Ik zou zo graag even 
lekker naar buiten gaan.” Bent u ie-
mand die graag wandelt, fietst, win-
kelt, of gewoon lekker in het park 
zit? Bij Mantelzorg & Meer hebben 
ze gezelschap voor u! Wilt u een 
keer per week of twee weken een 
paar uurtjes samen met een chro-
nisch zieke of iemand met een be-
perking op pad? U doet hem of haar 
en zijn of haar mantelzorger een 
groot plezier. De coördinator Vrijwil-
ligers van Mantelzorg maakt graag 
kennis met u. Samen bespreekt u 
wat u wilt en wie het best bij u past. 
Mantelzorg biedt training, professi-
onele begeleiding en onkostenver-
goeding. Voor informatie en aan-
melden kan contact opgenomen 
worden met Mantelzorg & Meer via 
020-3335353, via e-mail info@man-
telzorgenmeer.nl of bezoek www.
mantelzorgenmeer.nl.

PCOB naar 
Oudenbosch

Aalsmeer - Donderdag 28 mei ver-
trokken 32 leden van de PCOB naar 
Oudenbosch. Onderweg een flinke 
plensbui. Aangekomen in Ouden-
bosch werd het weer beter. Na kof-
fie gedronken te hebben, bezocht 
de groep de Basiliek, het is de re-
plica van de Sint Pieter in Rome. De 
gids vertelde over het ontstaan en 
de bouw van de Basiliek. Een ge-
weldig en imposant bouwwerk. Na 
de lunch is vervolgens een rond-
wandeling gemaakt in het Arbore-
tum. Een prachtige tuin en alles in 
bloei. De zon scheen volop. Ieder-
een genoot van het schoon en de 
vogeltjes. Sommigen hebben ook 
nog de kerk St, Louis bezocht. He-
laas zaten de deuren op slot, maar 
de kerk staat op een prachtig plein. 
Vanaf een bank in het zonnetje werd 
genoten van de rust en het prach-
tige uitzicht. Om 16.00 uur vertrok 
de bus richting Ter Aar voor het di-
ner. Om 20.00 uur arriveerde de bus 
weer in Aalsmeer. Er wordt terugge-
keken op een mooie geslaagde dag. 

Witte rozen bij afscheid 
Dirk van Leeuwen

Aalsmeer - Op een zonovergo-
ten eerste vrijdag van de maand 
juni nam Aalsmeer afscheid van 
Dirk van Leeuwen. De gehele 
dienst in de Open Hof kerk stond 
in het kader van een man die niet 
alleen veel betekend heeft voor 
zijn dorp maar ook voor zijn fami-
lie. De Aalsmeerse vlag, zijn on-
derscheidingen, de vele boeket-
ten kleurige bloemen en de em-
mers met honderden witte ro-
zen en allen die Dirk de laat-
ste eer bewezen vulden de kerk. 
De gekozen muziek was pas-
send maar het tweede muziek-
stuk was Dirk ten voeten uit. 
De pauken en het trompet ge-
schal gaven zijn kracht en ener-
gie weer en de violen zijn char-
me. “Er is een echte Aalsmeer-
der dood gegaan”, was de eer-
ste uitgesproken tekst. Jong en 
oud luisterden naar dochter An-
gelique. Zij sprak hoe vroeger in 
hun gezin alles kon, Over zijn be-
drijf ‘De Molen’ aan de Oostein-
derweg, de bloemenkiosk Ange-
lique, over zijn organisatietalent 
en inzet bij TVA , Flowercup, de 
Ouderendag, Bloemhof het jaar-
lijks zorgen voor mooie kerstbo-
men in de donkere dagen van het 
jaar, Aalsmeer 2000, de waterto-
ren die door zijn toedoen letterlijk 
en figuurlijk in het licht werd ge-
zet. “Maar, dit kon mijn vader al-
leen doen omdat hij zo gesteund 
werd door mijn moeder. Ik zal 
dat altijd in haar blijven bewon-
deren.” Dominee Cees Graafland, 
een goede vriend van de fami-

lie, had bij zijn afscheidswoorden 
gekozen voor Prediker 3 vers 22. 
Het werd een prachtig levensbe-
schouwelijk verhaal over degene 
die betreurd werd. De rode draad 
was: Vreugde putten uit dat wat 
je onderneemt. Het waren woor-
den die schoonheid, twijfel, ver-
driet en vreugde met zich mee-
droegen. Gelovigen en niet ge-
lovigen zullen de woorden ‘Heb 
plezier in de dingen die je on-
derneemt, want zij leveren ener-
gie op’ van harte kunnen onder-
steunen. Psalm 61 eerste vers gaf 
weer een ander metafoor weer. 
Nu ging het over de liefde die Dirk 
voor muziek had. “Luistermuziek, 
het gaf hem rust waarmee hij de 
tijd kreeg het leven te overden-
ken. Dirk had niet veel op met 
kerk en geloof, van het kneuteri-
ge groepsdenken moest hij wei-
nig hebben, maar zonder bidden 

kon hij niet, bidden was iets heel an-
ders.” Ook Aldert Vuyk typeerde zijn 
vriend op een liefdevolle wijze. “Als 
Dirk in je geloofde dan bleef dat zo.” 
Hoe verschillend de benadering van 
de sprekers ook was, met de bewon-
dering voor Sjoeke, zijn echtgenote, 
zat ieder op één lijn. Haar geroemde 
kracht toonde zij bij haar afscheids-
woorden. Achter de kist stond een 
vrouw, die ondanks haar verdriet, 
een uitstraling had waar je stil van 
werd. Bij het laatste gespeelde mu-
ziekstuk ‘I Did It My Way’ zwaai-
de Dirk vanaf het doek alle aanwe-
zigen lachend en troostrijk uit. Aan 
het graf werd er nog een gedicht 
uitgesproken over een boom, die 
na een lang leven uiteindelijk knakt. 
Met Dirk is een boom geveld, maar 
de jonge loten die hij nalaat zijn een 
belofte voor de toekomst.

Janna van Zon

Aalsmeer - Morgen, donderdag 11 
juni, kunnen belangstellenden hun 
zakelijke netwerk weer uitbreiden 
tijdens de 31ste editie van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
op het dakterras van restaurant 
Welkom Thuis aan de Stommeer-
weg. Iedereen is welkom op de net-
werkbijeenkomst, ook werkzoeken-
den en de entree is gratis. Er wordt 
van netwerken een ‘avondje uit’ ge-
maakt, dus neem vrienden, collega’s 
en relaties mee. Netwerken doe je 
samen! Vanaf 17.00 uur is iedereen 
welkom. 

Kunstenares Jiska Sharon exposeert 
vier kunstwerken, Karin Dekkers Fo-
tografie maakt dit keer de foto’s en 
zangeres Muriel Kloek van Nore-
sign zal een bijzonder optreden ver-
zorgen. Er kan ook een dagschotel 
besteld worden. Om 20.00 uur staat 
een lange tafel klaar om met diver-
se relaties van BorrelAalsmeer sa-
men te dineren. Deelname is niet 
verplicht. Lever je visitekaartje in bij 

binnenkomst en maak kans op een 
toegangsbewijs voor Prison Day 23 
juni. Hoe ervaar je de impact van 
gevangenschap. Ook zijn 2 vrijkaar-
ten te winnen voor de Time Machi-
ne Dinnershow aangeboden door 
ShowBizz Village en 2 entreekaar-

ten voor een voorstelling van Ba-
daBoom Comedy Club in Aalsmeer. 
Ben je verhinderd, noteer dan 9 ju-
li, 13 augustus en 10 september in 
de agenda, elke tweede donderdag 
van de maand! Voor meer informa-
tie, aanmelden en het programma: 
www.borrelaalsmeer.nl/programma 

Foto: DB Video.

Netwerken Borrel Aalsmeer 

Aalsmeer - Er is weer veel jong 
‘spul’ geboren bij de vogels. Trots 
zwemmen veel eenden en zwanen 
met hun kroost in de sloten. Prach-
tig en aandoenlijk om te zien. Va-
der en moeder zwaan op bijgaan-
de foto leiden momenteel een druk 
bestaan. Probeer maar eens alle 
negen kleintjes goed in de gaten 
te houden. Wel gezellig zo’n gro-
te familie. Best uniek overigens, 
eenden met tien kleintjes of meer 
is best ‘gewoon’, bij zwanen blijven 
de aantallen meestal steken of drie 
tot vijf. De grote familie is op de fo-
to gezet door Yvonne van Doorn.

Grote zwanenfamilie…

boldt m.m.v. Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse diensten met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag: Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met 
ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. D.J. Lager-
weij uit Blokzijl..

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 10u. Oecumenische viering 
met m.m.v. gelegenheidskoor 777 
jaar Kudelstaart. Om 9u. gezamen-
lijk ontbijt voor de kerk. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag tienerdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker: Pieter 
Mur. Babyoppas, kinder- en tiener-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 16.30u. met ds. D. 
v/d Wal.

 Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Jan 
Broere sr. Collecte voor CPT. Opvang 
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Orga-
nist: H. van Noord en 18.30u. Mee-
ting Point met Timo van der Heijden.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds 
D. van Duivenbode, Monster. Orga-
nist C. Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Jan-Gerard Dekkers. 
Babyoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met br. T.A. de Boer uit Vee-
nendaal en 18.30u. met ds. P.J. den 
Hertog uit Amsterdam. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met N. 
Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk eucharistievering met L. See-

Zondag 14 juni 

Rubriek ‘kind en kunst’
Kaja: Roos mooiste bloem
Aalsmeer - In de rubriek ‘kind en 
kunst’ de komende weken kinde-
ren in Aalsmeer over bloemen. Ka-
ja is negen jaar en volgt haar der-
de seizoen op de Werkschuit.
De roos is haar lievelingsbloem 
omdat hij een mooie vorm heeft en 
altijd zulke mooie kleuren. “Ik heb 

een Roos van mijn vriendje gekre-
gen, ik heb ‘m nog steeds en ge-
droogd, zodat ik er altijd naar kan 
blijven kijken.”
De geschilderde versie van Kaja 
is op 20 en 21 juni te zien in een 
groot kunstwerk op de Historische 
Tuin!

Ook Open Tuinen Weekend 
tijdens Flower Festival

Aalsmeer - Zaterdag 20 en zondag 
21 juni organiseert Groei & Bloei weer 
haar jaarlijkse Open Tuinen Weekend 
en geeft samen met het Aalsmeer 
Flower Festival de garantie voor een 
weekend genieten van alles wat groeit 

en bloeit. Op achttien locaties worden 
bezoekers van harte uitgenodigd om 
de tuinen te bezoeken of de activitei-
ten van het AFF te beleven. Van mooie 
tuinen met perkplanten tot tuinen met 
een prachtig ontwerp en een onge-

kend assortiment van planten. Loca-
ties open:  11.00 tot 17.00 uur. Start-
adressen zijn het Molenplein in het 
centrum bij de Groei & Bloei kraam 
en bij de familie Van Doorn aan de 
Achterweg 13 in De Kwakel. De voor-
verkoop van de tuinengids begint za-
terdag 13 juni bij Het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12. Het geeft alvast de mo-
gelijkheid om de keuzes aan tuinbe-
zoeken te bepalen. Kijk voor info op 
www.aalsmeer.groei.nl. 



Muziek
Donderdag 11 juni:
* Daverende Donderdag met dj Ge-
rard Ekdom in feesttent Rijsenhout, 
Konnetlaantje vanaf 21u.
Vrijdag 12 juni:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
* Foute après-skiparty in feesttent 
Rijsenhout, Konnetlaantje v/a 21u.
Zaterdag 13 juni:
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5 
vanaf 21u.
* Optreden Ten Beers After in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Radio Decifel en zanger Robert Le-
roy in feesttent Rijsenhout v/a 21u.
Zondag 14 juni:
* Liveband in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer vanaf 16u. 
Zaterdag 20 juni:
* Bruggenfestival op Poldermeester-
plein Oosteinde met theater en veel 
muziek van 12 tot 19u.
* Plaspop op Westeinderplas-
sen. Optredens om 20.30, 21.30 en 
22.30u. Slotact Koddespoeltje 23u.

Films
Zaterdag 13 juni:
* Drive-Inn bios bij The Beach, Oos-
teinderweg 247a. Film: The Blues 
Brothers. Vanaf 21.30u. 
Zondag 14 juni:
* Première film ‘Jurassic World’ in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Voorstellingen om 18.45u en 21.30u.
Tot en met 18 juni:
* Cinderella, Bibi & Tina, Astrix & 
Obelix, Home, Jack bestelt een 
broertje, Wiplala, De Ontsnapping, 
Apenstreken en The Imitation Game 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Zaterdag 13 juni:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. 
13 en 14 juni:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer, Deltawerken 1765-
1777’ van Oud Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. Open 
zaterdag en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
Juni:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.

Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 11 juni:
* Jaarmarkt in Rijsenhout op en 
rond de Werf van 14 tot 21u. Ook 
wielerronde vanaf 15.15 uur door 
straten dorp. 
* Laatste dag avondvierdaagse 
Aalsmeer, start bij AVA in Sportlaan. 
Vanavond inhulding lopers.
Vrijdag 12 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Ladies Night in Oosterbad, Jac. 
Takkade met kraampjes, workshops 
en clinics vanaf 19u.
12 en 13 juni:
* Dansvoorstelling Omnia ‘Back to 
Basic’ in Studio’s Aalsmeer. Vrijdag 
vanaf 20u. Zaterdag voorstellingen 
om 13.30, 16.15 en 20u. 
Zaterdag 13 juni:
* Junior pramenrace. Start 13u. en 
finish v/a 16u. bij Stokkeland.
Zondag 14 juni:
* Aalsmeer Roest Niet met klassie-
ke voertuigen en motoren. Start 9u. 
bij the Beach, Oosteinderweg 247a. 
Prijsuitreiking vanaf 18u.
* Paarden- en ezeldag op kinder-
boerderij Boerenvreugd, 11 tot 15u.
14 tot en met 21 juni:
* Feestweek Kudelstaart 777. Start 
zondag met ontbijt 9u. voor kerk en 
prutrace vanaf 13u. bij RKDES.
Dinsdag 16 juni:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 17 juni:
* Inloop Oost-Inn vanaf 9.30u. in 
de Mikado, Catharina Amalialaan 
66. Ook lunch 12-13u. en creatieve 
avond met bloemen 19.30-21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Jaarmarkt Kudelstaart in en rond 
winkelcentrum van 14 tot 21u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 juni:
* Open Hof keuken. Salades op me-
nu in ‘t Baken, Sportlaan v/a 18u.
Zaterdag 20 juni:
* Solex tocht. Start vanaf 10.30u. bij 
Dorpshuis Kudelstaart.
20 en 21 juni:
* Flower Festival Aalsmeer met tal 
van activiteiten en open tuinen. Za-
terdag en zondag tussen 11 en 17u.

Vergaderingen
Donderdag 11 juni:
* Borrel Aalsmeer in restaurant Wel-
kom Thuis, Stommeerweg v/a 17u.
* Commissievergadering Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Donderdag 25 juni:
* Raadsvergadering over jaarreke-
ning en lentenota in gemeentehuis 
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Ukelele
'Gypsy Rose'

                  € 31,95

Gitaarversterker
(akoestisch) 'Cort' 60W

  € 268,-

Stevige lessenaar
van 29,95 voor

€ 25,95

Vakantiegitaar
'Korala'

(rood of zwart) € 39,95

Ukelele
KOOPJE:

                  € 31,95

Vakantiegitaar
TIP:

  € 268,-

Stevige lessenaar
AANBIEDING:

AGENDAIn auto met popcorn film kijken
Drive-in bioscoop zaterdag 
met ‘The Blues Brothers’
Aalsmeer - Op zaterdagavond 13 
juni organiseert Aalsmeer Roest 
Niet, in samenwerking met The 
Beach de ‘Cor Millenaar drive-in 
bioscoop’. Gekeken kan gaan wor-
den naar ‘The Blues Brothers’, een 
klassieker Geen film toepasselijker 
voor een drive-in bioscoop dan ‘The 
Blues Brothers’. De klassieker uit 
1980 waar een hele generatie mee 
is opgegroeid en met een sound-
track die zo mogelijk nog bekender 
is. En een film die je ook zeker een 
keer gezien moet hebben vanuit je 
auto met de geur van popcorn om je 
heen. Het parkeerterrein naast The 
Beach aan de Oosteinderweg wordt 
ingericht als drive-in bioscoop voor 
circa 120 auto’s. Na zonsondergang 
rond 21.30 uur kan van ‘The Blues 
Brothers’ genoten worden op een 

projectiescherm van 10 bij 6 me-
ter. Het geluid wordt via een FM fre-
quentie uitgezonden naar de auto-
radio, hiermee is elke bezoeker ver-
zekerd van een perfect geluid tij-
dens de film. En uiteraard zijn er ijs-
koude cola’s en popcorn om deze 
avond de ultieme drive-in beleving 
compleet maken. 

Toegang en tickets
Uitsluitend auto’s zijn welkom, oud 
en nieuw, klein en groot, cabrio’s 
en canta’s. Vanwege het zicht op 
het scherm worden vrachtwagens 
en personenbusjes niet toegelaten. 
Tickets kunnen worden gereser-
veerd worden via Facebook, www.
aalsmeerroestniet.nl of kunnen wor-
den gekocht aan de kassa op zater-
dagavond 13 juni. 

Zaterdagavond in Bacchus
Zinderende zomersessie 
met Ten Beer After
Aalsmeer - Het is tijd. Tijd voor een 
zinderend zomers lenteconcert van 
Ten Beers After. Zondag jongstleden 
opende de band de benefietmid-
dag voor Nepal. De happy few heeft 
toen een voorproefje kunnen sma-
ken van al het goeds dat TBA te bie-
den heeft. Er is namelijk veel nieuws 
te verwachten van het collectief. 
Schrik niet, de vertrouwde hits ma-
ken nog steeds deel uit van het re-
pertoire. Maar de nieuwe nummers 
zijn wel heel hip. Almost too hip for 
the room. Almost. Job en JW heb-
ben hun snaren gespannen. Anne 

Kee, Pieter en Nienke hun koper ge-
poetst. Cees zijn bekkens glimmen 
en Jacko heeft zijn toetsen getoetst. 
Dorine heeft haar stembanden op-
gepompt en uitgeraggeld. Kortom, 
ze zijn er klaar voor. En wat heb-
ben ze te bieden. Soul die culmi-
neert in een centrale ‘c’. Centrifugale 
swing en zweetafdrijvende latin. Een 
mambo, een disco. En: A brand new 
dance! Ten Beers After live op zater-
dag 13 juni in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Aanvang 
21.30 uur. Zaal open 21.00 uur. En-
tree: Uw Gift

Laatste rimpels glad gestreken
‘Plaspop’ blij met Aalsmeer 
Festival in voorprogramma
Aalsmeer - De afgelopen weken 
heeft eenieder kunnen lezen hoe de 
verschillende acts zich voorbereiden 
op Plaspop 2015. En het evenement, 
dat dit jaar zijn eerste lustrum viert, 
is een podium voor nieuw talent, dat 
is wel uit de eerste vijf jaar geble-
ken. Behalve de jaarlijkse moeilijk-
heden met de vergunning en dito 
legeskosten (lees 188,09 euro) vin-
den de Dippers dat er in de vergun-
ning minachtend gedaan wordt over 
de optredende acts. Van de aanslag 
‘geluidshinder’ wordt menig muzi-
kant depressief, maar de Dippers zit-
ten niet bij de pakken neer. De afge-
lopen dagen zijn de laatste rimpels 
glad gestreken. Voorzitter Van der 
Meer wilde tijdens het evenement 
toch zeker een peurtje uitgooien 
en de bestelling van een grote par-
tytent (voor over het Koddespoel-
tje) is geannuleerd. Kortom, een ie-
der heeft er reuze zin in. Blij zijn de 
Dippers ook met Aalsmeer Festival 
in het voorprogramma. Doordat er 

vele mensen van ‘buiten de plaats 
naar Aalsmeer’ gaan komen, kun-
nen de muzikanten gaan bewijzen 
dat de Aalsmeerse palingsound de 
Volendamse gaat overtreffen. Vooral 
de verwachtingen bij Jasper Schou-
ten en de Haagse afvaardiging Cari-
bueno zijn hoog gespannen. En wat 
voor jurk draagt Katelijne van Otter-
loo dit jaar bij het Poeltje van Me-
ijer? Er gaan geruchten dat de jurk 
van Trijntje op bepaalde plekken is 
‘ingenomen’ en dat Katelijne het 
‘wel wil gaan proberen’. In ieder ge-
val is het ‘grote innemen’ al begon-
nen en Cor trommel is het proviand 
voor de acts al aan het inslaan. Dus, 
poets alvast uw vaartuig, nodig de-
ze keer ook eens vage kennissen 
uit, want het wordt feest op de plas 
op zaterdagavond 20 juni. Plaspop 
2015 (DIP jubilee@lakeAmsterdam) 
staat in de startblokken! De optre-
dens zijn om 20.30, 21.30 en 22.30 
uur met vanaf 23 uur de finale op he 
Koddespoeltje.

Johnny Mastro and Mama’s 
Boys zondag in The Shack
Aalsmeer - Oude Meer - Zon-
dag 14 juni opnieuw in The Shack: 
de vet doorgesmeerde rockma-
chine Johnny Mastro and Mamas 
Boys! Een regelrechte sensatie, ze 
doen in Amerika 250 shows per jaar. 
Johnny Mastro and Mama’s Boys is 
een band die garant staat voor een 
heerlijk potje ruige blues! Johnny 
Mastro and Mama’s Boys worden 
vergeleken met wijlen Lester But-
ler en diens Red Devils en daar valt 
veel voor te zeggen, want deze he-
ren maken net als de rode duivels 
uit de klei getrokken bluesrock die 
soms ook wel een beetje doet den-
ken aan Howlin’ Wolf, Little Walter, 
Hound Dog Taylor, Paul Butterfield, 
maar vooral de Red Devils. Een fan-
tastische stem, een mondharmo-
nica die aan stukken wordt gebla-
zen en vooral geweldig gitaarwerk 
van Smoke. Keer op keer weet de-
ze band, met Johnny als frontman, 

het publiek van de sokken te bla-
zen. The Shack is supertrots dat hun 
podium voor de derde keer op de 
tourlijst van deze waanzinnige band 
staat! Degene die ze eerder in The 
Shack gezien hebben, zullen deze 
band absoluut niet willen missen, en 
voor de mensen die ze nog nooit ge-
zien hebben: laat je deze kans niet 
ontglippen! The Shack gaat zondag-
middag open vanaf 15.00 uur, Joh-
nny Mastro and Mama’s Boys be-
ginnen rond de klok van 16.00 uur. 
De entree bedraagt 10 euro per per-
soon. Ook binnenkort live in The 
Shack. Vrijdag 19 juni: El Camino, 
gloednieuwe en steengoeie band 
van Sjors Nederlof, Jules van Brakel, 
Andreas Robbie Carree en Sven van 
de Berg. Zondag 21 juni: De aller-
beste Rock ’n Roll band: The Spu-
ny Boys uit Frankrijk. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Benefietfestival voor Nepal: 
Gezellig én recordopbrengst
Aalsmeer - Het benefietfestival 
voor Nepal afgelopen zondag 7 ju-
ni mag een groot succes genoemd 
worden. Het was prachtig, zonnig 
weer, er kwam veel publiek en de 
veilingen en verkopen hebben een 
mooi bedrag opgeleverd. Aan het 
einde van de middag kon wethou-
der Jop Kluis bekend maken dat 
de stand voor Nepal op meer dan 
10.000 euro staat en met de toe-
zegging van OSA dat subsidie ge-
geven wordt, is het bedrag uiteinde-
lijk opgelopen naar 12.300 euro. Een 
recordbedrag! Er was deze middag 
van alles te doen, maar het draaide 
vooral om livemuziek. In en buiten 
N201 lieten tal van bands belange-
loos van zich horen. De muzikanten 
straalden, net als het publiek, plezier 
uit. Er hing een gezellige en vrolijke 
sfeer, maar uiteraard werd niet ver-
geten dat de bevolking van Nepal 
veel geld nodig heeft om te herbou-
wen na twee zware aardbevingen. 
Tussen elk optreden hield wethou-
der Kluis om en om veilingen per 
opbod of per euro. Er werd rond ge-
gaan met de collectebussen en er is 
gul gegeven. Verder konden kinde-
ren zich voor een euro laten schmin-
ken. Al na een uur liepen er prach-
tige vlinders en mooie katjes rond. 
Maar ook kinderen en volwassenen 
met de vlag van Nepal of een bloe-
metje op de wang. Ook stond een 
springkussen klaar, was er grabbe-
len, enveloppen trekken en sjoelen 
voor een euro en is een wedstrijd 
spijkerbroek hangen gehouden. 
Er waren kraampjes met spulletjes, 
waaronder tassen, sjaals en siera-
den, uit Nepal. Best schrijnend, maar 
wel de harde werkelijkheid, was het 
om te horen dat in het dorpje waar 

de tassen gemaakt zijn, niets meer 
overeind staat. Ook werden allerlei 
snuisterijen verkocht, kleding voor 
kinderen en volwassenen en kon 
geneusd worden in bakken met pla-
ten, dvd’s en cd’s. Overheerlijk wa-
ren de hapjes uit Nepal en voor de 
ijscoman, die later in de middag ar-
riveerde, was eveneens veel ani-
mo. De bands, die om en om bin-
nen en buiten, hebben opgetreden 
waren Ten Beers After, Little Boo-
gie Boy Bluesband, The Whatts, The 
Riverstones, de Jay Jay Bluesband, 
de zangeressen van Mrs. Feelgood 
en voor een geweldige en spraak-
makende slotact droeg de Coolcast 
band zorg. 
Overigens heeft niet de benefiet-
middag alleen het mooie bedrag 
van 12.300 euro opgeleverd. Al 
eerder zijn diverse acties gehou-
den door de initiatiefnemers Joke 
van der Zwaan en Yvon Giesser. En 
door leerlingen van de groepen 6 en 
7 van de Antoniusschool, die met 
klusjes en kunstwerken het mooie 
bedrag van 1.370 euro bijeen heb-
ben weten te krijgen. De teller stond 
voor het festival op zo’n 6.500 eu-
ro. Het geld gaat overigens direct 
naar instanties in Nepal ter beste-
ding. Er zitten geen organisaties 
tussen, er blijft niets aan de beken-
de stok hangen. Hier gaan Joke en 
Yvon, beide gaan bijna jaarlijks naar 
Nepal, persoonlijk zorg voor dragen! 
Niet naar de benefietmiddag ge-
weest, maar toch een bijdrage wil-
len geven? Geld kan nog steeds 
overgemaakt worden op rekening-
nummer NL95 ING B0005145518, 
ten name van J.G. van der Zwaan 
onder vermelding van Nepal aard-
beving.

Zondag start feestweek 
Kudelstaart 777 jaar!
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 14 juni gaat de Feestweek Ku-
delstaart 777 spetterend van start 
met de eerste Kudelstaartse prut-
race. Om 13.00 uur zal wethouder 
Ad Verburg de officiële opening ver-
richten van de Kudelstaartse Feest-
week op het sportcomplex Calsla-
gen bij RKDES. De jeugdrace voor 
jongeren van 12 tot 17 jaar start 
om 13.30 uur en vervolgens is het 
de beurt aan de volwassenen (18+) 
met een run die start om 14.30 uur. 
De kantine van RKDES is vanaf 
12.00 uur geopend. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar voor bei-
de runs, inschrijven is mogelijk tot 
uiterlijk 13.00 uur voor de jeugd en 
voor de volwassenen (18+) tot 13.30 
uur bij de wedstrijdleiding. Voor het 
publiek is de race goed te volgen 
rond de start en de finish bij RKDES 
en in het naastgelegen park met vij-
ver naast het sportcomplex. 
Op dinsdag 16 juni wordt in de 
feestweek een wildwater spektakel 
georganiseerd in de vijver van de 
Rietlanden aan de Zonnedauwlaan. 
Woensdag 17 juni staat in het te-

ken van de jaarlijkse braderie in en 
rond het winkelcentrum in de Ein-
steinstraat. Op donderdag 18 ju-
ni kunnen liefhebbers deelnemen 
aan een pubkwis in het Dorpshuis. 
Vrijdag 19 juni wordt een smakelij-
ke dag met Kudelstaart Kulinair op 
het terrein van de jachthaven aan de 
Kudelstaartseweg. Zaterdag 20 ju-
ni kunnen Kudelstaarters de ‘strijd’ 
aan tijdens een beachvolleybaltoer-
nooi achter het Dorpshuis of op de 
brommer stappen voor een solex-
toertocht. De zaterdag wordt feeste-
lijk beëindigd met een muziekavond 
met dj Kees Markman en een optre-
den van Peter Beense. 
Zondag 21 juni is alweer de laat-
ste feestdag en staat in het teken 
van ontmoeten. De familiedag zit 
vol activiteiten met een fietstocht, 
een kunstroute, Dakota rondvluch-
ten en onder andere een autopuz-
zelrit. Uiteraard wordt de viering van 
Kudelstaart 777 jaar afgesloten met 
een feestavond in het Dorpshuis. 
Kijk voor meer informatie en in-
schrijven voor activiteiten op www.
kudelstaart777.nl. 

Zondag première ‘Jurassic 
World’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande zondag 14 
juni presenteert Crown Cinema de 
nieuwe film ‘Jurassic World’ (3D). 
Steven Spielberg keert terug als uit-
voerend producent van het langver-
wachte nieuwe deel uit de populai-
re Jurassic Park filmreeks: ‘Jurassic 
World‘. Colin Trevorrow regisseert 
het nieuwe actie fantasie avon-
tuur naar een screenplay van De-
rek Connolly. Frank Marshall en Pat 
Crowly produceren de film. Met on-
der andere Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Ty Simpkins, Nick Robin-
son, Irrfan Khan, Vincent D’Onforio, 
Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong 
en Judy Greer. De 124 minuten du-
rende film wordt zondag twee keer 
vertoond in de bioscoop aan de Van 

Cleeffkade 15. Plaats nemen in het 
pluche kan om 18.45 uur en om 
21.30 uur. Ook maandag 15, dins-
dag 16 en woensdag 17 juni is de 
film op de twee genoemde tijden te 
zien in Crown Cinema. Ook in de bi-
os in Aalsmeer: ‘Bibi & Tina‘, ‘Deux 
jours, une nuit‘, ‘Jack bestelt een 
broertje‘, ‘Asterix en Obelix‘, ‘The 
Imitation Game‘, ‘Cinderella‘, ‘Apen-
streken’ (3D), ‘Wiplala’ en ‘Sergio 
Herman, Fucking Perfect‘. Kijk voor 
het volledige programma en filmtij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten zijn te koop via 0297-753700 en 
via info@crowncinema.nl. Overi-
gens is kaarten reserveren voor ‘Ju-
rassic World’ op zondag zeker aan 
te raden. De zaal loopt al vol…

Bruggenfestival 2 in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 20 ju-
ni is het weer tijd voor het jaarlijk-
se Bruggenfestival op het Polder-
meesterplein in Oosteinde. De or-
ganisatie van dit evenement ligt in 
handen van een grote groep jonge-
ren uit Aalsmeer en zij presenteert 
een breed programma voor jong en 
oud. Naast lokale talenten, waaron-
der zangeres Sasja Brouwers, een 
poppentheater, lokale bands (win-
naar Popprijs Amstelland) en Ne-

derlandstalige muziek telt het festi-
val maar liefst twee headliners. Rap-
groep Fata komt helemaal uit De-
venter om het festival van scherpe 
teksten, vette beats en verse hits te 
voorzien. Het Bruggenfestival wordt 
afgesloten door feestband Jamento. 
Met roots in Aalsmeer Oost gaat de-
ze band er alles aan doen om het 
Poldermeesterplein aan het dansen 
te krijgen. Het Bruggenfestival is za-
terdag 20 juni van 12 tot 19 uur. 
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Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 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

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.

eVenementenVergunning (aanVragen) 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Route door Aalsmeer (Z-2015/025166) Dorpsloop op 6 

september 2015
- Hornweg 187 (Z-2015/028479) Rings Gala op 14 november 

2015
- Vier locaties in Aalsmeer Centrum (Z-2015/030014) Mu-

ziekfestival Goud van Oud op 29 augustus 2015
- Weteringstraat 8, Zijdstraat 60 (Z-2015/029985) Tropical 

Night op 25 juli 2015

eVenementenVergunning (Verleend)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Ophelialaan 102 (Z-2015/007164), OHS Ophelialive op 18 

juli 2015 (verzonden 5 juni 2015);
- Speelvelden Snoekbaarsstraat (Z-2015/022185), Bobbie’s 

buitenspeeldag op 10 juni 2015
 (verzonden 3 juni 2015);

collectes

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

ter inZage

t/m 11-06-15 ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Herenweg, tegenover 29.

t/m 11-06-15 aanwijzing beschermde dorpsgezichten plas-
senlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark 
1a-28

t/m 11-06-15 ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Uiterweg 188

t/m 15-06-15 Concept Programma van Eisen Zuiderkerk
t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 

van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 
214

officiële mededelingen
11 juni 2015

ontwerP omgeVingsVergunning in afwijking Van 
het BestemmingsPlan “sPoorlaan”, Venkelhof

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3o van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten aan-
leggen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
voor het deelplan Venkelhof, Venkelhof nrs. 1 tot en met 8, 
ten behoeve van de bouw van 8 halfvrijstaande woningen. De 
ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van vrijdag 12 juni 2015 tot en met donderdag 23 
juli 2015 ter inzage. 

doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Spoorlaan” als vastgesteld op 26 januari 2012 door de raad 
van de gemeente. De aanvraag is (op onderdelen) in strijd 
met de gebruiks- en bouwvoorschriften van de op grond van 
dit bestemmingsplan geldende bestemmingen. Op grond 
van het bestemmingsplan mogen er 6 vrijstaande woningen 
worden gebouwd. Het bouwplan voorziet in de bouw van 8 
halfvrijstaande woningen. Nu het project in strijd is met de 
gebruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er 
geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het pro-
ject tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenre-
geling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het worden 
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex 
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van 
een goede ruimtelijke onderbouwing. 

inzien ontwerp omgevingsvergunning
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 12 juni 2015 tot en met donderdag 23 juli 2015 
voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07ExA-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Venkelhof”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene 
telefoonnummer 0297-387575.

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Lijnbaan nabij 5 (Z-2015/031363), het plaatsen van 

een reclamebord t.b.v. woningverkoop (ontvangen 4 juni 
2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het vernieuwen en ver-
groten van de woning (ontvangen 4 juni 2015);

- Aalsmeerderweg 325 (Z-2015/031547); wijzigen bestem-
mingsplan t.b.v. bedrijfsruimte; (ontvangen 6 juni 2015);

- Machineweg 151 (Z-2015/032133), aanpassing ramen 
voorkant huis (ontvangen 9 juni 2015);

- Meervalstraat 2 ( Z-2015/031545); het plaatsen van een 
erfafscheiding ( ontvangen 6 juni 2015);

- Jasmijnstraat 35 en 37 ( Z-2015/032274), nieuwbouw 
van 2 zorgwoningen Ons Tweede Thuis (ontvangen 9 juni 
2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Boomgaard 87 (Z-2015/030765), het plaatsen van een 

carport voor een garage (ontvangen 2 juni 2015);
- Burg Kasteleinweg 3 (Z-2015/030700), het veranderen 

van een bedrijf (melding activiteitenbesluit) (ontvangen 
2 juni 2015); 

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 de commissieVergadering 
oVer een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

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

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

serVicePunt Beheer en uitVoering 
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

- Jasmijnstraat 35 en 37 (Z-2015/032275), het slopen van 2 
zorgwoningen Ons Tweede Thuis (ontvangen 9 juni 2015),

- Monteverdilaantje 9 (Z-2015/030788), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (ont-
vangen 2 juni 2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/031362), het gedeeltelijk slopen 
van de woning (ontvangen 4 juni 2015);

- Julianalaan 63 (Z-2015/031522); het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit mutatiewoning (ontvangen 5 
juni 2015);

rectificatie
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/026643), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvangen 11 
mei 2015);

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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- 1ste J.C. Mensinglaan 29 (Z-2015/019934), het verbou-

wen van de voormalige Columbiaschool naar 8 (starters) 
appartementen (verzonden 4 juni 2015);

- Oosteinderweg 511 (Z-2015/025524), het wijzigen van 
dak- en gevelbekleding en het slopen van bestaande 
stegdoppel dakbekleding (verzonden 8 juni 2015);

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de 
- Kudelstaartseweg 83 (Z-2015/012923), het plaatsen van 

een erfafscheiding (verzonden 3 juni 2015);

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Boomgaard 27, (Z-2015/021567) het plaatsen van een 

steiger;

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 219 (Z-2014/070176), het plaatsen van dakka-

pellen op het zijdakvlak;

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 212 (Z-2015/028996), het ged. slopen van de 

achtergevel t.b.v. aanbouw (verzonden 2 juli 2015);
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/026643), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (verzonden 4 
juni 2015);

- Ophelialaan 94a (Z-2015/023736), het wijzigen van het 
bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten 
(verzonden 08-06-2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Julianalaan 63 (Z-2015/031522), het verwijderen van as-

besthoudende materialen uit mutatiewoning (verzonden 8 
juni 2015);

- Monteverdilaantje 9 (Z-2015/030788), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (ver-
zonden 4 juni 2015);

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/028955), het gedeeltelijk 
slopen van het hoofdgebouw (verzonden 9 juni 2015); 

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

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Zwarteweg 11 (Z-2015/031362), het gedeeltelijk slopen 

van de woning (verzonden 8 juni 2015);
Niet geaccepteerde 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 commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

Fietsster gewond na botsing
Aalsmeer - Op zondag 7 juni om 
kwart over vijf in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden bij 
de rotonde op de kruising Hornweg 
met de Machineweg. Een 47 jarige 
automobiliste uit Aalsmeer wilde de 
Machineweg oprijden. Bij de roton-
de verleende zij voorrang aan enke-
le fietsers die van links kwamen, de 
fietsster van rechts zag zij te laat. 
Een botsing kon niet meer voorko-
men worden. De 42 jarige fietsster 
uit Aalsmeer kwam door de klap ten 
val en belandde met haar hoofd op 

het wegdek. Ze klaagde over veel 
pijn aan haar hoofd en is per ambu-
lance vervoerd naar het Amstelland 
Ziekenhuis De politie heeft haar 
fiets meegenomen en tijdelijk ge-
stald op het binnenterrein van het 
politiebureau. Omdat het behoor-
lijk warm was, hebben omstanders 
een paraplu uitgeleend om de fiets-
ster schaduw te geven tot de ambu-
lance arriveerde. De automobiliste 
was behoorlijk geschrokken, maar 
is niet gewond geraakt.
Foto: Yvonne van Doorn

Amstel Gospel Choir zoekt talent 
Amstelland - Altijd al in een gos-
pelkoor willen zingen? Kom dan 
naar de open repetitieavond van 
The Amstel Gospel Choir op dins-
dag 16 juni in Wijkcentrum Westend 
van 20.30 tot 22.30 uur. The Amstel 
Gospel Choir is op zoek naar goe-
de zangers en zangeressen. Kun jij 
goed zingen en lekker bewegen, 
dan kun je nú ervaren hoe het is om 
de mooiste gospelsongs te zingen! 
Aanmelden kan via www.amstel-
gospel.nl, via amstelgospelchoir@
gmail.com of bel 06-30163324.. 
Vanaf 18 augustus repeteert The 
Amstel Gospel Choir in Wijkcentrum 

Westend te Amstelveen, elke dins-
dagavond van 20.30 tot 22.30 uur. 
The Amstel Gospel Choir is een am-
bitieus koor zonder religieuze in-
tenties en bestaat momenteel uit 
13 leden. Dit gezellige gospelkoor 
zingt de meest swingende gospels 
en moderne pop- en soulmuziek op 
bruiloften en feestelijke evenemen-
ten. Het koor staat onder muzikale 
leiding van dirigent Vladimir Pairel. 
Een avond repeteren met Vladimir is 
zeer inspirerend, leerzaam en vooral 
ontzettend leuk! Wijkcentrum Wes-
tend is tijdelijk gevestigd op Asser-
ring 188 te Amstelveen.
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Cheque OSA voor TinkaHelpt 
Aalsmeer - Opnieuw is er een sub-
sidiecheque door OSA verstrekt. 
Dit keer aan Martine, Petra en Ilo-
na van de actiegroep TinkaHelpt. Zij 
hebben een grote sponsorloop ge-
organiseerd op 18 april op de atle-
tiekbaan en daarbij een bedrag van 
circa 3.000 euro ingezameld. De 
cheque van 2.500 euro werd over-
handigd door de heer Holling, pen-
ningmeester van  OSA. Het geld is 
bestemd voor de opvang van meis-

jes die uit de prostitutie komen in 
Thailand. Tinka en haar man Eduar-
do hopen de meisjes via Youth with 
a Mission Thailand  uit de mensen-
handel te bevrijden en ze te bege-
leiden naar een ander, beter leven. 
Meer informatie over hun werk-
zaamheden is te vinden op de web-
site: www.tinkahelpt.com. Mocht 
u meer willen weten over OSA 
kijk dan op de website: www.osa-
aalsmeer.nl.

Salades in Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 19 juni 18.00 
uur wordt er weer een maaltijd ge-
serveerd in het Baken in de Sport-
laan. Op het menu staan salades. 
De kosten bedragen 4.50 euro per 
persoon. 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 
iedereen wordt uitgenodigd aan te 
schuiven. Opgeven kan via diaco-
nie@pgaalsmeer.nl of telefonisch 
op het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 14 juni.

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 14 juni wordt 
de laatste meetingpoint van dit sei-
zoen gehouden in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat. Spreker is Timo van 
der Heijden uit Utrecht. 

Timo zal spreken over hoe gaven en 
talenten het beste gebruikt kunnen 
worden. 
De muziek wordt verzorgd door 
Everlasting uit de LEG. Het belooft 
weer een leuke dienst te worden. 
Aanvang is 18.30 uur. Weet je wel-
kom! 

Nieuwe leden noodzakelijk 
voor toekomst Con Amore
Aalsmeer - Sinds maart van dit jaar is 
Harry Sander de nieuwe voorzitter bij 
het mannenkoor Con Amore. Wat hem 
net als veel anderen, bij het koor het 
meest zorgen baart, is de vergrijzing 
en daarbij de terugloop van het aantal 
leden. De 65 jarige Harry, die in Am-
stelveen woont, is zelf sinds 2007 lid 
van Con Amore, nadat hij een artikel 
had gelezen over het koor. In dit ar-
tikel, geschreven door Arie Koningen, 
was het koor op zoek naar nieuwe le-
den. Harry: ”Ik had nog nooit eerder 
op een koor gezeten, maar dacht, ge-
woon de stoute schoenen aantrekken 
en als tweede tenor heb ik het nog 
steeds naar mijn zin in het koor.” In 
2014 ging Harry in het bestuur, als vi-
cevoorzitter en nu een jaar later is hij 
gekozen tot de preses van Con Amo-
re. Het koor dat in januari 1958 werd 
opgericht, had destijds meer dan 100 
leden en nu nog amper 60. Harry: 
“Dus het leden aantal loopt sterk te-
rug en dit komt vooral door de leef-
tijd van de zangers en de daarbij be-
horende vergrijzing. Dit baart ons echt 
zorgen en we zijn dus driftig op zoek 

naar mannen vanaf zeg maar 50 plus.” 
Alle voorkomende stemmen in een 
mannenkoor zijn welkom. Er wordt 
gerepeteerd iedere maandagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur op een unie-
ke locatie en wel het oude Veilingge-
bouw, nu The Beach aan de Oostein-
derweg 247. Harry: ”Men mag eerst 
een paar keer vrijblijvend komen luis-
teren en meezingen en gegarandeerd, 
dat je dan snel de smaak te pakken 
krijgt. We zingen een zeer uiteenlo-
pend repertoire, onder leiding van on-
ze dirigent Theo van der Hoorn.” Het 
koor bestaat 47 jaar en één ding staat 
vast, zegt de voorzitter. “Het koor moet 
door en de continuïteit moet gewaar-
borgd zijn, want Con Amore moet een 
begrip blijven in Aalsmeer. En er zijn 
plannen zat, ook voor dit jaar nog. 
Zoals zingen op verschillende loca-
ties tijdens de Open Monumenten-
dag in september en de kerstconcer-
ten.” Voor verdere informatie en het 
aanvragen van een Con Amore folder, 
kan gebeld worden naar Harry Sander 
op 06-29393752 of kijk op de website 
www.amkconamore.nl.

Jury Aalsmeer Photo heeft 
een selectie gemaakt...
Aalsmeer - De vakjury van Aalsmeer 
Photo heeft  25 foto’s geselecteerd 
die tijdens het Aalsmeer Flower Festi-
val 20 en 21 juni tentoongesteld wor-
den in Fort Kudelstaart. In willekeuri-
ge volgorde: Yvon van Haaften ‘Wai-
ting for a fl ower’; Ineke van Mau-
rik ‘Lente in bloesempark’; Pim van 
Raalte ‘Weerspiegeling’; Monic Per-
soon ‘Kunst of Kitsch’; Desiree Vre-
ken-Weij ‘Bedankt voor de eitjes’; 
Marga Vijfhuizen ‘Kikker op waterle-
lie’; Frans Neuman ‘Het cadeau’; Jo-
sine van Erp ‘Bloesempark Amstel-
veen’; Monic Persoon ‘Bloemetje voor 
Herman’; Annemieke Tukker ‘Verlich-
te kassen’; Anton van Overveld ‘Tul-
pen’; Pim van Raalte ‘Refl ectie’; René 
Martijn ‘Vrolijke viooltjes’; Ineke van 
Maurik ‘Korenbloem’; Yvon van Haaf-
ten ‘Potpourri’; Judith de Bats ‘Ro-
ze rozen’; Kick Spaargaren ‘Rondje 
Aalsmeer’; Elise Buskermolen ‘Bloe-
men voor oma’; Judith de Bats ‘Wil 
je een bloemetje kopen?’;  Anton van 
Overveld ‘Berkenwants’; Ragnar van 
Beek ‘Rode bloem’; Liesbeth Zandrin-
ga ‘Kleurrijk’; Mariëlle Wegman ‘Dat 
zorgt voor een bloemetje’; Linda van 
der Leer ‘Roooz’ en Ineke van Mau-
rik ‘Oma 90 jaar’. De foto’s worden 
door Patrick Spaander (foto de Boer) 
op groot formaat afgedrukt. Arjan de 
Vos en Marieke Kuppens maakten de 

ezels waarop de foto’s worden ten-
toongesteld. Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival bepalen de bezoekers 
welke foto uiteindelijk wordt gekozen 
als de mooiste foto. De naam wordt 
later in de Nieuwe Meerbode bekend 
gemaakt. Alle 25 geselecteerde fo-
to’s zijn na afl oop het Aalsmeer Flo-
wer Festival tot half augustus te zien 
in het gemeentehuis van Aalsmeer.

20 en 21 juni bloemen in de kunst
Annelien Dekker toont haar 
beelden in Fort Kudelstaart 
Aalsmeer - Annelien Dekker gaf 
zich niet zomaar gewonnen. Mee-
doen met een tentoonstelling tij-
dens het Aalsmeer Flower Festi-
val? Zij wilde wel maar had niet zo-
veel werk. Gelukkig wist Bob van 
den Heuvel haar over te halen want 
haar bronzen rozen en tulpen mo-
gen niet ontbreken op het Aalsmeer 
Flower Festival. Overigens is het ex-
poseren Annelien niet vreemd, zij 
stelde vaker haar beelden tentoon 
en met veel succes. Ook nu is zij 
met een beeld bezig waarvoor zo-
veel belangstelling bestaat dat het 
al op voorhand is verkocht. Anne-
lien heeft twee hobby’s : Als eer-
ste tuinieren. ‘Ik houd van bloemen! 
’ En dat is te zien, de tuin is wer-
kelijk een lust voor het oog. En ten 
tweede beeldhouwen. Bloemen zijn 
naast dansende fi guren een hoofd-
thema in haar werk. Grote bronzen 
rozen die hun blaadjes met een te-
derheid openvouwen, er zit een on-
geloofl ijke lichtvoetigheid en bewe-
ging in haar beelden. Ook in de tulp 
weet de beeldhouwster een vorm te 
bereiken die interessant is en een 
mooie eigen visie weergeeft. ‘Ik zet 
mijn werk op in was, dat materiaal 
leent zich goed om het naar mijn 
hand te kunnen zetten. Ik blijf net 
zolang veranderen tot ik de juiste 

compositie heb bereikt. ‘Ik ben een 
perfectionist’, lacht zij ‘Het is heel 
belangrijk dat mijn beelden van al-
le kanten mooi zijn. Een beeld moet 
kunnen draaien en je moet met licht 
kunnen spelen, dan valt er steeds 
iets nieuws te ontdekken.’ Door de 
beelden van een waslaag te voor-
zien ontstaat er een glans die een 
mooie warmte uitstraalt. Annelien 
Dekker, een perfectionist die niet 
graag op de voorgrond treedt, maar 
in haar beelden zichzelf kan zijn. 
Janna van Zon

Sing-In Da Capo’s in Serre
Amstelland - Da Capo’s Popkoor 
organiseert op 20 juni in een prach-
tige Serre te Rijsenhout haar jaar-
lijkse Sing-In. Da Capo’s Popkoor 
zingt al jaren met veel plezier ou-
de en nieuwe popnummers. Onder 
leiding van dirigent Floor  van Erp  
kunnen belangstellenden deelne-
men aan een repetitie plus optreden 
samen met het popkoor. 

De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door pianist Colijn Buis. Voor 
mensen die graag zingen en dat 
eens in koorverband willen uitpro-
beren is dit dé kans om hun talent 
samen met anderen  te ervaren. 
Het enige wat je nodig hebt is ple-
zier in zingen! En, je moet je kun-
nen laten leiden door de dirigent 
en de andere zangers en zangeres-

sen. U krijgt een link met de arran-
gementen en de MP3 via email toe-
gestuurd. U kunt drie popnummers  
thuis en op de Sing In instuderen en 
later op de dag uitvoeren:  Blow me 
away van Alain Clark, Jason Mraz 
met I wont give up en als gouwe ou-
we de Doe Maar medley! Het  pro-
gramma in vogelvlucht: vanaf 9.30 
uur ontvangst, om 10.00 uur begin-
nen de repetities  onderbroken voor 
een lunch. Om 15.00 uur wordt het 
concert voorbereid dat om 16.00 uur 
gegeven wordt op het Straatthea-
ter te Mijdrecht. Bij dit concert staat 
u met het koor in het centrum van 
Mijdrecht en kunt u familie en be-
kenden  uitnodigen. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd! Verdere infor-
matie, vragen en inschrijving op de 
website: www.popkoor.nl.

Start Rode Kruis collecteweek
Aalsmeer - Volgende week gaan 
94 vrijwilligers in Aalsmeer en Ku-
delstaart de straat op om steun te 
vragen voor de Aalsmeerse activitei-
ten van het Rode Kruis. Zij zijn daar-
mee onderdeel van  de ruim 28.000 
collectanten door het hele land. 

Aalsmeer bestemt de opbrengst van 
deze collecte voor de Kudelstaart-
se duofi ets, de interventie AED-
eerste hulp boot, fi nanciële bijdra-
gen om  aangepaste vakanties mo-
gelijk te maken. Ook om de creatie-

ve sozen, de telefooncirkels en an-
dere sociale activiteiten in Aalsmeer 
en Kudelstaart te kunnen blijven re-
aliseren, is hard geld nodig. Het Ro-
de Kruis is blij met iedere bijdrage! 
Misschien kunt u via de app van de 
collectant een gift overmaken met 
uw mobiele telefoon. Of u stuurt 
een Sms naar 4333 onder vermel-
ding van rodekruis. U doneert dan 2 
euro aan het Rode Kruis. Maar in al-
le gevallen kan het via de vertrouw-
de collectebus. Kijk voor meer infor-
matie op www.rodekruis.nl.

Haute Cuisine concert in 
de Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Maandag 8 juni ser-
veerde PastoorJacob Spaans, mu-
ziekkenner bij uitstek, zijn gasten 
op een Haute Cuisine concert dat 
werd uitgevoerd door het Linus Pi-
ano Quartet. Zijn woord van wel-
kom was als volgt: ‘Men klaagt nog 
wel eens dat de integratie is mislukt 
maar vanavond is hier geen spra-
ke van. U ziet hier een schoolvoor-
beeld van integratie. De musici ko-
men uit Turkije, Roemië, Rusland en 
uit Rotterdam. Er wordt gespeeld op 
een Italiaans viool en een Russische 
strijkstok.’ De cellist van het muziek-
gezelschap vulde daarbij aan dat er 
in de pauze soms zes verschillende 
talen worden gesproken. ‘Wij com-
municeren door de muziek met el-
kaar.’ Irina Simon – Renes (viool) 
Esra Pehlivandi (altviool) Joachim 
Eijlander (cello) Anastasia Safonova 
(piano) maakten met hun spel die-
pe indruk op het publiek. Het leek 
alsof er kon worden aangeschoven 
aan een banket waar de meest ex-
quise gangen op tafel stonden, in 
prachtige schalen opgediend, fon-
kelende kristallen glazen wijn en al-
les even verfi jnd en heerlijk! De eer-
ste noot op de piano was van zo een 

schoonheid, en daar bleef het na-
tuurlijk niet bij. Het geluid van de 
strijkinstrumenten klonk hemels, 
wat prachtig bespeeld!  Zo triom-
fantelijk…een ware drie eenheid die 
werd versterkt door het spel van pi-
aniste Anastasia. Bij aanvang be-
kende pastoor Spaans dat hij het pi-
ano kwartet van Brahms in c klein 
opus 60 niet eerder had gehoord. 
Cellist Joachim legde uit waardoor 
dat komt. ‘Er worden maar weinig 
pianokwartetten uitgevoerd, meest-
al zijn het pianotrio’s.’ Jammer want 
van dit stuk moeten veel meer mu-
ziekliefhebbers kunnen gaan genie-
ten. Het tweede te spelen stuk waar-
voor het Linus Piano Quartet had 
gekozen was van de Franse compo-
nist Gabriël Fauré Pianokwartet in c-
klein opus 15. En ook hier liet het 
kwartet zien over hoeveel kwaliteit 
het beschikt. Op voorhand had Pas-
toor Spaans, die dit concert orga-
niseerde in samenwerking met het 
Loge Mozaïek, al aangegeven: ‘Zij 
kunnen er wel wat van!’ en daaraan 
was geen woord teveel gezegd.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Janna van Zon

Mix tennisteam kampioen
Aalsmeer - Zes weken heeft het 
mix team tot en met 14 jaar gestre-
den tijdens de voorjaarscompeti-
tie om de eerste plaats bij tennis-
vereniging All Out. Mooie wedstrij-
den werden er gespeeld en in weer 

en wind stonden de kinderen op de 
tennisbaan, zelfs op de natte op vrij-
dagavond. Maar, het is gelukt. Kam-
pioen! Petje af voor: Tim, Nick, Guy-
laine en Dewi. Jelle wordt bedankt 
voor zijn mooie invalwedstrijden. 

Aalsmeerse dressuuramazone 
maakt internationaal debuut!
Aalsmeer - Op maandag 25 mei 
ging Shanda de boer, mede-eigena-
resse van pensionstal Nakita’s Eas-
tendstables, in alle vroegte op pad 
met haar knappe 10 jarige paard 
Eastend’s Allstar. Hun reis ging naar 
het prachtige Glock Horse Perfor-
mance Center in Oostenrijk, om 
daar voor het eerst op een interna-
tionale wedstrijd van start te gaan. 
Donderdag kwamen zij als 6e aan 
start van een sterk deelnemersveld. 
Uiteindelijk wisten zij, met een sco-

re van 63,7% een 13e plaats te be-
machtigen. Vrijdag reden zij voor het 
eerst de moeilijke Grandprix Spe-
cial proef, waar zij het spits moes-
ten afbijten. Met alweer een mooie 
score van 62,6% en een 7e plaats, 
mocht de combinatie als kers op 
de taart een prijs in ontvangst ne-
men! Na deze geweldige en succes-
volle week kwamen Shanda en Eas-
tend’s Allstar maandagavond laat 
weer thuis in Aalsmeer, waar een 
welkomstcomité stond te wachten.

Victor wint 
dartavond

Aalsmeer - De dartavond dinsdag 
was gezellig. Ondanks dat er minder 
spelers waren, was het niet minder 
spannend. Zo had Marieta Dolk de 
kans om in de fi nale te komen. Daar 
zij als enige dame aanwezig was, en 
daarom met de heren mee dartte, is 
het haar gelukt de vierde plaats te 
behalen. 
De strijd bij de heren ging tussen 
Victor van Schie en Ted van Ga-
len. Heel spannend, maar de eerste 

plaats was dan toch voor Victor, Ted 
dus tweede. Op de derde plaats ein-
digde Kees de Lange. Wat niemand 
had verwacht, Franklin Dolk zelf ook 
niet, was dat hij de strijd aan moest 
gaan met z’n vader in de verliezers-
ronde. Hij won van vader Hans! Op 
23 juni wordt de uitslag bekend ge-
maakt wie de dartcompetitie dit sei-
zoen heeft gewonnen. Er zal een va-
riant gespeeld worden van het dar-
ten. Het belooft een leuke afsluiting 
te worden.

Het nieuwe dartseizoen start vervol-
gens weer op dinsdagavond 4 sep-
tember vanaf 20.00 uur in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55.

Wegwerker door auto geraakt
Extra controles Uiterweg!
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een aanrijding op de Uiterweg be-
gin deze week waarbij een wegwer-
ker door een auto is geraakt, gaat 
de politie de komende weken re-
gelmatig controleren op de snelheid 
van voertuigen op die Uiterweg. Er 
komen al regelmatig klachten bin-
nen bij de politie over de vele ‘hard-
rijders’ op de Uiterweg, maar nu er 
ook werkzaamheden zijn, hiervoor 
versmallingen zijn gemaakt en stop-
lichten geplaatst om het verkeer te 
regelen, zou toch de snelheid ei-
genlijk vanzelfsprekend op een la-

ger pitje moeten gaan. Maar nee. 
Ter bescherming van de wegwer-
kers gaan de controles uitgevoerd 
worden. 
En de politie wil extra wijzen op het 
grote aantal kinderen op de fi ets in 
de ochtend en de middag die ook 
langs de versmallingen moet fi et-
sen. Door hoge snelheid van voer-
tuigen loopt deze jeugd teveel en 
onnodig risico. De werkzaamheden 
op de Uiterweg gaat overigens nog 
geruime tijd duren. De gemeente 
vraag ieders begrip voor de ‘krappe’ 
verkeerssituatie nu.
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Vierde sporthal en ‘Tuinen 
van Aalsmeer’ in commissie
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 11 
juni, komen de leden van de commis-
sie Maatschappij en Bestuur bijeen 
voor de maandelijkse vergadering. De 
aanvang is ook 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis en de voor-
zittershamer wordt ter hand geno-
men door Wilma Alink-Scheltema van 
PACT. Het voorkeur scenario voor de 
realisatie van een trainingshal gekop-
peld aan het zwembad in de Hornmeer 
komt opnieuw aan de orde. Tijdens de 
behandeling in de vorige commissie-
vergadering waren er nog veel vra-
gen door de fracties. Het college geeft 
nu meer uitleg, onder andere over de 
toekomstige gebruikers. Vrijwel al-
le gebruikers van de gymzalen aan 
de Roerdomplaan en de J.P. Thijssel-
aan gaan verhuizen naar deze nieuwe 
hal 4. Verder zullen vanuit de Bloem-
hof trainingen (geheel of gedeeltelijk) 
naar de nieuwe trainingshal verhuizen. 
Basketbal, gymmen, dansen, badmin-
ton, tafeltennis, zaalvoetbal, hockey 
en badminton krijgen hier een nieuw 
onderkomen. Door de verhuizing van 
verenigingen ontstaat er in de Bloem-
hof extra ruimte voor trainingen voor 
handbalvereniging Aalsmeer. 

Zonnepanelen en De Tuinen
Er is, op verzoek van de fracties, een 
onderzoek gedaan naar de haalbaar-
heid van zonnepanelen op het dak. Er 
kunnen maximaal zo’n 270 panelen 
worden geplaatst. Hiervoor is een in-
vestering nodig van circa 72.900 eu-
ro en voor het verzwaren van de dak-
constructie extra kosten van 10.000 
euro. 

De te verwachten terugverdientijd, zo 
is berekend, is circa 21 jaar. Het colle-
ge vindt daarom zonnepanelen geen 
verstandige keuze in verband met de-
ze lange terugverdientijd. Ook het al 
lang lopende project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’ staat op de agenda. Ge-
sproken wordt tevens over de actu-
alisering grondexploitaties 2014, de 
jaarstukken van 2014 en de agenda 
van de Regioraad op 16 juni wordt 
besproken. De regio-raadsleden van-
uit Aalsmeer zijn Marlon Kreeft van 
het CDA en wethouder Jop Kluis 
(AB). De vergadering is openbaar en 
wie wil inspreken dient dit te mel-
den bij de griffier, bereikbaar via het 
centrale telefoonnummer van de ge-
meente.

Eindelijk kroeg in Kudelstaart!
Aalsmeer - Buiten de aankoop van 
De Oude Veiling hebben de be-
stuurders nog twee ideeën in pet-
to om meer reuring in de gemeen-
te te brengen. Tijdens de vergade-
ring van de commissie Ruimte en 
Economie afgelopen dinsdag 9 juni 
kwamen namelijk ook het voorstel 
om het bestemmingsplan ‘Horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-
297 (hoek Robend) vast te stellen en 
om het fort Kudelstaart aan te ko-
pen aan de orde. 
Het is reeds langere tijd een wens 
van de raad om in Kudelstaart een 
kleinschalige en laagdrempelige 
horecagelegenheid te realiseren. 
Het plan is om een kroeg van maxi-
maal 200 vierkante meter te realise-
ren met vier appartementen (voor 
starters) op de bovenverdieping. 
“Het klinkt aanlokkelijk, vier jonge-
renwoningen boven een kroeg”, zo 
zei voorzitter Robert van Rijn van de 
VVD. “Een lang gekoesterde wens”, 
zo uitte Kudelstaarter Eppo Busker-
molen (CDA) zich over het voorstel. 
“We zijn er al vier jaar mee bezig, blij 
dat er eindelijk schot in zit.” Over de 
verkeersveiligheid zijn nog zorgen 
vanwege de drukte op dit punt. Ge-
probeerd wordt om de in- en uit-
rit zoveel mogelijk recht tegenover 
de Herenweg te maken. En de frac-
ties waren natuurlijk benieuwd of de 
gegadigde nog geïnteresseerd is? 
Wethouder Ad Verburg kon dit be-
vestigen. Er wordt gesproken over 
verkoop, erfpacht is niet aan de or-
de, en de gesprekken tot overeen-
stemming lopen ten einde. Het klei-
ne café gaat naar de raadsvergade-
ring voor de definitieve beslissing. 
Wel nog als behandelstuk. 

Aankoop Fort Kudelstaart
Uitsmijter van de commissieverga-
dering was de aankoop van Fort Ku-

delstaart. Voor deze aankoop is een 
bedrag nodig van 275.000 euro, voor 
bouwkundige restauratie 510.000 
euro en voor de nog te maken plan-
kosten 125.000 euro. 
De restauratie willen de bestuurders 
alleen laten uitvoeren als de provin-
cie voor 50 procent subsidie ver-
strekt en als dit verzoek voor sep-
tember ingediend wordt, geeft de 
provincie zeker deze subsidie, zo 
deelde wethouder Jop Kluis me-
de. Doelstelling is benutten van het 
Fort voor watersportmogelijkheden 
(‘zeilfort’), meer beleefbaarheid en 
grotere toegankelijkheid, stimule-
ren van de watersport in Aalsmeer, 
behoud van de cultureel histori-
sche waarden en vergroten van de 
werkgelegenheid. Fractievoorzitter 
Helma Persoon van AB viel in de-
ze bewust in de herhaling. Ze her-
haalde wat ze over de aankoop van 
De Oude Veiling had gezegd: “Het 
kost wat, maar je hebt ook wat.” 
Met het feit dat het fort toeganke-
lijk gaat worden, gaven alle frac-
ties aan blij te zijn. Het belangrij-
ke erfgoed verdient meer aandacht. 
De plankosten à 125.000 euro von-

den zowel PACT als de VVD aan de 
hoge kant. “Kan het een onsje min-
der”, zo vroeg Dirk van der Zwaag 
van de VVD zich hardop af. Volgens 
wethouder Jop Kluis was de hoogte 
van dit bedrag vooral te wijten aan 
het feit dat veel ambtelijke tijd verlo-
ren is gegaan in de onderhandelin-
gen met de Rijksdienst. Exploitanten 
zijn er overigens voldoende. Er zal 
een keuze gemaakt moeten worden. 
Het liefst overigens wil de gemeen-
te het fort aan één exploitant verko-
pen, verhuren of in erfpacht geven 
en deze persoon of dit bedrijf mag 
zelf verder bepalen of aan meerdere 
instanties ruimte voor vestiging ge-
geven wordt. Van kopen of verhu-
ren wil PACT overigens niets weten. 
De fractie, bij monde van Rik Rol-
leman, gaf aan alleen voor erfpacht 
te willen gaan. PACT gaat hierover 
een amendement indienen tijdens 
de raadsvergadering op 25 juni, zo 
kondigde hij reeds aan. Want, ook 
deze aankoop mag ter behandeling 
naar de Raad. Wel als behandelstuk, 
ook omdat het financiële scena-
rio de VVD nog niet voldoende kan 
overtuigen.

Baggeren, onderhoud en vervangen borden

Opknapbeurt recreatie-
eilanden op Westeinder
Aalsmeer - Sinds februari is een 
aannemer in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer hard bezig om 
een aantal gemeentelijke recreatie-
eilanden op de Westeinderplassen 
onder handen te nemen. 
Naast het dagelijks onderhoud zo-
als maaien en het verwijderen van 
zwerfafval wordt er op het Startei-
land, de Ravensteinakker, de ach-
terzijde van het perceel aan de Klei-
ne Brug en de Kleine Poelakker ook 
groter onderhoud uitgevoerd. Zo is 
op diverse plekken voor de eilan-

den gebaggerd. Hierdoor kunnen 
de boten weer overal afmeren zon-
der vast te lopen. De vrijgekomen 
bagger is gebruikt om de percelen 
op te hogen en de gaten uit te vul-
len. Ook zijn er, waar nodig, repara-
tiewerkzaamheden aan de eilanden 
uitgevoerd. Bij het verspreiden van 
de bagger werd duidelijk wat er in 
het verleden is gebruikt om de ei-
land op te hogen en wat mensen 
allemaal overboord gooien aan de 
kant van de recreatie eilanden. Zo 
zat er glas en andere scherpe voor-

werpen in de bagger maar ook blik-
jes en flessen. Inmiddels zijn de gro-
te stukken geraapt zijn de kleine de-
len goed geharkt en opgeruimd. Na 
regen kunnen stukjes weer aan het 
oppervlak komen. De gemeente 
houdt dit nu ook goed in de gaten 
en als er nog meer afval boven komt 
wordt dit handmatig verwijderd.
Op het Starteiland zijn eerder ook 
kleine stukjes asbest verdacht ma-
teriaal aangetroffen. Vermoedelijk 
waren deze stukjes afkomstig van 
in het verleden aangebrachte be-
schoeiing. Deze stukjes zijn in de 
week van 18 mei direct verwijderd.
Deze week vinden nog de laatste 
werkzaamheden plaats zodat de re-
creatie-eilanden straks weer goed 
toegankelijk is met de boot en er 
volop gerecreëerd kan worden. Ook 
worden er, in de loop van het sei-
zoen, nog nieuwe borden geplaatst. 

Rustmomenten worden schaars
Nieuw: Behoud Woongenot 
onder Aalsmeerbaan!
Aalsmeer - De komende jaren gaat 
het woongenot van de omwonen-
den van de Aalsmeerbaan hard ach-
teruit door het nieuwe geluidstelsel 
voor Schiphol, beschreven in het zo-
genaamde Aldersakkoord als ‘Vlie-
gen Volgens Afspraak (VVA)’. De 
bewonersvereniging ‘BWA’ (www.
aalsmeerbaan.nl) wil dit voorkomen. 
Doel van de vereniging is de omwo-
nenden van de Aalsmeerbaan te be-
hoeden voor de gevolgen van het Al-
dersakkoord: De komende 5 jaar een 
groei naar bijna 100.000 vluchten per 
jaar, dat is gemiddeld zo’n 100 vlieg-
tuigen extra per dag! Dat is zo’n 3 à 4 
uur extra geluid per dag, bovenop de 
vele uren geluidsbelasting die omwo-
nenden rond de Aalsmeerbaan nu al 
ervaren. En in de zomermaanden (de 
drukste periode), waarin vaak buiten 
wordt gezeten, zullen rustmomenten 
rond de Aalsmeerbaan schaars zijn. 
En dit is nog niet eens het einde van 
de groei, want de groeiambities van 
Schiphol gaan na 2020 nog verder. 
De vereniging is niet ‘tegen’ Schip-
hol? Nee, met Schiphol zijn grote be-
langen gemoeid en Schiphol is een 
fact of life. De voorgenomen enorme 
en onevenredige groei van het vlieg-
verkeer op de Aalsmeerbaan vinden 

de leden echter onacceptabel om-
dat de extra geluidsoverlast met na-
me in Aalsmeer terechtkomt. Schip-
hol overschrijdt hiermee wat deze 
groep betreft voor de bewoners in de 
omgeving van de Aalsmeerbaan een 
grens. De prognoses van de Alders-
tafel voor de groei van 425.000 naar 
510.000 vluchten per jaar rond 2020, 
laten zien dat bijna 40% van de totale 
groei (zo’n 34.000 vluchten) over de 
(secundaire) Aalsmeerbaan gaat. Van 
de extra starts gaat zelfs 50% (zo’n 
22.000 starts) over de (secundaire) 
Aalsmeerbaan. Bovendien laten de-
ze prognoses zien dat de (primaire) 
banen – de Kaagbaan en de Polder-
baan - het minst groeien. Dit kan niet 
de bedoeling zijn van een nieuw stel-
sel dat als belangrijkste doel heeft 
om zoveel mogelijk de Kaagbaan 
en de Polderbaan te gebruiken om-
dat die de minste overlast veroorza-
ken. De vereniging is in gesprek met 
de Haagse fracties – want die gaan er 
uiteindelijk over. De vereniging gaat 
de mogelijkheden die de komende 
MER biedt volop benutten. “Met één 
enkel doel”, zegt voorzitter Gerrit Jan 
van de Lagemaat resoluut: “Behou-
den van ons en uw woongenot! Wij 
houden u op de hoogte.”

CDA: Gemeente moet facturen 
MKB en ZZP op tijd betalen
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer Ku-
delstaart wil van het College weten 
in hoeveel procent van de gevallen 
de gemeente Aalsmeer de facturen 
binnen 30 dagen betaalt. Uit een 
brief van Minister Kamp van Eco-
nomische Zaken van donderdag 30 
april blijkt dat veel gemeenten nog 
steeds te laat betalen. Zeker in tij-
den van crisis is het van belang dat 
MKB-bedrijven en ZZP-ers op tijd 
hun geld krijgen overgemaakt. Door 
te late betalingen komen veel on-
dernemers onnodig in de financiële 
problemen en worden investeringen 
uitgesteld. Het CDA Aalsmeer Ku-

delstaart vindt dat juist de overheid 
een voorbeeldfunctie zou moeten 
vervullen door de rekeningen op tijd 
te betalen. Ook de minister van Eco-
nomische Zaken en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten stellen 
dat een verbetering van de betaal-
termijn van gemeenten wenselijk 
is. Het CDA Aalsmeer Kudelstaart 
vindt daarom dat de gemeente ac-
tie moet ondernemen om het be-
talen van de facturen te versnellen. 
Tevens wil het CDA Aalsmeer Ku-
delstaart dat de gemeente in na-
volging van de Rijksoverheid half-
jaarlijks op een gestandaardiseerde 

In Kudelstaart alle ruimte voor Lidl
Er wordt veel over gesproken waar 
de Lidl het beste zou passen. Nou, 
niet aan de Stationsweg, dat is wel 
duidelijk. Een Lidl op het industrie-
terrein zou goed kunnen omdat 
daar veel parkeerruimte is en als 
gebouw daar beter past. Als je naar 
de Lidl gaat, dan ga je niet voor het 
mooie gebouw maar voor de goed-
kope boodschappen, het gebouw 

interesseert je dan niks. Het cen-
trum is al niet geweldig, met een Lidl 
er bij wordt het nog lelijker. In het 
Centrum zijn genoeg, meer dan ge-
noeg supermarkten. Nog één er bij 
en je kunt spreken van Supermarkt 
Centrum Aalsmeer. Als je naar Lidl 
wil, dan maakt het niet uit waar deze 
staat, want klanten trekt deze win-
kel altijd. Wij gaan zelf vanuit Ku-

ingezonden delstaart een keer per maand naar 
de Lidl in Hoofddorp, dus afstand 
maakt niets uit. In bijvoorbeeld 
Frankrijk staat ook nergens een 
Lidl in oude centra. In Kudelstaart 
zou deze winkel heel goed passen. 
Kudelstaart is behoorlijk uitgebreid 
met veel jonge gezinnen en er is 
maar één supermarkt en dat is ab-
soluut te weinig. De keus is niet zo 
moeilijk: Kudelstaart, er is plek (de 
oude bibliotheek) én er is behoefte 
aan! Wat wil je nog meer?

E.A. Douma 
Kudelstaart,
eddyrietje@icloud.com

wijze gaat rapporteren over de be-
taaltermijnen die zijn gerealiseerd. 
Ook in de Tweede kamer maakt het 
CDA zich sterk voor tijdige betalin-
gen door de overheden. Daarnaast 
heeft het CDA in samenwerking met 
ONL (een organisatie die werkt voor 
ondernemers) een initiatiefnota in-
gediend om te late betalingen van 
het grootbedrijf aan het MKB te-
gen te gaan. Veel ondernemers on-
dervinden problemen, doordat ook 
het grootbedrijf bewust de rekenin-
gen niet op tijd betaalt omdat dit lu-
cratief is. Door ongelijke verhoudin-
gen is het grootbedrijf in staat lan-
gere betalingstermijnen van soms 
wel 90 tot 120 dagen af te dwingen. 
De jaarlijkse kosten van achterstal-
lige betalingen worde dor Ernst en 
Young geschat op 2,5 miljard.

Feestelijke opening nieuw 
pand Vluchtelingenwerk
Amstelland - Onder toeziend oog van 
tientallen cliënten en belangstellenden 
is donderdag 4 juni het nieuwe pand 
van de Stichting Vluchtelingenwerk 
Amstelland (SVA) op feestelijke wij-
ze geopend door de wethouders Wel-
zijn van Aalsmeer en Amstelveen, Ad 
Verburg en Jeroen Brandes. De groei 
van het aantal nieuwe statushouders 
en het verzorgen van inburgeringscur-
sussen maakt een ruimere locatie voor 
de SVA noodzakelijk. De maatschap-
pelijke begeleiding van statushouders 
is een wettelijke taak van de gemeen-
ten. Het voorziet in het begeleiden van 
nieuwkomers bij zaken als wonen, in-
komen, onderwijs, opdat zij meer zelf-
redzaam worden. De SVA begeleidt 
de nieuwe statushouders geduren-
de 3 jaar. Daarnaast biedt de SVA in-
burgeringscursussen met participa-
tieplaatsen aan vluchtelingen en an-
derstaligen. De SVA is werkzaam in de 
gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. 
Bij het SVA zijn ruim twintig vrijwilli-
gers actief die op hun beurt weer wor-
den begeleid door twee professionals. 
De groei van het aantal statushou-
ders maakte een ruimere locatie voor 
het SVA noodzakelijk. Was er in 2013 
nog sprake van 50 nieuwe statushou-

ders in Aalsmeer en Amstelveen, in 
2014 waren dat er 150. Voor 2015 is 
de verwachting dat er meer dan 200 
nieuwe statushouders worden be-
geleid. Dankzij de hulp van woning-
bouwcorporatie Eigen Haard kon de 
SVA in februari haar intrek nemen aan 
de Bovenkerkerweg in Amstelveen. 
Hier is voldoende ruimte om nieuw-
komers, inburgeraars, vrijwilligers, sta-
giairs/stagiaires, docenten en profes-
sionals te faciliteren. Wethouder Wel-
zijn Jeroen Brandes (PvdA): “De laat-
ste maanden staat de vluchtelingen-
problematiek weer volop in de belang-
stelling. We kennen allemaal de schrij-
nende beelden van de mensen die per 
boot de oversteek proberen te maken 
naar Europa. Ook Amstelveen zal zich 
tot het uiterste moeten inspannen om 
in ieder geval een deel van deze vluch-
telingen te helpen. Hierbij is het werk 
van de SVA van goot belang.” Wethou-
der Welzijn Ad Verburg (CDA): “Mooi 
om te zien dat de SVA dankzij de hulp 
van Eigen Haard z’n mooi onderko-
men heeft gekregen. Hier is voldoende 
ruimte voor de begeleiding en de les-
sen. We hopen dat deze nieuwe Ne-
derlanders zich snel thuis zullen voe-
len in onze samenleving.”

De heer Dirk Brouwer, voorzitter van de SVA, met de wethouders Verburg en 
Brandes.

Bromfiets weg!
Aalsmeer - Op dinsdag 2 ju-
ni is tussen één en vier uur in 
de middag een bromfiets ge-
stolen vanaf de Oosteinderweg, 
rond de 300 nummering. De ei-
genaar van de Kimko People S. 
uit Amsterdam had pech gekre-
gen en had zijn scooter aan een 
paal vastgezet met een slot om 
deze later op te halen. Ook was 
de bromfiets met kenteken FL-
251-T met het stuurslot vastge-
zet. Toen de eigenaar zijn scooter 
op kwam halen, was deze ver-
dwenen. Mogelijk zijn er getui-
gen van deze diefstal. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Schade na lopen 
over auto’s

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 5 op zaterdag 6 juni hebben 
onbekenden schade gemaakt 
aan twee op de Van Cleeffkade 
geparkeerde auto’s. Er zijn kras-
sen en deuken ontstaan nadat 
over de motorkappen is gelo-
pen van een Opel Astra en een 
Seat Altea. Mogelijk zijn er ge-
tuigen van deze baldadige ver-
nieling. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Teveel alcohol, 
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op vrijdag 5 juni 
rond elf uur in de avond is een 25 
jarige bestuurder van een bestel-
wagen door de politie in de Lin-
naeuslaan tot stoppen gemaand. 
Er werd vermoed dat de auto-
mobilist teveel alcohol gedron-
ken had. De man uit Uithoorn 
moest blazen en de test was po-
sitief. In het politiebureau stokte 
het ademanalyseapparaat bij 735 
Ugl. Het rijbewijs van de 25 jarige 
is ingevorderd. Ook heeft de Uit-
hoornaar een dagvaardig gekre-
gen en zal zich moeten verant-
woorden bij de rechter.

Hulp politie 
na motorpech

Aalsmeer - Op maandag 8 juni 
om elf uur in de ochtend kreeg 
de politie een melding dat er op 
de grote plas van de Westein-
der een boot met pech dobber-
de. Agenten zijn met de politie-
boot gaan varen en hadden de 
pechvogel snel gevonden. De 
boot is naar een jachthaven ge-
sleept. De eigenaar was blij met 
deze hulp.

Bekeuring 
voor bromfietser
Kudelstaart - Op maandag 8 ju-
ni om half tien in de avond heeft 
de politie ter controle een brom-
fietser tot stoppen gemaand op 
de Kudelstaartseweg. De 16 jari-
ge jongeman uit Alphen aan de 
Rijn gaf een valse naam door. Dit 
bleek uit verdere navraag. Ook 
had de 16 jarige geen identiteits-
bewijs bij zich. Hiervoor is proces-
verbaal opgemaakt. 

Onderzoek naar
potloodventer 

Kudelstaart - Op donderdag 4 
juni omstreeks kwart voor twaalf 
in de ochtend is in de Aletta Ja-
cobsstraat, een oudere dame 
aangesproken door een jonge-
man op een fiets. De man vroeg 
haar twee maal naar de weg en 
liet vervolgens zijn broek zakken 
en zijn geslachtsdeel zien aan de 
inwoonster. Hierop fietste de pot-
loodventer snel weg. Uit een di-
rect gestart onderzoek door de 
wijkagent, die zich een soortge-
lijk geval twee jaar geleden in 
Kudelstaart en Hornmeer herin-
nerde, is een onderzoek gestart 
naar de persoon destijds. Hij 
blijkt ook nu de verdachte te zijn. 
Het gaat om een 22 jarige man 
uit Kudelstaart. De Zedenpolitie 
neemt de zaak verder over. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Voor aanvang juniorrace installatie 
kinderburgemeester Vince Boom 
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Vince Boom wordt aanstaande za-
terdag 13 juni voor aanvang van 
de juniorpramenrace geïnstalleerd 
door burgemeester Jeroen Nobel. 
Dat gebeurt door het omhangen van 
de officiële kinderburgemeesterke-
ten bij de eerste kinderburgemees-
ter van Aalsmeer, in aanwezigheid 
van ongetwijfeld veel enthousiaste 
kinderen, om 12.30 uur op het Stok-
keland, achter het gemeentehuis. 

De kinderburgemeesterketen is ge-
maakt door de Aalsmeerse kunste-
naar Michael Glanz. Kinderburge-
meester Vince Boom blijft een jaar 
in functie en zolang mag hij de ke-
ten ook dragen bij officiële gebeur-

tenissen. Na afloop van de plech-
tigheid op het podium stapt Vince 
Boom in de jury-boot van de junior-
pramenrace om samen met de an-
dere juryleden de mooist versierde 
boot uit te kiezen. Vince is gekozen 
uit 34 kandidaten die zich hadden 
aangemeld voor de functie van kin-
derburgemeester. Een deskundige 
jury heeft uit de 34 kinderen, op ba-
sis van hun presentaties, eerst ze-
ven kandidaten geselecteerd. Ver-
volgens mochten alle kinderen van 
Aalsmeer en Kudelstaart op 30 mei 
hun stem uitbrengen op een van de 
kandidaten. 254 stemmen zijn er 
in een tijdsbestek van drie uur uit-
gebracht. Na telling bleek dat de 
meeste stemmen voor Vince waren.

Mooie opbrengst actie 
Lock me up, free a girl
Aalsmeer - Afgelopen week lie-
ten tien deelnemers zich dagelijks 
twaalf uur lang opsluiten in een 
houten hokje van 1 bij 2 meter om 
geld in te zamelen voor Stichting 
Free a Girl. Deze noodhulporganisa-
tie zet zich in om jonge meisjes uit 
de gedwongen prostitutie te bevrij-
den en inmiddels zijn er meer dan 
3.300 meisjes uit bordelen in Azië 
bevrijd. In Restaurant Welkom Thuis 
stonden twee hokjes opgesteld, die 
bewoond werden in de periode van 
2 tot en met 6 juni. Ingrid Claasen, 
al jaren werkzaam als vrijwilligster 
voor deze Stichting, begeleidde al-
le deelnemers tijdens deze actie. 
Samen met oud-deelneemster Mi-
randa Gommans sloot zij daarnaast 
de deelnemers op of bevrijdde ze 
’s avonds om elf uur. De volgende 
deelnemers deden mee: Ton Har-
te, Marlene Lopes, Erwin de Bruijn, 
Natasja Offerman, Liane Nederstigt, 
Sasja Brouwers, Petra de Ree, Mar-
janne Vleghaar, Liesbeth Wegman 
en Patricia Schijff. Tussendoor kon-
den even de benen gestrekt worden 
of een plas gepleegd en geduren-
de de opsluiting leefden zij op wa-
ter en één bakje rijst. Dagelijks wa-

ren er tal van activiteiten georgani-
seerd waarmee geld werd ingeza-
meld en waaraan vele partijen hun 
medewerking hebben verleend. Al-
le deelnemers zeggen dan ook 
dank voor alle support! Dat de emo-
ties lachen en huilen dichtbij elkaar 
staan werd in de week wel erg dui-
delijk; de deelnemers zaten ‘maar’ 
twaalf uur opgesloten, terwijl mil-
joenen meisjes die vrijheid niet heb-
ben. Via Social Media, het benade-
ren van sponsoren en door middel 
van het opzetten van inzamelings-
acties is maar liefst 10.322,43 euro 
opgehaald. Dit bedrag is exclusief 
de veilingitems waar op geboden is. 
Een hele mooie prestatie waarmee 
Stichting Free a Girl maar liefst 206 
meisjes kan bevrijden uit de prosti-
tutie. Landelijk namen 230 deelne-
mers deel aan deze inzamelings-
actie en werd er maar liefst 417.847 
euro opgehaald. Inmiddels hebben 
zich al diverse mensen aangemeld 
voor de Lock me Up actie voor vol-
gend jaar. Voor meer informatie en 
om te doneren kijk op www.lock-
meup.nl.

Door Miranda Gommans

Oud burgemeester Jobke Vonk sloot op de eerste dag Ton Harte op. 

Erwin de Bruijn zat een dag opgesloten en heeft verder prachtige video’s 
gemaakt van de hele week.

Aalsmeer (her)ontdekken 
tijdens avondvierdaagse
Aalsmeer - De avondvierdaagse 
is afgelopen maandag 8 juni weer 
van start gegaan in de gemeen-
te. De deelname aan dit sportieve 
en altijd gezellige festijn is bijzon-
der groot. Met name scholen doen 
massaal mee aan dit wandelevene-
ment. Iedere avond worden de deel-
nemers op een andere route getrak-
teerd. Aalsmeer kan ontdekt worden 
tijdens de avondvierdaagse. Of alle 
jeugdige deelnemers ook echt op 
hun omgeving letten, is de vraag. De 
ouders en begeleiders daarentegen 
wel. “Ik woon hier nu tien jaar, maar 
hier ben ik nog nooit geweest”, al-
dus gehoord van een wandelaar, die 

na langs het Seringenpark te zijn 
gelopen het pad moest volgen langs 
de nieuwe weg, die momenteel aan-
gelegd wordt tussen de Burge-
meester Kasteleinweg en de Ophe-
lialaan en Stommeerkade. Vandaag, 
donderdag 11 juni, is alweer de laat-
ste wandeldag. 

Om zes uur starten de deelnemers 
nog één keer bij de kantine van de 
Atletiekvereniging in de Sportlaan. 
Alle dagen is het droog gebleven, 
hopelijk ook vandaag en natuurlijk 
verdienen alle deelnemers na af-
loop een groots onthaal. Toppresta-
tie, applaus voor jezelf!

Al op de goede weg met 
jeugd- en gezinsbeleid
Aalsmeer - Een evaluatie van het 
jeugd- en gezinsbeleid van de ge-
meente is gemaakt. Door de over-
dracht van het rijk van de Wmo, de 
decentralisatie van de jeugdhulp en 
de verantwoordelijkheid voor pas-
send onderwijs heeft de gemeente 
heel wat meer taken op haar ‘bordje’ 
gekregen. Er is onderzocht of de ef-
fecten en doelen van het jeugd- en 
gezinsbeleid nog passen binnen de 
nieuwe taken. In het algemeen is de 
conclusie dat het nog ontbreekt aan 
voldoende netwerk en samenwer-
king tussen alle betrokken partijen. 
“Er staan nog teveel schotten tussen 
de verschillende instanties”, zo con-
cludeerden wethouder Gertjan van 
der Hoeven en jongerenwerker Sa-

muel Reiziger afgelopen maandag 
8 juni tijdens de presentatie van de 
evaluatie van het beleid en de toe-
lichting op de onderwijsagenda. 
“Belangrijkste is natuurlijk dat kin-
deren gezond en veilig opgroeien, 
naar school kunnen en hun talenten 
kunnen ontwikkelen”, zo vervolgde 
Van der Hoeven. De krachten tus-
sen de gemeente, de scholen, het 
tiener- en jongerenwerk en hulpin-
stanties zijn gebundeld en zoveel 
mogelijk gaat geprobeerd worden 
om hulp op maat en naar wens te 
verlenen. Zo is bijvoorbeeld de lan-
delijke trend dat jeugd- en jonge-
renwerk zoveel mogelijk ambulant 
wordt ingericht. In Aalsmeer lijkt 
echter een accommodatiegebon-

den aanpak beter te passen. Voor-
al in Kudelstaart is gebleken dat een 
vaste plek voor jongeren belangrijk 
is. De komst van de jongeren ont-
moetingsplaats (JOP) is het bewijs 
hiervan, de overlast is zienderogen 
afgenomen, en de inlooplocatie de 
Future heeft haar bestaansrecht be-
wezen. Er moet in deze wel op zoek 
gegaan worden naar een nieuwe lo-
catie, want het gebouwtje nabij het 
winkelcentrum moet plaats maken 
voor uitbreiding van het winkelaan-
bod in Kudelstaart. 

In Oost is na jaren overleg tussen lo-
kale jeugd, gemeente en omwonen-
den een locatie gevonden voor het 
inrichten van een tiener- en jonger-

Van links naar rechts: Wethouder Gertjan van der Hoeven, beleidsmedewerkster Esther Gorensen, directeur Marianne 
Asselman van de Brug en jongerenwerker Samuel Reiziger. 

eninloop. In de voormalige bouw-
keet van de projectontwikkelaar aan 
de Aalsmeerderweg krijgen jonge-
ren hun eigen plek. De inloop gaat 
één avond in de week open in bijzijn 
van een jongerenwerker. De sleutel 
wordt tijdens het Bruggenfestival op 
20 juni overhandigd, maar de offici-
ele opening is op woensdag 24 ju-
ni. De N201 blijkt een extra steuntje 
in de rug te moeten krijgen van de 
gemeente. De verzelfstandiging ver-
loopt vooral financieel gezien niet 
vlekkeloos. De nieuwe drank- en 
horecawet is hier onder andere de-
bet aan. Toch is de wens van de ge-
meente om de N201 als jongeren- 
en cultureel centrum voort te la-
ten bestaan. “De N201 is van grote 
waarde voor geheel jong Aalsmeer, 
ze biedt ruimte voor maatschap-
pelijke activiteiten, inlopen, tiener-
disco’s en meer“, zo stellen de be-
stuurders. 
Het jeugd- en gezinsbeleid richt 
zich natuurlijk niet alleen op tieners 
en jongeren, even zoveel op jon-
ge (school)-kinderen en gezinnen. 
Het onderwijs ziet de gemeente en 
de scholen zelf als een mogelijkheid 
om problemen te signaleren. 

In een groot aantal gevallen hebben 
problemen bij kinderen te maken 
met gezinsproblemen. “Er is vaak 
veel meer aan de hand”, zo vertelt 
Marianne Asselman, directeur van 
basisschool De Brug en aanspreek-
punt voor de gemeente op het ge-
bied van speciaal onderwijs en de 
taalklassen. Er is een toename van 
kinderen uit Oost-Europa en onder 
andere uit Syrië en natuurlijk is het 
belangrijk dat zij zo snel mogelijk 
Nederlands leren. Er gaat een twee-
de taalklas ingericht worden voor 
de nu totaal zo’n 30 kinderen. De 
taalles wordt nu nog gegeven in de 
Jozefschool, maar na de zomer gaat 
de Hoeksteen dienst doen als nieu-
we locatie. Het is duidelijk, de ge-
meente en de betrokken instanties 
werken keihard aan een compleet 
en goed jeugd- en gezinsbeleid. Er 
zijn verbeteringen nodig, zo is ge-
concludeerd, maar de bereidheid en 
de wil is er om hier samen mee aan 
de slag te gaan. “We zijn samen op 
de goede weg”, zegt wethouder Van 
der Hoeven tot slot. “Maar we heb-
ben nog veel te doen en te regelen.” 

PACT zoekt steun inwoners 
om de Lidl te verplaatsen

Naar aanleiding van de informatie-
bijeenkomst 18 mei  over de plannen 
van de Lidl heeft PACT een motie in-
gediend op de raadsvergadering van 
donderdag 28 mei. Hierbij wordt het 
college opgeroepen om in gesprek te 
gaan met de Lidl om de mogelijkheid 
te onderzoeken of de Lidl een verge-
lijkbare (A-) locatie elders aangebo-
den kan worden waarbij de gemeente 
dan de locatie van de Rabobank aan-
koopt. PACT is niet tegen de komst 
van de Lidl, juicht dat zelfs toe, maar 
is niet gelukkig met de gekozen loca-
tie. PACT is van mening dat de voor-
gestelde twee opties het kiezen uit 
twee kwaden is. Bij de al verstrekte 
bouwvergunning (na de gerechtelijke 
uitspraak) is er sprake van veel ver-
keersoverlast en bij optie 2 gaat het 
ten koste van een belangrijke groen-
zone. Indien de gemeenteraad niet in-
stemt met optie 2 heeft de Lidl aan-
gegeven dat er teruggevallen wordt 
op de al verstrekte bouwvergunning. 
PACT heeft aangegeven dat er bij-
voorbeeld in Kudelstaart (ter plaatse 
van de oude bibliotheek) betere mo-
gelijkheden zijn voor de Lidl. Ook kan 

gedacht worden aan het oude post-
kantoor in het centrum. Voor PACT is 
het onduidelijk waarom in 2011 plan-
nen van de Lidl met parkeren op het 
dak door de gemeente zijn afgewe-
zen. PACT heeft al veel bijval vanuit de 
inwoners mogen ontvangen voor de 
voorgestelde verplaatsing. Het Colle-
ge heeft ook aangegeven dat zij niet 
staan te springen maar niet anders 
kunnen. Het is dan ook van groot be-
lang dat we als samenleving de Lidl 
rechtstreeks laten weten dat wij niet 
blij zijn met de plannen. PACT zoekt 
dan ook steun vanuit de samenleving 
om de Lidl te vragen om haar plan-
nen nog eens te overwegen. Graag 
ontvangen wij dan ook uw steun en 
motivatie om te onderzoeken of de 
Lidl verplaatst kan worden. Wij zul-
len dit dan aanbieden aan het college 
bij de behandeling van de motie, zo-
dat zij dit over kunnen brengen naar 
de Lidl bij aanvaarding van de motie 
door de gemeenteraad. Laat uw stem 
horen via de volgende link:
http://www.pactaalsmeer.nl/

PACT Aalsmeer 

Oude tijden herleven in 
wijk Proosdij-Noord
Kudelstaart - De nieuwbouw-
wijk Proosdij-Noord is gebouwd 
op de oude voetbalvelden van RK-
DES. Proosdij-Noord is een jonge 
wijk met veel sportieve, voetballen-
de kinderen. 

 Dus toen vorig jaar de gemeente de 
buurtbewoners de mogelijkheid gaf 
om mee te denken over een tijdelij-
ke bestemming voor de nog onbe-
bouwde grond was de keuze snel 
gemaakt: een voetbalveld moest er 
komen. Met dank aan Grontmij en 
de Gemeente Aalsmeer werd een 
trapveldje aangelegd. Echter bleken 
de middelen niet meer aanwezig 
voor doelen en om een hekwerk te 
plaatsen langs de slootkant. Na ve-
le ballen in de sloot kwam de buurt 
zelf in actie. Met vereende krachten 

en door de buurt zelf opgebrachte 
middelen werd dit voorjaar een hek 
en echte voetbaldoelen geplaatst. 
Dus zo gebeurt het dat op het oude 
RKDES-terrein iedere avond weer 
heel wat balletjes worden getrapt. 
En afgelopen zaterdag werd zelfs 
het eerste Proosdij-Noord voetbal-
toernooi georganiseerd. Sportser-
vice Haarlemmermeer was aanwe-
zig met spelletjes en snelheidsme-
ting. De jongere kinderen konden 
worden geschminkt. En 10 teams, 
jong en oud door elkaar, vochten 
om de eer en medailles. Uiteindelijk 
ging team Speedy Gonzaless uit de 
Rechtsbuitenstraat er met de winst 
vandoor. En na afloop werd er nog 
lang nagepraat onder het genot van 
een drankje. Een mooi voorbeeld 
hoe buurtparticipatie kan werken!

Veilig buiten en veilig binnen?
Themabijeenkomst en info 
over Vitaliteit Markt 50+
Aalsmeer - De komende Vitaliteit 
Markt 50+ zal helemaal in het teken 
komen van de vragen die te maken 
hebben met veiligheid. Ter voorberei-
ding wordt een themabijeenkomst ge-
houden op dinsdag 23 juni in Helioma-
re aan de Zwarteweg 98. Doel van de 
thema-avond is kennis en vaardighe-
den van aanbieders delen en bewust 
maken, met elkaar de thema’s op de 
markt voorbereiden, weten wie, wie is 
en wat kan en voorlichting geven over 
de opzet van de Vitaliteit Markt 50+ 
op 3 oktober. Vita welzijn en advies en 
Schiedon Orthopedisch Schoentech-
niek nodigen belangstellenden van 
harte uit voor een vakinhoudelijke bij-
eenkomst over dit onderwerp. Veilig-
heid is een breed thema, maar ook een 
actueel thema. 

Door een groter beroep op de zelf-
redzaamheid van burgers wordt ook 
de veiligheid een groter thema. Veilig-
heid kent een aantal gebieden: finan-
ciële veiligheid (pinpassen, fraude, in-
braak op rekening), voedselveiligheid 

en gezondheid (eten, drugs, alcohol, 
roken), veiligheid op straat (zichtbaar-
heid, meubilair, bereikbaarheid), vei-
ligheid woonomgeving (mantelzorg, 
zorg voor elkaar, valpreventie, bewe-
gen, gezondheid, fitness, weerbaar-
heid) en brand- en inbraakveiligheid. 
Tot nu toe was er de zekerheid dat de 
benodigde zorg vakkundig en veilig 
werd gegeven in een aanleunwoning, 
bejaardenhuis of verzorgingshuis. 
Maar is dit nog voor iedereen beschik-
baar en wordt dit nog verder terug-
gebracht? Is men daardoor nog wel 
veilig(genoeg)? Al algemene veilig-
heid zal wethouder Ad Verburg de-
ze avond spreken. Over fysieke veilig-
heid zal Ben van der Sluis het woord 
nemen, over financiële veiligheid zal 
Ron Leegwater van de Rabobank het 
woord nemen en over sociale veilig-
heid geeft Bernhard Schellenberger 
meer informatie. Aanmelden voor de 
themabijeenkomst op 23 juni, die aan-
vangt om 20.00 uur, wordt op prijs ge-
steld. Dit kan per mail: bernhardschel-
lenberger@hotmail.com.
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Aalsmeer ondertekent 
voor regionaal Warmtenet
Aalsmeer - Overheden, maat-
schappelijke organisaties en be-
drijven uit de Metropoolregio Am-
sterdam gaan zich gezamenlijk in-
zetten om een regionaal warmtenet 
te realiseren. Maar liefst 25 partij-
en, waaronder Wethouder Jop Kluis 
voor de gemeente Aalsmeer en 
Wethouder Ad Verburg voor Green-
port Aalsmeer, tekenden op 4 juni in 
het provinciehuis in Haarlem de sa-
menwerkingsovereenkomst. In de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
is een overschot aan (industriële) 
warmte, die nu onbenut in de lucht 
of het oppervlaktewater verdwijnt. 
De MRA is met zijn dichte bevol-
kingsgraad en bedrijvigheid ide-
aal om warmtenetten aan te leg-
gen. Grote én kleine producenten 
kunnen hier hun warmte aan leve-

ren en vele huishoudens en bedrij-
ven kunnen hiervan profiteren. Wet-
houder Jop Kluis: “De 25 partijen 
die de overeenkomst hebben on-
dertekend, gaan zich samen inzet-
ten om de restwarmte te gebrui-
ken voor de centrale verwarming 
en warm tapwater van woningen en 
bedrijven. Energie die anders verlo-
ren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat 
is beter voor het milieu én voor de 
regionale economie. En past binnen 
de regio ambitie om in 2040 ener-
gie neutraal te zijn.” Wethouder Ad 
Verburg tekende namens Green-
port Aalsmeer. Hij noemde de on-
dertekening een belangrijke stap 
naar verduurzaming van de regio. 
“Greenport Aalsmeer richt zich sa-
men met Gemeente Aalsmeer onder 
andere op een duurzaam warmtenet 

Zomer inruil boost bij Fiat

Nieuwe Opel Karl bij Van 
Kouwen in de showroom

Aalsmeer - Fiat heeft deze maand 
een mooie zomer inruil actie ingezet. 
De gehele maand juni ontvangen 
kopers van een nieuwe Fiat tot wel 
3.000 euro extra inruil voor hun hui-
dige auto. Fiat maakt het kopen van 
een nieuwe auto hiermee wel heel 
aantrekkelijk. De aankoopprijs van 
bijvoorbeeld een Fiat Panda komt 

hier inclusief inruilboost op slechts 
8.895 euro te liggen. Kies je voor een 
Cabrio? Dan kun je gebruikmaken 
van de gratis upgrade, dat levert na-
melijk een voordeel op van 2.900 eu-
ro! Sinds begin dit jaar staat de su-
perhippe Crossover van Fiat in de 
showrooms, de 500X. Ook deze auto 
kan nu met voordeel worden aange-

Regio - De vakpers is laaiend en-
thousiast over de nieuwe Opel Karl. 
Dit splinternieuwe model staat van-
af 15 juni officieel in de showrooms 
bij de Opel dealers. Van Kouwen 
maakt er een feestje van op donder-
dag 11 juni in Amsterdam en op vrij-
dag 12 juni in de Hoofddorp. Dat zijn 
komst feestelijk gevierd wordt door 

Van Kouwen heeft er vooral mee te 
maken dat deze auto nu al hoge 
ogen gooit. De ANWB concludeer-
de na het testen van de nieuwe Opel 
Karl: De Opel Karl is luxer, veiliger 
en voordeliger dan we tot nog toe 
in deze klasse hebben gezien. Wilt 
u ook als eerste de Karl bekijken 
onder het genot van een hapje en 

Woensdag 17 juni 
21e Jaarmarkt Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week 
woensdag, 17 juni wordt voor de 
21ste keer de jaarmarkt in Ku-
delstaart gehouden in en rondom het 
winkelcentrum. Een uiterst gezellige 
dag voor velen altijd. Dit jaar is extra 
bijzonder, want het valt in de Feest-
week. Kudelstaart bestaat op de kop 
af 777 jaar. Reden voor extra gezel-

ligheid. Om deze reden worden er in 
Kudelstaart meerdere activiteiten ge-
organiseerd. Op de markt is voor ie-
dereen wat wils, zoals kleding, horlo-
ges, dekbedden, sokken, crocks, sie-
raden, lekkernijen. Ook verenigingen 
uit Kudelstaart zijn present, zoals de 
Zonnebloem, Samen op Weg en de 
kerk. Aan de kinderen is weer ge-

voor de tuinbouwsector. Want duur-
zame energie is belangrijke vervan-
ging van aardgas als voornaamste 
warmtebron voor tuinbouwbedrij-
ven.”

Belemmeringen wegnemen
Binnen de MRA zijn er al veel lo-
kale initiatieven op het gebied van 
warmtenetten, maar in de praktijk 
is het lastig om die ook daadwer-
kelijk van de grond te krijgen. De 
samenwerkende partijen zijn ervan 
overtuigd dat zij die obstakels kun-
nen wegnemen en een gezonde en 
langdurige exploitatie van een re-
gionaal warmtenet mogelijk is. De 
eerste stap binnen de samenwer-
kingsovereenkomst was de aanstel-
ling van een onafhankelijke warm-
teregisseur: Jan van der Meer. De 
heer van der Meer wordt vanuit 
de uitvoeringsorganisatie van Am-
sterdam Economic Board het aan-
spreekpunt wordt voor de regio en 
gaat het ‘Warmte en Koude pro-
gramma’ verder uitwerken.  

een drankje? Breng dan een bezoek 
aan Opel Van Kouwen. Op donder-
dagavond 11 juni in de Opel Flag-
ship Store in Amsterdam, Snijders-
bergweg 99-101 en op vrijdag 12 
juni in Hoofddorp, Sonderholm 164. 
De Flagship Store is op zich al de 
moeite van een bezoekje waard. Af-
gelopen week bracht Dr. Karl-Tho-
mas Neuman, CEO van Adam Opel 
AG een bezoek aan deze bijzonde-
re dealervestiging. Hij was zeer en-
thousiast over de wijze waarop de 
Opels in de showroom gepresen-
teerd worden en over hoe de Opel 
History Tour door het gehele be-
drijf de Opel beleving versterkt. Tij-
dens het gesprek met de beide di-
recteuren van Van Kouwen, gaf de 
heer Neumann aan dat hij een ople-
ving verwacht van de Opel verkoop 
door de introductie van de compac-
te Opel Karl, waar nu al veel be-
langstelling voor is. Maar ook dat de 
nieuwe Opel Astra, waarvan zeer re-
cent de foto’s zijn vrijgegeven, een 
succes gaat worden. Van Kouwen 
is er trots op dat ze de heer Neu-
mann mochten ontvangen; zijn aan-
wezigheid werkt inspirerend en mo-
tiverend voor het hele Van Kouwen 
team! 

dacht. Clown Cees is ook van de par-
tij met een speciale kleurplatenac-
tie, er zijn maar liefst elf geldprijzen 
te winnen. Het pleintje van het win-
kelcentrum is het bruisende hart met 
een groot optreden van Omnia. De 
bar is er te vinden en discotheek Jan 
Spring in het Veld zorgt voor de mu-
zikale omlijsting. Hoogtepunt is het 
spetterende optreden van Amster-
damse zanger Peter Manier, hij zorgt 
altijd voor extra sfeer. Reden genoeg 
om de jaarmarkt in Kudelstaart te 
bezoeken. De jaarmarkt begint om 
14.00 uur en duurt tot 21.00 uur. schaft, voor 18.495 euro bent u al de 

nieuwe eigenaar van een splinter-
nieuwe 500X . Een overzicht van de 
inruilpremies op de diverse Fiat mo-
dellen is terug te vinden in de show-
rooms van Fiat Van Kouwen in Am-
sterdam en Hoofddorp en Fiat Van 
der Wal in Aalsmeer. Kijk voor meer 
info op de website www.vankouwen.
nl of vanderwal-aalsmeer.fiat.nl. De 
actie loopt alleen deze maand, dus 
profiteer zolang het kan.

VVD op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - VVD Aalsmeer bezoekt 
geregeld met haar leden bedrij-
ven, organisaties en verenigingen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Me-
de op deze wijze wil VVD Aalsmeer 
op de hoogte blijven wat er speelt 
in de samenleving en bij onderne-
mend Aalsmeer. Op woensdag 3 ju-
ni heeft VVD Aalsmeer een bezoek 
gebracht aan Celieplant/Bouquet-
net gecombineerd met haar jaar-
vergadering. Voorafgaand aan de 

jaarvergadering heeft John Celie de 
aanwezige leden, bestuurs- en frac-
tieleden rondgeleid door zijn bedrijf. 
Sinds juni 2014 zit Celieplant/Bou-
quetnet aan de Japanlaan op Green 
Park. John Celie heeft veel geïnves-
teerd in het duurzaam bouwen en 
ondernemen. 

Het gebouw is geheel van beton, 
omdat dit materiaal 100% recycle-
baar is en een grote isolerende wer-

king heeft. Zowel in de zomer als in 
de winter blijft de binnentempera-
tuur constant. Het gebouw is ver-
der voorzien van geavanceerde kli-
maatbeheersing, waarbij warmte 
en energie hergebruikt worden. Op 
het dak worden zonnepanelen aan-
gebracht, waarmee voor een groot 
deel voorzien kan worden in de ei-
gen energie. Celieplant & Bouquet-
net helpen, als schakel tussen de 
telers en de retail, de supermarkt 
het maximale rendement uit hun 
bloemen- en plantenafdeling te ha-
len. De boeketten worden allemaal 
geproduceerd op de locatie aan de 
Japanlaan in Green Park. 

Huisvesting Poolse werknemers
Via een geolied proces met 12 ver-
schillende boeketten lijnen wor-
den de boeketten gemaakt. Dit 
gebeurt met name met Poolse 
werknemers(sters). In het kader 
van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen heeft John Celie uit-
gewerkte ideeën hoe we de Pool-
se medewerkers goede huisvesting 
kunnen geven in de regio, waarbij 
hij de politiek graag informeert over 
zijn plannen en probeert draagvlak 
hiervoor te creëren. Al met al een 
zeer geslaagd bedrijfsbezoek!

Paarden- en ezeldag op 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Een leuk uitje komende 
zondag voor gezinnen met kinde-
ren. Op 14 juni organiseert kinder-

boerderij Boerenvreugd in het Horn-
meerpark een paarden- en ezeldag. 
Naast de boerderij-ezels Willem en 

Roos, zullen er deze dag ezels van 
de Ezelkeet en paarden naar de 
boerderij komen. Kinderen mogen 
een rondje rijden op een ezel. Er is 
ook een paard en wagen waarmee 
bezoekers een ritje kunnen maken. 
De hoefsmid zal het bekappen en 
beslaan van paarden demonstreren. 
Vrijwilligers hebben oude hoefijzers 
‘versier klaar’ gemaakt. 

Kinderen mogen hier zelf een ge-
luks-hoefijzer van maken door het 
mooi te versieren. Er is ook knut-
selhoek: Hier kunnen trekpaardjes 
van papier gemaakt worden. Ver-
der staat er een stokpaardenrace en 
boter, kaas en paarden op het pro-
gramma. Sinds kort heeft de kinder-
boerderij een prachtig insectenho-
tel. Gemaakt door vrijwilligers van 
de kinderboerderij. 
Leuk om een kijkje te nemen en 
ideeën op te doen om misschien 
zelf in eigen tuin een kleine versie 
te maken en zo kleine insecten een 
onderkomen te geven. De paarden- 
en ezeldag is van 11.00 tot 15.00 
uur. Deelname aan de activiteiten 
is gratis.

Radio Aalsmeer blijft verrassen
‘Halte Zwarteweg’ vijf jaar
Aalsmeer - De uitzending van ‘Hal-
te Zwarteweg’ staat donderdag 11 
juni tussen 18.00 en 19.00 uur in het 
teken van Sailwise. Deze organisa-
tie biedt watersportvakanties voor 
mensen met een beperking. Zo kan 
men genieten van een vakantie op 
het eiland Robinson Crusoe in de 
Loosdrechtse plassen. Verslaggever 
Rinus is de boot ingegaan richting 
het eiland om dit vakantieplekje zelf 
eens te ontdekken. Daarnaast praat 
hij met deelnemer Wim Bloos over 
zijn ervaringen. Wist u trouwens al 
dat ‘Halte Zwarteweg’ het program-
ma dat wekelijks gemaakt wordt 
door een groep cliënten en vrijwil-
ligers van Heliomare Dagbesteding 
Aalsmeer op 17 juni maar liefst vijf 
jaar bestaat?!

FSHD en bioscoopkaartjes 
Vrijdag 12 juni is het weer tijd voor 
gezellige muziek tussen 18.00 en 
19.00 uur bij ‘Lets Go 2 the Disco’. 
Danny en Laurens komen langs om 
te vertellen over hun bijzondere pro-
ject voor FSHD, een zeldzame, erfe-
lijke vorm van spierdystrofie. Zij zit-
ten een speciale businessklas op de 
Westplas Mavo waar zij samen met 
hun klas een speciale inzamelings-
actie organiseren om geld in te za-
melen.

Daarnaast hoor je diverse interviews 
met alle kandidaat-kinderburge-
meester. Ook kun je luisteren naar 

een echte (oud)burgemeester. Joost 
Hoffscholte vertelt waar volgens 
hem een goede kinderburgemees-
ter aan moet voldoen. Luister dus 
aankomende vrijdag weer naar een 
gezellige uitzending van dit jeugd-
programma vol muziek! In ‘Vrijdag-
avondcafé’ is het deze week weer 
tijd voor de maandelijkse Twitterhit-
uitzending. Presentator Ron zet vrij-
dag 12 juni tussen 21.00 en 23.00 
uur alle inzendingen van de afgelo-
pen maand op een rijtje. Luister mee 
en geniet van diverse hits behoren-
de bij de verschillende thema’s. 

Vanaf volgende week is er weer een 
nieuw thema voor de Twitterhit en 
maak je met jouw inzending weer 
kans op twee filmtickets voor een 
film naar keuze bij Crown Cinema. 
Kijk op de Facebookpagina (Vrijdag-
avondcafé) of het Twitteraccount (@
Vrij_avondcafé) van Vrijdagavond-
café’ voor het nieuwe thema.

Buurter Van der Ven in 
‘Door de Mangel’ 
Maandag is een populaire radio-
avond op Radio Aalsmeer. Om 18.00 
uur begint dat met het social me-
dia programma ‘Uur van Puur’, ge-
volgd door de enige talkshow van 
Aalsmeer ‘Door de Mangel’ en ver-
volgens de ‘Top 10 van…’. De avond 
wordt afgesloten door het muziek-
programma ‘Dragnet’.
In ‘Door de Mangel’ komt maandag 

15 juni een einde aan het Dippers-
tijdperk, want dan is na 4 Dippers 
op rij de beurt aan Buurter Cees van 
der Ven. 
Hans van der Meer heeft multitas-
ker Van der Ven uitgenodigd naar 
de studio te komen. “Cees is ac-
tief betrokken bij de ‘verlichte tui-
nen van Aalsmeer’, werft vrijwilligers 
voor Ride for the Roses en is pra-
menracer van het eerste uur. Ik ben 
wel een beetje jaloers op zijn onge-
breidelde energie en ben benieuwd 
waar hij dat vandaan haalt”, aldus 
Dipper-voorzitter Van der Meer. 
Radioprogramma’s maken voor de 
luisteraars uit Aalsmeer, Kudelstaart 
en omgeving is een geweldige hob-
by. Werken in een team aan kwali-
tatieve en informatieve uitzendin-
gen is een leuke uitdaging. Radio 
Aalsmeer zoekt nog medewerkers 
die deze uitdaging aan willen gaan 
voor bijvoorbeeld het programma 
‘Weekend Magazine’ om één keer 
per maand mee te helpen dit actue-
le programma produceren. 

Neem gerust eens contact op en 
kom een keer kijken hoe het werkt! 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. El-
ke avond en in het weekend over-
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kunt u genieten van fij-
ne muziek. Uitzendingen zijn terug 
te beluisteren via de website. Het 
bezoekadres van de studio is Van 
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer. 

Zwarte 
bolderwagen 

zoek!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
6 juni, tussen 16.00 en 18.00 uur, 
zijn op Jachthaven Dragt enke-
le kinderen gesignaleerd die met 
een bolderwagen aan het spelen 
waren. De eigenaars vermoeden 
dat ze verstoppertje aan het spe-
len waren, want sindsdien is de 
bolderwagen vermist. Zowel de 
kinderen als de bolderwagen zijn 
tot op heden nog niet gevonden. 
De eigenaars willen graag de bol-
derwagen terug. Het is een opval-
lende bolderwagen, eigenlijk een 
aanhanger van een skelter, klein 
met één zwenkwiel voor, zwart 
en van het merk Buffalo. Mocht 
je hem gezien hebben, stuur dan 
een email naar: lucagroeneveld@
hotmail.com. Eventueel afgeven 
bij de Jachthaven is natuurlijk ook 
een optie!

Testrit voor Ride for the Roses
Aalsmeer - Over minder dan 100 da-
gen is het zover. Dan stappen meer 
dan 10.000 enthousiaste deelnemers 
op de fiets voor de Ride for the Ro-
ses. Met vele vrijwilligers en sponsors 
wordt afgeteld naar deze datum en 

worden bergen werk verzet om aan-
dacht voor dit grote evenement te 
krijgen. Samen een vuist maken te-
gen kanker en de vrijwilligers doen er 
alles aan om de 18e editie op 6 sep-
tember tot een groot succes te ma-

ken. Zondag 14 juni wordt deze test-
rit van de Ride for the Roses gereden, 
waarbij zo’n honderd fietsers de hon-
derd kilometer route uittesten. Ze fi-
nishen rond 14.30 uur bij The Beach 
waar ze worden binnengehaald met 
een soort erehaag. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.ridefortheroses.nl. 

Vrijdag en zaterdag in Crown Theater
Tess verkoopt meeste kaarten 
voor show ‘Back2Basic’
Aalsmeer - Tess Dijkstra heeft 
de meeste kaartjes voor de thea-
tershow Back2Basic verkocht. De 
tweejaarlijkse theatershow die SV 
Omnia 2000 organiseert wordt ook 
dit jaar weer gehouden in het Crown 
Theater en wel aanstaande vrijdag 
12 en zaterdag 13 juni. Vrijdagavond 
begint de show om 20.00 uur, op za-
terdag worden liefst drie voorstel-
lingen gegeven. Twee in de middag, 
om 13.30 uur en om 16.15 uur, en de 
avondshow begint om 20.00 uur. De 
voorverkoop voor de show ging via 
de dansers en deelnemers en Tess 
Dijkstra was daar één van. Zij heeft 
de meeste kaarten verkocht van alle 
leden van SV Omnia. Daarom werd 

zij beloond met een prachtig boek 
ter beschikking gesteld door Boek-
huis Aalsmeer. Kijk voor meer in-
formatie en sportmogelijkheden op 
www.svomnia.nl.

Geen bingo!
Aalsmeer - Ondanks eerdere be-
richten kan de bingo op 17 juni bij 
BV de Pomp geen doorgang vin-
den. Inwoners, die van plan waren 
om gezellig bingo te komen spelen, 
moeten wat meer geduld hebben. In 
september start het officiële seizoen 
weer in ’t Baken in de Spoorlaan.



2e katern
Concertina’s concertreis 
in Duitsland: Wunderbar!
Amstelland - Concertina’s Accor-
deonorkesten onder leiding van Elly 
Meekel zijn van donderdag 14 tot en 
met maandag 18 mei naar Karlstadt 
in Duitsland geweest. Na een lange 
voorbereiding door bestuur en le-
den was het eindelijk zover dat de 
Concertina’s een tegenbezoek kon-
den brengen aan het Sinfonisches 
Akkordeonorchester Unterfranken, 
dat in 2012 een bezoek aan Amstel-
veen heeft gebracht. 

Donderdag vertrokken de Concer-
tina’s met eigen auto’s naar Karl-
stadt. Op veel plaatsen in de stad 
hingen affiches met reclame voor 
het concert op de zaterdag. Vrijdag 
was men overdag vrij om in te vul-
len en bezocht menigeen Würzburg. 
‘s Avonds werd een gezamenlijk re-
petitie gehouden met Unterfran-
ken. Na afloop naar een Weinstübe 
voor een gezellige hernieuwde ken-
nismaking met deze vereniging. Na 
wederom een gezamenlijke repeti-
tie gehouden te hebben, vond zater-
dagavond het eerste concert plaats 
in de Historisches Rathaussaal van 
Karlstadt. Eén van de enthousiaste 

bezoekers was de plaatselijke bur-
gemeester. Unterfranken onder lei-
ding van Hauke Seifert opende de-
ze avond het concert, na de pauze 
was het de beurt aan de Concerti-
na’s. Rode draad in hun program-
ma waren werken van Nederland-
se componisten en arrangeurs. Het 
concert werd gezamenlijk afgeslo-
ten met ‘Adios Nonino’ van Astor Pi-
azolla. Zondagmiddag om 17.00 uur 
vond het tweede concert plaats. Nu 
in de St. Johannis Schlosskirche in 
Castell, zo’n 50 minuten rijden van 
Karlstadt. Daar waren de Concerti-
na’s als eerste aan de beurt. Aan-
sluitend aan hun optreden speelde 
een 14-jarige jongen een Preludium 
van Bach op het kerkorgel. Daarna 
kwamen de leden van Unterfranken 
voor het voetlicht. En ook nu werd 
dit concert gezamenlijk afgesloten 
met ‘Adios Nonino’. Na afscheid ge-
nomen te hebben van leden en di-
rigent van Unterfranken – “Es was 
wunderbar !” - gingen de Concerti-
na’s terug naar Karlstadt. Maandag-
ochtend 18 mei vertrokken zij zeer 
voldaan van dit weekend weer naar 
Nederland.

Meer dan 180 klassieke auto’s en motoren 
Zondag ‘Aalsmeer Roest Niet’
Aalsmeer - Op zondag 14 ju-
ni wordt de achtste editie van 
‘Aalsmeer Roest Niet’ gereden. Hèt 
evenement in Amstelland met klas-
sieke auto’s en motoren was de vo-
rige zeven edities met 200 deelne-
mers een groot succes. De combi-
natie van een toerrit van 100 mijl 
door de regio met start en finish bij 
The Beach trekt elk jaar veel deelne-
mers en publiek.

Veel Aalsmeerse deelnemers
Met inmiddels meer dan 180 inge-
schreven klassieke auto’s en mo-
toren van vóór 1 januari 1987 ver-
schijnt er ook dit jaar weer een 
prachtig deelnemersveld aan de 
start met veel inschrijvingen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. De eer-
ste deelnemer start op zondag 14 
juni om 9.00 uur bij The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a, de laatste 
deelnemers vertrekken rond 12.00 
uur. Vanaf circa 14.00 uur worden 
de eerste deelnemers al weer terug 
verwacht. Na de finish worden de 
auto’s en motoren op het parkeer-
terrein naast The Beach opgesteld 
waar het publiek de deelnemen-

de auto’s en motoren kan bezichti-
gen onder het genot van een drank-
je en een hapje. De laatste deelne-
mers worden rond 17.00 uur terug 
verwacht bij The Beach, ruim op tijd 
voor de prijsuitreiking om 18.00 uur.

Plaatjes draaien 
“Lekker buiten met alle platen” is 
het motto van de allereerste out-
door editie van Plaatjes Draaien in 
Aalsmeer. Kees Markman en Marcel 
Wilkes zijn de hele middag en avond 
prominent aanwezig tussen de au-
to’s op het parkeerterrein naast The 
Beach. Met bakken vol vinyl, sche-
merlampen en olievaten. En je mag 
uiteraard zelf ook je favoriete platen 
meenemen! Aalsmeer Roest Niet is 
hét jaarlijkse evenement in Amstel-
land voor klassieke auto’s en moto-
ren ouder dan 28 jaar met een toer-
rit van circa 160 kilometer (100 mijl) 
met start en finish in Aalsmeer. Volg 
het laatste nieuws over Aalsmeer 
Roest Niet op Facebook en www.
aalsmeerroestniet.nl.Tip voor de be-
zoekers: Kom vooral op de fiets, het 
parkeerterrein bij The Beach is deze 
dag niet beschikbaar.

Stijlvol aan de start van Aalsmeer Roest Niet. (foto: mnmfotografie.nl).

Bus van Maarse & Kroon begin jaren dertig op de draaibrug over de Ringvaart 
bij de Kanaalstraat.

Ook dit jaar Nostalgisch 
Filmfestival in Feestweek
Aalsmeer - Voor het vierde achter-
eenvolgende jaar is de dinsdag van 
Feestweek Aalsmeer gereserveerd 
voor het Nostalgisch Filmfestival. 
Op 8 september, zowel ’s middags 
als ’s avonds, herleeft Aalsmeer van 
weleer in de feesttent op het Praam-
plein. Samenstelling en presentatie 
van het programma, bestaande uit 
twintig tot ruim negentig jaar oude 
films, is weer in handen van journa-
list Dick Piet. Het ruim twee en een 

half uur durende feest der herken-
ning, biedt enkele nog nooit eer-
der vertoonde films. Onder meer 
een reportage uit 1957 over de CAV 
aan de Van Cleeffkade. Hierin laten 
toenmalig directeur Maarsen, be-
drijfsleiders Van Lint en Tas, expor-
teur Tuning en veilingmeester Van 
Es zien, hoe het er zestig jaar gele-
den in deze veiling aan toe ging. On-
getwijfeld vertonen de oudste films 
van Aalsmeer, daterend uit 1923 en 

Versierde brug Oosteinderweg-Pontweg-Machineweg tijdens Bevrijdingsfeest 
in Oost.

1926, op het immense filmdoek in de 
feesttent een indrukwekkend beeld. 
Dat geldt zeker niet in mindere ma-
te voor de films uit de jaren dertig, 
veertig en vijftig. Een nostalgisch ju-
weeltje is de film uit 1984 van de 
drie vroegere bejaardencentra in 
Aalsmeer: Rustoord, Seringenpark 
en Kloosterhof. Van een jaar eerder, 
toen Aalsmeer 850 jaar bestond, 
dateert de film van het bloemen-
corso op het Raadhuisplein. Dat in 
Aalsmeer door de jaren heen veel is 
veranderd, laat het kleurrijke tijds-
beeld uit 1987 zien. Hilarisch zijn de 
beelden van de Pramenrace in de 

jaren negentig. Twee jaar geleden 
werd al een film over de bevrijding 
van Aalsmeer vertoond, met na-
me van de festiviteiten in Dorp. Dit 
jaar staan de bevrijdingsfeesten in 
Aalsmeer-Oost op het nostalgisch 
filmprogramma, dat ’s middags om 
twee uur en ’s avonds om acht uur 
begint. De kaartverkoop voor bei-
de filmvoorstellingen start op don-
derdag- en vrijdagavond, 13 en 14 
augustus tussen 19.00 en 20.00 uur 
in Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat. Daarna in deze winkel tijdens 
de normale openingstijden. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro. 

Amb8route vooral zaterdag 
in trek bij bezoekers
Kudelstaart - In het weekend 
van 30 en 31 mei kon kennis ge-
maakt worden met lokale ambach-
ten tijdens de Amb8route langs 
de Herenweg, Bilderdammerweg, 
Drechtdijk, Jaagpad en Hoofdweg. 
Een achttal kunstenaars en am-

bachtslieden hadden hun atelier en 
bedrijf open gezet voor bezoekers. 
Binnen wandelen kon bij de potten-
bakker, de zeepmaker, de oliema-
ker, de kunstschilder, de beeldhou-
wer, de bollenkweker en de visser. 
Vooral zaterdag mochten veel be-

zoekers welkom geheten worden, 
op de natte zondag bleef het he-
laas vrij rustig. Maar, de acht am-
bachten bezoeken kan ook de ko-
mende maanden nog. Er is name-
lijk een fietsroute uitgezet langs al-
le locaties van ongeveer 15 kilome-
ter. De Amb8route is een initiatief 
van lokale ambachtelijke onderne-

mers. Doel is mensen van dichtbij 
en veraf kennis te laten maken met 
de unieke lokale ambachten en de 
bijzondere natuur en infrastructuur 
van de poldergebieden in de ge-
meente. Kijk voor meer informatie 
op www.amb8route.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kid Creole and The Coconuts 
in Patronaat Haarlem
Regio – Vrijdag 26 juni komt de 
band Kid Creole and The Coconuts 
naar Patronaat Haarlem voor een 
heerlijk zomers feestje. Fameus in 
de jaren tachtig en nog steeds on-
weerstaanbaar! Kid Creole and The 
Coconuts is een Amerikaanse mu-
ziekgroep rond de zanger en op-
richter August Darnell (Kid Creole), 
die samen met zijn trio van glamou-
reuze achtergrondzangeressen (The 
Coconuts) de temperaturen op het 
podium tot grote hoogte laat stijgen. 
De groep speelt een aanstekelijke 
mix van vrolijke latin, soepele jazz 
uit de jaren dertig en broeierige up-

tempo funk. Met tracks als ‘Annie 
(I’m Not Your Daddy)’ en ‘Stool Pi-
geon’ (allebei wereldhits) weten ze 
nog altijd een sound neer te zetten 
waarbij het moeilijk is om de heu-
pen niet te bewegen. 
Het optreden in Patronaat is de eni-
ge show die de band in Nederland 
zal geven, dus wees erbij! Het con-
cert begint om 21.00 uur maar, Pa-
tronaat is 26 juni al open vanaf 20.00 
uur. Kaarten in de voorverkoop kos-
ten 25 euro per stuk, aan de deur 
wordt 27,50 euro gevraagd. Adres is 
Zijlsingel 2 in Haarlem. Informatie: 
023-5175850 of www.patronaat.nl.

iPad café voor beginners
Amstelveen – Heeft u een iPad in 
gebruik of wilt u er graag mee aan 
de slag, maar bent u er nog niet zo 
handig mee? Dan is het iPad-ca-
fé bij de bibliotheek echt iets voor 
u. Onder begeleiding van twee des-
kundige media-coaches wordt u op 
weg geholpen met uw iPad. Dankzij 
de duidelijke uitleg en diverse oefe-
ningen wordt u snel een stuk wijzer. 
Uiteraard is er ook alle ruimte voor 

uw vragen. Het iPad café is speci-
fiek bedoeld voor tablets van Ap-
ple®. Vrijdag 12 juni van 11.00 tot 
12.30 uur in bibliotheek Stadsplein. 
Deelname kost 8 euro. Bibliotheek-
pashouders betalen 6 euro. De prij-
zen zijn inclusief een drankje. Kaar-
ten zijn te koop in een van de Am-
stelland bibliotheken of op de web-
site van de bibliotheek www.debibli-
otheekamstelland.nl.

Spring mee voor FSHD!
Aalsmeer - FSHD is een spierziek-
te die maar heel weinig voorkomt. 
Bij deze spierziekte verliezen de 
spieren steeds meer kracht. Daar-
om komen leerlingen van het Wel-
lant College Westplas Mavo in ac-
tie! Er wordt een evenement geor-
ganiseerd om aandacht te vragen 
voor deze spierziekte. Spring jij ook 
mee voor deze ziekte? Voor jong en 

oud zijn er springkussens en storm-
banen! Ook te koop: lekkere hapjes 
en drankjes. Spring mee voor FSHD 
wordt gehouden bij de school in de 
1e J.C. Mensinglaan 40 op woens-
dag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom. Voor meer in-
formatie kan contact opgenomen 
worden via 0297-325244 of mail 
naar westplas@wellant.nl. 

Woensdag op jaarmarkt Kudelstaart
Reünie-concerten 115 jarige 
muziekvereniging ‘Flora’
Aalsmeer - Muziekvereniging Flo-
ra bestaat al ruim 115 jaar, reden om 
oud-fanfareleden van Divertimento 
en Flora uit te nodigen nog een keer 
mee te spelen in het orkest. Met veel 
enthousiasme hebben een aantal re-
unisten deelgenomen aan de repe-
tities. Tijdens de feestelijke braderie 
op woensdag 17 juni ter gelegenheid 
van Kudelstaart 777 is het resultaat te 
beluisteren. Onder leiding van Dick-
Jan Veerbeek zal een afwisselend 
programma ten gehore gebracht 
worden. Zo zullen de trompettis-
ten de uitdaging aan gaan met Tric-

ky Trumpets en staat speciaal voor de 
saxofonisten het mooie Saxofonia op 
het programma. De muzikanten ne-
men plaats op het Ad Verschueren-
plein in Mijnsheerlyckheid, naast 
het winkelcentrum. De aanvang van 
het concert is 19.30 uur. Ook tijdens 
de twee zomeravondconcerten, op 
maandag 29 juni in de Snoekbaars-
straat in Oosteinde en op maandag 6 
juli op de hoek Zwanebloemweg met 
de Zonnedauwlaan in Kudelstaart, 
zal het reünieorkest van zich laten 
horen. Beide concerten worden ge-
geven van 19.30 tot 20.30 uur.

Creatieve avond 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 17 ju-
ni van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting, lunch van 12.00 tot 13.00 uur 
en een creatieve avond van 19.30 tot 

21.30 uur in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Bloemen vormen het middelpunt 
voor uw inspiratie en creativiteit. De 
kosten voor de avond zijn ook nu 
weer vijf euro. Iedere belangstel-
lende is welkom en kan deelnemen. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl.
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Leerzame workshop snoeien
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei bood 
De Meerlanden Aalsmeer voor de 
eerste keer een gratis workshop 
aan om alles te leren over snoeien. 
Hoewel de opkomst niet groot was, 
stonden maar liefst twee hoveniers 
klaar om informatie te geven over 
het snoeien van struiken, bomen en 
heggen. Ook werd er informatie op 
papier meegegeven. Daarna volgde 
een praktijksessie en lieten de ho-
veniers zien met welke machines 
gesnoeid werd en werd een demon-

stratie heggen snoeien gegeven. De 
deelnemers konden ook aan de slag 
met een heggenschaar. Omdat het 
gezelschap klein was, was er tijd om 
ook nog de tuinen van de deelne-
mers te bezoeken en advies op maat 
te geven. Van rozenstruik tot het 
snoeien van een Prunus of Leiboom. 
De deelnemers konden dit enorm 
waarderen. “Wat een leuk initiatief 
van De Meerlanden, ik heb veel ge-
leerd”, alsdus deelneemster Sandra 
Schouten.

Gemeente kiest voor doorlopend 
klanttevredenheidsonderzoek
Aalsmeer - Om de dienstverlening 
aan inwoners en bedrijven te op-
timaliseren is de gemeente vanaf 
1 juni gestart met een doorlopend 
klanttevredenheids-onderzoek. 
Voorheen vond dit onderzoek plaats 
gedurende een korte periode van 
circa drie weken per jaar. Voor dit 
doorlopende klanttevredenheids-
onderzoek heeft de gemeente ge-
kozen voor het Dashboard Dienst-
verlening van de Nederlandse Ver-
eniging van Burgerzaken (NVVB). 

Naast de gemeente Aalsmeer doen 
nog 60 andere gemeenten mee aan 
het onderzoek van de NVVB. Hier-
door is het mogelijk om te bench-
marken en te leren van elkaar. Be-
halve het klanttevredenheidsonder-

zoek meet het NVVB ook andere 
factoren, zoals de wacht- en door-
looptijden aan de balie en de te-
lefoon. Aan inwoners en bedrij-
ven die contact hebben gehad met 
de gemeente via de balie, telefoon 
en de website, wordt gevraagd of 
zij mee willen werken. Het onder-
zoek duurt 5 minuten, is anoniem 
en via internet in te vullen. Burge-
meester Jeroen Nobel, portefeuil-
lehouder dienstverlening: “Met een 
doorlopend onderzoek zijn we beter 
op de hoogte van wat inwoners van 
onze dienstverlening vinden en ver-
wachten. Dat is belangrijk om on-
ze dienstverlening te kunnen verbe-
teren. Denk bijvoorbeeld aan meer 
producten en diensten digitaal aan-
bieden.”

Meefietsen, vrijwilliger of sponsor
Aftellen voor Ride for the 
Roses is begonnen!
Aalsmeer - Het aftellen naar 6 
september begonnen. Nog min-
der dan 100 dagen te gaan voor 
de start van de Ride for the Roses. 
Tijdens dit grote wielerevenement 
stappen circa 12.000 mensen op 
de fiets om geld in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding. 
Het wordt de hoogste tijd voor die-
genen die zich al hebben inge-
schreven om te gaan trainen voor 
de Ride of je inschrijving rond te 
maken en je eigen ‘Ride-Face-
book-pagina’ te gaan maken en 
geld in te zamelen. De start en fi-
nish zijn bij FloraHolland en de 
routes gaan onder andere door de 
Haarlemmermeer, Haarlem, Am-
sterdam, Amstelveen, Uithoorn en 
Kaag en Braassem. 

Lang lint
Steeds meer deelnemers schrij-
ven zich in, maar er kunnen er nog 
veel meer bij. Voor de 100 kilome-
ter is er een maximum aantal van 
6.000 deelnemers en de organisa-
tie hoopt uiteraard dat dit aantal 
wordt gehaald. Het grootste pelo-
ton van de wereld rijdt over provin-
ciale wegen en daar komt organi-
satorisch wel het een en ander bij 
kijken. Voor de 25 en 50 kilometer 
is er geen limiet qua aantal deelne-
mers. Deze routes lopen voor een 
groot deel over fietspaden. Samen 
een lang kleurrijk lint maken in de 
strijd tegen kanker is het doel. 

Veiligheid
De organisatie van lokale vrijwil-
ligers is op verschillende plekken 
in de regio te vinden om promotie 
te maken voor het evenement en 
spreekt veel mensen. Voornamelijk 
enthousiaste reacties, maar soms 
komen er ook wat vragen. Een van 

de zorgen van mogelijke deelne-
mers is hoe het met de veiligheid 
bij zo’n groot evenement geregeld 
is. Natuurlijk doen er veel fietsers 
mee, maar gezien de ervaring van 
voorgaande jaren kan de organisa-
tie zeggen dat alles in goede banen 
wordt geleid. Het vertrek gaat in 
groepjes, onderweg zijn er op zeer 
veel punten verkeersregelaars, ob-
stakels onderweg zijn veelal weg-
gehaald en ook bij de finish zijn de 
nodige maatregelen voor een goe-
de binnenkomst getroffen. 

Rode roos
Iedereen die de finish overkomt, 
krijgt een rode roos en een goodie 
bag overhandigd. Een rode roos is 
het symbool voor een morgen en 
dat zegt veel bij dit grote evene-
ment. 
Veel mensen hebben symbolisch 
iemand ‘op hun bagagedrager’ zit-
ten en hebben dus in hun naas-
te omgeving te maken gehad met 
kanker. Niet zo gek, als je bedenkt 
dat nog steeds een op de drie 
mensen deze ziekte krijgt. De fiet-
sers worden na binnenkomst ge-
trakteerd op een feestelijke show 
met verschillende optredens. Ook 
zal het voorlopige eindbedrag dat 
iedereen bij elkaar heeft gefietst 
kenbaar gemaakt worden. 

Inschrijven
Kun of je wil niet meefietsen, dan 
kun je altijd nog je steentje bijdra-
gen door vrijwilliger te worden en 
ter plekke of op weg naar het eve-
nement te helpen als vrijwilliger. 
Of wordt donateur of sponsor van 
de Ride for the Roses. Meer infor-
matie is te vinden op de website: 
www.ridefortheroses.nl, waar je je 
ook kunt inschrijven.

Druk op sociale voorraad groot
Om laten zetten woonduur 
in inschrijfduur belangrijk
Aalsmeer - De gemiddelde inschrijf-
duur bij acceptatie van een socia-
le huurwoning in 2014 was 9 jaar. Dit 
onderschrijft het belang voor inwoners 
van de stadsregio om hun woonduur 
in inschrijfduur om te laten zetten. Per 
1 juli vervalt namelijk de woonduur en 
geldt alleen nog inschrijfduur. Woond-
uur omzetten in inschrijfduur kan door 
je voor 1 juli in te schrijven bij Woning-
Net regio Amsterdam. Als je je woon-
duur niet om laat zetten in inschrijf-
duur rekent WoningNet de jaren die 
je nu in je huidige woning woont niet 
meer mee bij het toewijzen van socia-
le huurwoningen. Het aantal verhurin-
gen via WoningNet laat wel voor het 
eerst sinds 2002 weer een lichte stij-
ging zien. In 2013 kregen 10.078 so-
ciale woningen (met een huur onder 
de 699 euro per maand) een nieu-
we huurder, in 2014 was dit 10.467. In 
deelregio Zuid is het aantal verhurin-
gen in 2014 het meest gestegen: van 
1.352 naar 1944. Ondanks deze lichte 
toename van beschikbare woningen 
neemt de druk op de sociale huur-
markt verder toe, ook omdat het aantal 
voorrangskandidaten groter is gewor-
den. In 2014 reageerden gemiddeld 
164 mensen op een woning, 30 meer 
dan een jaar eerder. Met name jon-
geren die nog te weinig inschrijfduur 
hebben opgebouwd om in aanmer-
king te komen voor een reguliere wo-
ning maken veel gebruik van de mo-
gelijkheid om te reageren op loting-

woningen. Per lotingwoning werd in 
2014 gemiddeld 686 keer gereageerd. 
Portefeuillehouder Ruimte en Wonen 
van de Stadsregio Lex Scholten: “Het 
is voor de inwoners van de stadsregio 
van groot belang dat zij hun woonduur 
om laten zetten in inschrijfduur, zodat 
ze die behouden bij zoeken naar een 
sociale huurwoning. We zijn blij dat er 
meer verhuisbewegingen op gang ko-
men en er een eind is gekomen aan 
een lange dalende trend. De druk op 
de sociale voorraad in deze regio blijft 
echter een zorgpunt. Samen met de 
corporaties willen we de stijgende lijn 
doorzetten en werken we aan oplos-
singen om meer sociale huurwonin-
gen beschikbaar te laten komen voor 
mensen die hierop aangewezen zijn”. 
Je kunt je woonduur automatisch la-
ten omzetten in inschrijfduur door je 
voor 1 juli in te schrijven via www.wo-
ningnetregioamsterdam.nl en daar je 
huidige woonduur in je profiel in te 
vullen. Hier staat ook meer informatie 
over de veranderingen en aan welke 
eisen je moet voldoen om in aanmer-
king te komen voor een sociale huur-
woning. Alle cijfers over 2014 zijn te-
rug te vinden in de rapportage ‘Woon-
ruimteverdeling stadsregio Amster-
dam 2014’. Dit rapport is terug te vin-
den op de site van de Stadsregio Am-
sterdam (www.stadsregioamsterdam.
nl) en het Platform Woningcorpora-
ties Noordvleugel Randstad (www.af-
wc.nl). 

Tweede editie ROOOZ in 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes van de eerste editie van 
ROOOZ, organiseren de initiatiefne-
mers ook dit jaar het unieke roze-
nevenement ROOOZ in de Histori-
sche Tuin. ROOOZ opent op woens-
dag 17 juni met een inspirerend be-
sloten programma voor genodigden. 
De deuren staan op donderdag 18 
en vrijdag 19 juni van 
10.00 tot 16.00 uur voor het vak-
publiek open en op zaterdag 20 
en zondag 21 juni zijn consumen-
ten van harte welkom. Drie rozen-
kwekers (Zuurbier International, 
VP Group en Rosa Plaza|AQ Ro-
ses) organiseren gezamenlijk het 
rozenevenement ROOOZ. Vorig 
jaar groeide een relatiedag voor de 
klanten van de kwekers uit tot een 
groots meerdaags evenement dat 
voor elke geïnteresseerde toegan-
kelijk is. Tijdens ROOOZ presente-
ren twaalf topveredelaars hun aller-
nieuwste snijrozen en de kwekers 
hun huidige rozen-assortiment. To-
taal stelt ROOOZ meer dan 300 ro-
zenvarieteiten tentoon. 

Competitie
De rozenveredelaars stellen ie-
der hun twee beste cultivars zowel 
middelgroot als grootbloemig be-
schikbaar voor de competitie The 
ROOOZ Contest. Dit om er achter 
te komen welke nieuwe roos het 

meest aanspreekt bij het vakpubliek 
en de consument. Inkopers/verko-
pers van de top 30 groothandela-
ren keuren tijdens de besloten dag 
van ROOOZ deze allernieuwste snij-
rozen. ROOOZ stelt ook het vakpu-
bliek en de consument in de gele-
genheid om hun stem uit te brengen 
en hun waardering te geven aan te 
geven. De winnende ‘novelty’ ont-
vangt The ROOOZ Trophy 2015. Lo-
vely Jubilee van Interplant won als 
meest belovende nieuwe soort tij-
dens de eerste editie. 

Studenten van het ROC Wellantcol-
lege maken de bloemstukken voor 
hun examen ‘bloemschikken ni-
veau 3 en 4’ tijdens de opbouw van 
ROOOZ. De examenkandidaten ma-
ken gebruik van de rozen van de 
initiatiefnemende kwekers om in-
druk te maken op hun examinato-
ren met hun creaties. Bij een bezoek 
aan ROOOZ kan de bezoeker met-
een de examen-bloemstukken van 
nederlands nieuwste bloemschikta-
lenten bewonderen. ROOOZ valt op 
zaterdag 20 en zondag 21 juni sa-
men met het Aalsmeer Flower Festi-
val. ROOOZ is dan gratis open voor 
publiek. Deze dagen organiseren 
ROOOZ en de Historische Tuin ook 
speciale rozenveilingen op de tradi-
tionele veilingklok uit 1930. Kijk voor 
meer informatie op www.roooz.nl.

Zonnebloem tussen Bromelia’s
Kudelstaart - Zaterdagochtend 30 
mei is de afdeling Kudelstaart van 
De Zonnebloem op excursiebezoek 
geweest bij de Bromelia kweke-
rij van de familie Bunnik. Een gro-
te groep gasten en vrijwilligers kwa-
men bijeen in de moderne en rui-
me kantine van de Bromelia speci-
alist aan de Achterweg in De Kwa-
kel. Een tweede filiaal staat op Ku-
delstaartse bodem en is gelegen 
aan de Mijnsherenweg. Beide kwe-
kerijen staan onder leiding van twee 
zonen van Jan Bunnik senior. On-
der het genot van koffie, thee en 
koek gaf één van de zoons al wat 
inleidende informatie over de van 
oorsprong tropische plant Brome-
lia. Hierna ging de groep belang-
stellenden de immense kas in waar 
de Bromelia’s tot bloeiend wasdom 
worden gebracht. Het groeiproces 
gebeurt onder klimatologische om-
standigheden die passen bij de tro-
pen, warm en vochtig! In de kas gaf 
Jan Bunnik, vader van de twee fi-
liaal houdende zonen, uitgebrei-
de informatie. Vanaf een plantje in 

een klein potje tot aan de bloeien-
de staat van de Bromelia, waarbij de 
plant inmiddels is overgezet in een 
kleur pot die past bij de kleur van 
de bloem. Tot zolang blijven de plan-
ten in de kas. Eénmaal in bloeiende 
staat gebracht, zwermen de Brome-
lia’s uit over de afzetmarkten binnen 
Europa. De Russische markt is daar-
bij nog in ontwikkeling, onder ande-
re omdat de consument in Rusland 
nog moet wennen aan deze exoot. 
De noodzaak van voortdurende in-
novatie wordt door Jan Bunnik be-
nadrukt. Een mentaliteit en bedrijfs-
filosofie die hij heeft opgedaan in 
het Westland. Het is immers niet 
voldoende om tevreden te zijn wan-
neer de zaken goed gaan! De excur-
sie werd aan het begin van de mid-
dag afgesloten met een verfrissend 
drankje in de kantine. Vele gasten 
en vrijwilligers gingen naar huis met 
een bloeiende Bromelia onder de 
arm. Een modern bedrijf in voort-
durende ontwikkeling. Die weten-
schap namen de bezoekers van De 
Zonnebloem ook mee!

Vaderdagidee: 
Gezellig dagje vissen?
Amstelland - Ga mee een dagje op 
visavontuur! Het water op met een 
ervaren visser achter de Hollandse 
zoetwaterrover aan! Wil je een volle-
dig verzorgde dag in een compleet 
uitgeruste visboot beleven, dan is dit 
je kans. Charles Rolling, ‘King Char-
ly’, gepensioneerd maar nog meer 
gepassioneerd roofvisser en snoek-
baarsvisser ‘pur sang’, neemt je mee 
in zijn boot naar de beste en mooi-
ste visstekjes om snoekbaars te 
vangen. 

Een dag op pad met King Charly is 
echter vooral een dag buiten spe-
len voor volwassenen. Een heerlij-
ke outdoor ervaring: lekker een dag 
met de wind in de haren en de zon 
op de kop. Een regenbuitje hoort er 

soms ook bij, maar dan maken de 
vangsten je wel weer warm. Camera 
en zonnebril mee dus. Voor de gas-
ten aan boord zijn er hengels met 
molens aanwezig en het nodig (soft) 
kunstaas. Ook natuurlijk aas is altijd 
voorhanden. In overleg kan er een 
lunch en koffie of thee worden ver-
zorgd. Waar gaan ze vissen? In prin-
cipe de Amstel, Het IJ, Noordzeeka-
naal, Molenplas, Mooie Nel, Gooi-
meer, Nieuwe Meer en Ouderker-
kerplas. Maar wilt u naar Hollands 
Diep/Haringvliet kan dat ook. Wan-
neer en hoelang er gevist wordt is 
aan de klant. In principe kan het el-
ke dag van de week.
Meer weten? Zie advertentie elders 
in dit blad of kijk op: www.kingchar-
lyroofvisgids.nl

Voedselbank in actie bij 
AH op het Praamplein
Aalsmeer - Op vrijdag(avond) 12 en 
zaterdag 13 juni zullen de vrijwilli-
gers van de Voedselbank Aalsmeer- 
Kudelstaart een winkelinzamelings-
actie houden bij Albert Heijn op het 
Praamplein. Het concept is eenvou-
dig: aan het winkelend publiek wordt 
bij de ingang een boodschappen-
lijstje uitgereikt, met het vriendelij-
ke verzoek om daarvan een of mis-
schien meer artikelen aan te schaf-
fen, en deze na het afrekenen te 
doneren aan de Voedselbank. Elke 
week worden er door de VBA tus-
sen de 55 en de 60 basisvoedsel-
pakketten uitgereikt aan dorpsgeno-
ten die het, om welke reden dan ook 
en veelal tijdelijk, op dit moment fi-
nancieel niet redden om dagelijks 
een gezonde maaltijd voor het hele 
gezin op tafel te kunnen zetten. De 
VBA wil zich graag blijvend inzetten 
voor deze groep mensen: zorgen dat 
de kinderen niet met een lege maag 
naar school gaan en dat volwasse-
nen genoeg energie binnen krijgen 
om de ongewenste situatie de baas 
te kunnen worden. Per 1 juli zullen 
de landelijk geldende toelatingscri-
teria worden gewijzigd, waardoor 
gezinnen met kinderen iets eerder in 
aanmerking zullen komen voor een 
voedselpakket De VBA verwacht dan 
ook een toename in het aantal cliën-
ten. De winkelinzamelingsacties zijn 
en blijven daarom keihard nodig. 

Vrijwilligers welkom
Zo is per eind april Oost Oogst weer 
van start gegaan: in een flinke leeg-
staande kas aan de Aalsmeerderweg 
265 worden op biologisch verant-
woorde wijze allerlei groenten ver-
bouwd. De eerste kroppen sla van 
dit seizoen werden alweer geoogst 
en vonden direct hun weg naar de 
wekelijkse pakketten van de VBA-
cliënten. Deze en alle andere groen-

ten welke na verdeling overblijven, 
worden op hetzelfde adres van-
uit een gekoelde kraam aan de weg 
verkocht om de kosten van dit sym-
pathieke particuliere initiatief te kun-
nen dekken. Voor dit project moet 
veel werk verzet worden: elke maan-
dag- en donderdagochtend steken 
zowel vrijwilligers als cliënten van 
de VBA gezamenlijk de handen uit 
de mouwen en in de aarde om ver-
volgens de mooiste komkommers, 
kroppen sla en tomaatjes te kweken. 
Geïnteresseerd geworden in het 
werk van de Voedselbank en wilt u 
helpen bij winkelacties (eens per 2 
maanden 3 uurtjes op vrijdag of za-
terdag) of fijn mee tuinieren in de 
kas? Meldt u zich dan aan via vrij-
willigers@voedselbank.nl of bel naar 
06-37471838. Voorts zijn er momen-
teel enkele zeer interessante vacatu-
res op vrijwillige basis beschikbaar. 
Ook in andere vormen kan de Voed-
selbank altijd hulp gebruiken, denk 
daarbij dan bijvoorbeeld aan het do-
neren van winkelactiezegels, statie-
geldbonnen of een gift in euro’s. Of 
misschien heeft u zelf een heel goed 
idee of initiatief. Kijk voor meer infor-
matie en het laatste nieuws ook op 
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Actie Winkeliersvereniging Kudelstaart

Kleur jezelf in de prijzen 
voor Kudelstaart 777
Kudelstaart - Ter gelegenheid van 
Kudelstaart 777 organiseert de win-
keliersvereniging van Kudelstaart 
een kleurwedstrijd voor jong en oud. 
De verschillende kleurplaten zijn af 
te halen bij alle winkels in het win-

kelcentrum. De kleurplaten kunnen 
tot en met dinsdag 16 juni bij alle 
winkels worden ingeleverd. Tijdens 
de braderie op woensdag 17 juni 
worden de prijswinnaars op feeste-
lijke wijze bekend gemaakt.

Aangezien kleuren onder volwasse-
nen tegenwoordig ook een populai-
re bezigheid is, zijn er twee verschil-
lende kleurplaten, dus voor en jong 
en voor oud.
De absolute hoofdprijs is een rond-
vlucht met the Dutch Dakota voor 2 
personen boven Kudelstaart. Dit zal 
plaatsvinden op de zondag van de 
feestweek tijdens de familiedag (21 
juni). Naast deze topprijs zijn er nog 
vele andere prijzen te winnen, dus 
kom langs op het winkelcentrum en 
kleur jezelf in de prijzen.
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Succes voor twirlsters van 
SV Omnia in Pijnacker
Aalsmeer - Op zondag 7 juni reis-
den Eefke, Nikkie, Imca en Kim af 
naar sporthal de Viergang te Pijnac-
ker voor een twirlwedstrijd. De orga-
nisatie was in handen van twirlver-
eniging Surprise. Kim mocht als eer-
ste de vloer op met het onderdeel 
1-baton in de categorie junior inter-
mediate, ze mocht hiervoor het goud 
in ontvangst nemen met 75,4 punten. 
Vervolgens mochten de zusjes Eefke 
en Nikkie het tegen elkaar opnemen 
met het onderdeel 1-baton in de se-
nior beginner klasse. Zij lieten bei-
de een nette routine zien met hier en 
daar een drop. Nikkie mocht het po-
dium betreden voor zilver met 66,8 
punten, Eefke viel net buiten de prij-
zen en werd zesde met 64.9 punten. 
Vervolgens nam Eefke met het on-
derdeel 2-baton het op tegen nog 4 
twirlsters in de categorie senior be-
ginner. 
Zij mocht het zilver in ontvangst ne-
men met 67 punten, tevens NK plaat-
singspunten. Daarna kwam Kim als 
enige deelneemster uit in de junior 
advance klasse op het onderdeel su-
per-x-strut, zij liet een mooie stabiele 
routine zien. Ze kreeg 80 punten en 
werd eerste. Vervolgens kwam Nikkie 
uit in de senior intermediate klasse, 
zij nam het op tegen 3 tegenstanders. 
Ook zij liet een mooie nette routine 
zien met wat nieuwe combinaties. 
Zij viel net buiten de prijzen en werd 
vierde met 72.9 punten. Na de pauze 
kwam Kim als eerste uit voor SV Om-
nia met haar dance twirl in de junior 
advance klasse. Zij liet een mooie uit-
voering zien van Ave Maria van Bey-

oncé, ze ving alle moeilijke tricks en 
zelfs de spin met dubbele illusion. 
Dit werd beloond door de jury met 
goud, met maar liefst 83,3 punten, te-
vens NK plaatsingspunten. Inmiddels 
was ook Imca aangekomen in Pijnac-
ker en liet haar nieuwe dance zien op 
muziek van The chandelier. Ze begon 
heel sterk, helaas had ze daarna een 
aantal drops. Nikkie mocht het met 
haar muziek ‘de man van La Man-
cha’ opnemen tegen onder andere 
Imca in de senior intermediate klas-
se met totaal 18 deelneemsters. Uit-
eindelijk helaas geen eremetaal voor 
beide dames, Imca werd veertiende 
met 68.5 punten en Nikkie zevende 
met 73.1 punten. Eefke kwam uit in 
de categorie senior beginner. Ze liet 
een mooie routine zien op het lied-
je ‘Out of my mind’. Zij werd uitein-
delijk zevende met 62.4 punten. Tot 
slot kwam het ensemble van SV Om-
nia 2000 in actie. Imca viel in voor het 
eerst en liet samen met Eefke en Nik-
kie een leuke routine zien. Ze moch-
ten het goud in ontvangst nemen 
met 65,7 punten. De twirlsters van 
SV Omnia live aanschouwen? Dat 
kan, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 
staan zij op het podium vanaf 20.00 
uur in de Back to Basic jubileumshow 
van SV Omnia 2000 in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Kaarten zijn last minu-
te nog verkrijgbaar aan de zaal. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twirlen? 
Voor informatie over Twirlen kan con-
tact worden opgenomen met de Pro-
ductgroep Coördinatoren Valerie Le-
liveld en Linda Nederstigt per email: 
twirlen@svomnia.nl.

Foto: Van links naar rechts: Nikkie, Kim, Eefke en Imca.

Eindelijk opgeruimd: Olieputten 
in natuurgebied Oosteinderpoel 
Aalsmeer - Landschap Noord Hol-
land heeft in 2006 de laatste aan-
koop gedaan in het natuurgebied de 
Oosteinderpoel. Hiermee is een pro-
ject dat al in 1995 startte afgerond. 
Een groot en bijzonder samenge-
steld stuk natuur in Aalsmeer-Oost 
is zo voor de toekomst bewaard ge-
bleven. Het stukje natuurgebied ligt 
tegen de Ringvaart aan en was in 
bezit van de legendarische bloe-
menkweker Maus van Staaveren. 
Grenzend aan dat gebied maakte 
hij daar aan de Oosteinderweg jaren 
achter elkaar van oude scheepsolie 
stookolie voor z’n kassen. Het rest-
product werd in grote putten mid-
den in het natuurgebied gedumpt. 
Saneren was lange tijd onbetaal-
baar tot een nieuwe techniek zich 
aandiende. Nu na jaren heeft afval-
zorg in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland een betaalba-
re en veilige oplossing gevonden om 
die olieputten op te ruimen. Het pro-
ject moet voor het broedseizoen van 
2016 klaar zijn en start in augustus 
van dit jaar.

Luchtje
“Er hing nog wel een luchtje toen 
we in 2006 besloten om tot aankoop 
over te gaan”, vertelt projectleider 
Niels Hogeweg. Hogeweg is betrok-
ken geweest bij meerdere sanerin-
gen in natuurgebieden. De olieput-
ten zijn wat hem betreft na de 50 
hectare natuur in het Ilperveld die hij 

saneerde, geen uniek milieuvraag-
stuk. “Daar zijn we echt alle vervui-
ling tegen gekomen die je maar kunt 
bedenken. Toch hebben we lang ge-
twijfeld met deze aankoop, juist van-
wege de vervuiling. Nu werken wij 
al langere tijd samen met Afvalzorg, 
een organisatie die op verantwoor-
de wijze afval verwerkt om er weer 
natuurlijk landschap van te maken. 
Gaandeweg kwamen we samen we 
tot de slotsom dat er geen grote ri-
sico’s voor de volksgezondheid wa-
ren en dat het risico van versprei-
ding er niet of nauwelijks was. Dat 
was het moment van aankoop en het 
voornemen om er de komende veer-
tig jaar niets te doen behalve dan 
jaarlijks monitoren aan de hand van 
een paar peilbuizen.” Dat niets doen 
kwam doordat saneren van dat stuk 
natuur in Oost veel te duur werd. In 
2006 werd dat nog geschat op een 
slordige 2 miljoen euro. Ook voor die 
tijd een enorm bedrag. Het had alles 
te maken met de toenmalige tech-
nieken. Een andere reden die mee-
speelde bij dit besluit, is het feit dat 
het veengrond niet alleen voor een 
bijzondere vegetatie zorgt, maar ook 
een heel goed isolerend materiaal is 
waar geen olie in kan dringen!

Miljoen liter olie sloot in
Het is nog onbekend hoe groot de 
vervuiling precies is. Het gaat om 
twee putten en een klein hoekje, 
zoveel staat wel vast. Naar schat-

ting zijn de putten van 20 tot 40 me-
ter breed en een meter of vier diep. 
Het gebeurde in een tijd waarin de 
meeste kassen in Aalsmeer nog ver-
warmd werden met stookolie. Het 
was ook de tijd dat opeenvolgende 
gemeentebesturen nog geen grote 
gevaren zagen voor milieu en voor 
gezondheid. Hinderwetvergunnin-
gen werden zonder al te veel eisen 
en protesten afgegeven en handha-
ving was nu niet direct de eerste pri-
oriteit. 
Alleen Natuurmonumenten liet hier 
zich nog wel eens gelden. Na 5 okto-
ber 1972 werd dat wel anders. Toen 
voltrok zich in precies hetzelfde ge-
bied een grote ramp. Hierbij stroom-
de bijna 1000 ton - een miljoen li-
ter - ruwe olie de sloten tussen de 
bloemkassen in. Dat gebeurde na-
dat twee grote tanks op het terrein 
van Van Staaveren waren openge-
barsten. Eén van de tanks was een 
paar dagen daarvoor al gaan hellen 
en barstte daardoor open en stortte 
in op de tweede tank die ook open-
scheurde. Het resultaat was een dik-
ke zwarte olie die de naastliggende 
sloten instroomde. Alleen het snel-
le handelen van bewoners voor-
kwam het allerergste. Door rietzud-
des en boten dwars in de sloten te 
leggen stopten ze de dikke stroom. 
Die sloten lopen dwars door het be-
schermde natuurreservaat Oostein-
derpoelpolder, waar ook vandaag 
nog een flora bestaat, die nergens 

meer wordt aangetroffen. Oorza-
ken voor deze ramp destijds waren 
de locatie dicht bij de slootkant, de 
slappe veengrond en de sterkte van 
de fundering. De Nieuwe Meerbo-
de kopte met vette chocoladeletters 
“Smeerboel in Oost”. Onder de hui-
dige voorschriften is dit soort ram-
pen echt niet meer mogelijk. De 
bouw van een olietank zo dicht bij 
het water is nu verboden. 

Tot op de dag van vandaag
Het aardige van dit verhaal is dat de 
erven van Van Staaveren een bedrag 
in een fonds hebben gestort waar-
door de sanering van het stuk na-
tuur mogelijk werd. Het Noordhol-
lands Landschap draagt ook een 
steentje bij en de provincie stelde 
zich garant. Op dat moment kon het 
project van start gaan. “We gaan het 
doen aan de hand van een nieuwe 
technologie,”vertelt de projectleider 
enthousiast. “Kijk als je die putten 
gaat leegspitten storten de wanden 
in en 18 meter damwand is gewoon 
te duur. Wat we nu gaan doen is de 
opwaartse kracht van het water ge-
bruiken. Door er elke keer een laag 
af te halen kan het water de olie, 
omdat het op water drijft, naar bo-
ven drukken en blijven de wanden 
staan. Die olie pompen we in een 
schip en daar zijn verder nauwelijks 
kosten aan verbonden omdat de olie 
wordt hergebruikt. Daarna storten 
we het gat vol met stabiele grond en 
daar weer bovenop een meter veen. 
Zo komt er weer plek voor moeras-
heide, veenmos en de unieke ber-
kenbossen die zo kenmerkend zijn 
voor het prachtige Oosteinderpoel-
gebied.” 

Door Jan Daalman

Gastenmiddag bij Zonnebloem 
Aalsmeer - Een duo uit Steenwijk 
was op 6 juni uitgenodigd om de 
gastenmiddag van de Zonnebloem 
muzikaal op te luisteren. Het bleek 
een heel goede greep te zijn! De 
twee brachten veel bekendje lied-
jes ten gehore en het publiek zong 
graag mee. Liedjes als ‘Drommelse 
jongen wat heb je gedaan’ en ‘Het 
kleine café aan de haven’ werden 
vol enthousiasme meegezongen. Al 
heel snel was het inhaken op dit be-
kende repertoire. Ook een polonai-
se ontbrak niet, voor wie dit nog kon 
natuurlijk. Het duo Andreas en Ca-
zillia zong niet alleen, maar praatte 
ook heel gezellig tussen het zingen 

door. De vrijwilligers werden door 
het duo ook naar voren gehaald en 
met een liedje werden ze bedankt 
voor hun werk. Het duo kreeg na-
tuurlijk na afloop bloemen en een 
geweldig applaus!

Thuis bezoek?!
Het bezoekwerk blijft natuurlijk heel 
belangrijk in de zomer! Als U men-
sen in uw omgeving kent die weinig 
aandacht krijgen, maar graag eens 
bezoek willen hebben van een vrij-
williger, neem dan contact op met 
Tineke Zelen via 341739 of stuur 
een mail naar
tinekezelen@planet.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Verkeersexamen voor scholen
Aalsmeer - Vorige week en de week 
ervoor hebben 404 leerlingen van 
groep 7 mee gedaan aan het fi etsexa-
men. Alle scholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart hebben hieraan deelgeno-
men. De leerlingen rijden bij het ver-
keersexamen zelfstandig een aange-
geven route van bijna vier kilometer 
en vrijwilligers houden in de gaten of 
zij zich aan de verkeersregels houden. 
Wethouder Verkeer Ad Verburg: “We 
hebben het verkeersexamen opgeno-
men in het verkeersbeleid, omdat de 
veiligheid van de kinderen belang-
rijk is. Leerlingen moeten veilig en ge-
zond lopend of fi etsend naar school 
komen. Dan moeten ze wel weten hoe 
zij zich in het verkeer moeten gedra-
gen. Dit jaar doen alle tien basisscho-
len in Aalsmeer en Kudelstaart mee 

aan het praktisch verkeersexamen.” 
De gemeente doet heel veel aan ver-
keersveiligheid voor kinderen. Vorige 
maand was op alle scholen het theo-
retisch verkeersexamen. Aan het eind 
van het schooljaar volgt nog een Do-
de Hoek / Fiets Seef training voor de 
groepen 8. Ook deze training wordt 
gezamenlijk georganiseerd door ge-
meente Aalsmeer en VVN. Hierbij 
leren leerlingen hoe ze om moeten 
gaan met de dode hoek van vracht-
wagens, maar ook fi etsen met een 
zware boekentas van 10 kilo. Zij gaan 
na de schoolvakantie naar het mid-
delbaar onderwijs fi etsen, vaak ver-
der weg. Ook doet de gemeente elk 
jaar mee met de campagne van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) ‘De scholen 
zijn weer begonnen’.

Superleuke week in Otterlo
Aalsmeer - Ben jij een meisje van 
8, 9 of 10 jaar en op zoek naar ge-
zelligheid, een boel nieuwe vrien-
dinnen en een geweldige week? 
Dan is  het meisjeskamp van Chris-
telijke Jeugdkampen Aalsmeer echt 
iets voor jou! Samen leuke bosspel-

len doen, heel veel knutselen, zin-
gen, genieten van de Bonte Dag, 
kampvuur en nog veel meer op een 
kampeerboerderij in de bossen van 
Otterlo. Ben jij geïnteresseerd? Kijk 
op www.christelijkejeugdkampe-
naalsmeer.nl  en geef je snel op! 

Wedstrijdzeilen
Jeugdzeilers houden zich 
kranig bij veel wind 
Aalsmeer - Het was hard werken 
voor de iets meer dan honderd jeug-
dige zeilers tijdens het jaarlijks Com-
bi-Amsterdam weekend op de West-
einderplassen. De gevorderden zei-
lers voeren op de Grote Poel hun ra-
ces van circa 45 minuten en trotseer-
den vooral zondag heel wat hoge gol-
ven, kenmerkend voor de Westeinder 
bij de overheersende zuid-zuidwes-
telijke windrichting. Nadat wedstrijd-
leider Herman van der Meyden van-
af het startschip windsnelheden van 
20 knopen met vlagen tot 28 kno-
pen (windkracht 6 tot 7) had geme-

ten, besloot hij zondag na de tweede 
race de laatste voor gezien te hou-
den. Een verstandige beslissing voor 
zeilers en rescue, want niet veel later 
begon het ouderwets te “poeieren”. 
Zaterdag had hij al een lange mid-
dagpauze nodig met uitstel; dat 
kwam goed uit toen de wind la-
ter fractioneel afnam en er toch nog 
kon worden gezeild. Lars Hellenberg 
(Nieuwkoop) won in de Optimist-A 
klasse met zijn Optimist 2859 het to-
taalklassement met slechts 9,0 pun-
ten, voor Anna de Vries (12,0 pun-
ten) en Martijn Groen (15,0 pun-

Jubileumweek Immanuel-
school een groot succes
Rijsenhout - “De leuke activiteiten, 
de hulp van ouders, de vrijgevigheid 
van de sponsoren en het enthousi-
asme; alles was overweldigend!”, al-
dus een medewerkster van CBS Im-
manuel. Van 26 tot 29 mei stond de 
school fl ink op zijn grondvesten te 
schudden. 
Het is ook niet niks als een basis-
school 50 jaar bestaat. Het feest be-
gon op dinsdag 26 mei met een uit-
stap naar attractiepark de Efteling. 
Alle leerlingen van de school heb-
ben, onder begeleiding van leer-
krachten en vele ouders, enorm ge-
noten. Op de donderdag kregen alle 

groepen een workshop Braziliaanse 
Samba-percussie van niemand min-
der dan Chris Colleye. Verder zijn 
er in de jubileumweek verschillen-
de traktaties voorbij gekomen: een 
slagroomtaart, allerlei soorten fruit 
aan een feestelijke spies en een 
kleurrijke frisbee voor ieder kind. 
De grootste happening van de ju-
bileumweek was toch wel de reü-
nie voor oud-leerkrachten, oud-be-
stuursleden en oud-leerlingen. De-
ze reünie vond plaats op donderdag 
28 mei. De school was bomvol en-
thousiaste ‘Immanuellers’. Het was 
een geweldig leuke week! 

ten) beiden van de KNZ&RV.  Anne-
mein Stokman van de W.V. Nieuwe 
Meer werd keurig vierde met slechts 
2 punten verschil. Bij de Optmisten-B 
was Joep van Munster (Loosdrecht) 
heer en meester; hij won 4 van de 5 
races. Floris Gielisse (W.V. Het Witte 
Huis) werd tweede, voor Tom Jong-
kind (W.V. Nieuwe Meer), die op zijn 
beurt Houwe Reesink (Loosdrecht)  
nipt achter zich kon houden. Zo-
wel in de Laser 4.7 als in de twee-
mans RSFeva waren Kjell Verwe-
ij (Nieuwkoop) en Silke Muller/Dan-
nick Bancken (W.V. Nieuwe Meer/
W.V. Aalsmeer) afgetekend winnaar 
met 4 eerste plaatsen. Op de Klei-
ne Poel had wedstrijdleider Ernst-
Jan van Werkhoven het wat mak-
kelijker. De beschutting van de bo-
men op de eilandjes en het Bos van 
Topsvoort maakten een start vlak-
bij de W.V. Nieuwe Meer en een fi -

nish bij W.V. Aalsmeer goed moge-
lijk en uiteindelijk konden er 8 races 
worden gevaren. Mats Denijs (GWV 
De Vrijbuiter) won verdienstelijk met 
16 punten, voor Jochem Wijs (W.V. 
Nieuwe Meer) met 19,0 punten. Vic-
torine Kelderman (Loosdrecht) werd 
met slechts een punt meer derde. 
Het Combi-weekend werd omlijst 
met een uitgebreide barbecue voor 
jong en oud(ers) en de unieke bin-
go met veel nautische prijzen. In het 
volle clubhuis van de W.V. Aalsmeer 
kon organisator Hans Tijsma niet al-
len de winnaars feliciteren met hun 
prijzen, maar ook nog alle deelne-
mers laten uitwaaien met een per-
soonlijke foto van Patrick Spaander, 
op het water genomen, als herinne-
ring aan een actief en toch weer zeer 
geslaagd zeilweekend.

Theo van Mierlo.

Geslaagd leerlingenconcert 
muziekschool Spelenderwijs!
Kudelstaart - Zondag 7 juni heb-
ben twintig kinderen van muziek-
school Spelenderwijs een gevari-
eerd optreden verzorgd in het ge-
bouw van het Showjachthoornkorps 
te Kudelstaart. De ruimte waar de 
kinderen wekelijks les hebben was 
omgetoverd tot een heuse concert-
zaal met een groot podium en ook 
de  spotlights ontbraken niet. On-
danks het mooie weer waren er veel 
toehoorders op het optreden afge-
komen en in de zaal was dan ook 

geen leeg plekje meer te beken-
nen. In een doorlopende voorstel-
ling brachten de kinderen een uur 
lang heel veel verschillende liedjes 
en melodieën ten gehore. Er werd 
daarbij  gemusiceerd op blokfl uit, 
toetsen en cimbaal (schootharp-
je). Ook de zing en swinggroep zet-
te haar beste beentje voor. Het pu-
bliek genoot zichtbaar van alle en-
thousiaste inspanningen en de kin-
deren werden dan ook beloond met 
een luid applaus!

Ik zoek, ik zoek…
Spelen met taal voor kinderen
Amstelveen – Zondag 14 juni, een 
week voor Vaderdag, komen dich-
ters Hans en Monique Hagen spe-
ciaal naar de bibliotheek aan het 
Stadsplein met hun poëzie- en ver-
halenochtend. Geschikt voor alle 
kinderen met hun vaders en opa’s. 
Maar natuurlijk zijn moeders en 
oma’s ook van harte welkom om 
mee te zoeken naar nieuwe woor-
den, oude woorden, rijmwoorden 
en vieze woorden… Hans Hagen 
vertelt een spannend verhaal en 
je gaat proberen de geheime taal 
van Jubilientje te ontcijferen. Het 

wordt een poëtische ochtend voor 
iedereen die houdt van spelen met 
taal. Heb je nog geen Vaderdagca-
deau en wil hem echt verrassen? 
Neem vaders dan mee naar deze 
boeiende ochtend. Zondag 14 ju-
ni van 11.00 tot 11.45 uur in de bi-
bliotheek Stadsplein. De toegang is 
vanaf 4,50 euro en een begeleider 
mag gratis mee. Geschikt voor kin-
deren in de leeftijd van 5 tot en met 
10 jaar. Kaarten zijn te koop in een 
van de Amstelland bibliotheken of 
online via www.debibliotheekam-
stelland.nl.

Kleuterfeest en schoolreis 
Kudelstaart - Maandag 8 juni zijn 
de groepen 3 tot en met 7 van De 
Graankorrel op schoolreis geweest. 

De kinderen werden in de ochtend 
uitgezwaaid door de kleuters en 
groep 8, waarna de bus voor groep 
3 en 4 vertrok naar Oud Valkeveen 
en de bus van groep 5 tot en met 
7 naar Duinrell. Iedereen heeft vol-
op genoten van de leuke attracties 

en het mooie weer. De kleuters had-
den hun eigen feestje. Het kleuter-
feest met het thema Circus. Ieder-
een was mooi verkleed en wat heb-
ben de kleuters genoten! In de och-
tend was er een leuk spelletjescir-
cuit met hulp van groep 8 en een 
heerlijke lunch. In de middag kwam 
clown Kiko een voorstelling geven 
en kregen alle kinderen een dieren-
ballon mee naar huis. 

Bovenste rij van links naar rechts: Nikki, Roxy, Stelle, Sterre, Laura, Yara en 
Maaike. Onderste rij van links naar rechts: Eva, Naomi, Mijntje, Noor en Mar-
leen gefl ankeerd door coaches Coen en Inge.

Hockey jeugdcompetitie
MD7 Qui Vive kampioen!
De Kwakel - Het waren nog span-
nende weken. Met immers maar 1 
puntje voor op de nummer 2 moest 
iedere week gewonnen worden om 
de eerste plaats in de lentecompe-
titie vast te houden. Maar dat deden 
de hockeymeiden van Qui Vive D7 
dan ook. Steeds overtuigender trok-
ken de meiden de wedstrijden naar 
zich toe. Zelfs met 7-1 in de een na 
laatste wedstrijd. En na die wed-
strijd konden de meiden gaan uit-
kijken naar de kampioenswedstrijd 
de week erop ... winst in de laatste 
wedstrijd zou immers het kampioen-
schap defi nitief maken. Maar wat 
bleek, de nummer 2 liet ineens pun-
ten vallen waarmee de Qui Vive mei-
den de punten van de laatste wed-
strijd niet eens meer nodig hadden. 

Ze waren al kampioen! De meiden 
wilden natuurlijk wel de laatste wed-
strijd in stijl afsluiten. Maar blijkbaar 
zaten ze al zo in de kampioensroes 
dat ze snel op een 1-0 achterstand 
kwamen. Met aanwijzingen van de 
coaches en onder luide aanmoedi-
gingen van de moeders en vaders op 
de tribune, trokken de meiden toch 
de wedstrijd naar zich toe: eindstand 
4-2 in het voordeel van het kampi-
oensteam van Quive Vive. En daar-
na werd het kampioenschap in stijl 
gevierd: met bossen bloemen, een 
certifi caat, een chocolade champag-
nefl es, taart en nog veel meer. Ook 
werden natuurlijk de coaches Coen 
en Inge goed in het zonnetje gezet. 
Een prachtig en gezellig jaar voor de 
MD7 van Quive Vive!

Groep 8 Graankorrel bakt 
pannenkoeken in Rozenholm
Kudelstaart  - Maandag 1 juni heb-
ben de leerlingen van groep 8 van De 
Graankorrel pannenkoeken gebakken 
bij vier woongroepen in Rozenholm. 
Eerst werden er grote stapels gebak-
ken. Het begon al lekker te ruiken op 
de afdelingen en de bewoners kre-
gen er trek van. Iedereen werd keu-
rig voorzien door de kinderen. Voor 
de leerlingen was het een hele erva-

ring om met deze leeftijdsgroep om te 
gaan. “Een mevrouw bleef maar over 
de oorlog vertellen.” En: “Een meneer 
dacht dat wij zijn kleinkinderen wa-
ren.” En natuurlijk ook positieve en 
dankbare reacties: “Wat een lieverd-
jes, zeg, die kindertjes!” De kinderen 
en de ouderen hebben ook lang met 
elkaar gepraat. Allen kijken terug op 
een geslaagde dag.

4 Teams van Zuidooster 
bij Mini-voetbaltoernooi
Aalsmeer - Groep 4C van OBS de 
Zuidooster was zeer goed vertegen-
woordigd bij het mini-voetbaltoer-
nooi bij F.C. Aalsmeer op woensdag 
3 juni. Maar liefst 2 meisjes teams 
(waarvan 1 team aangevuld met 2 
meiden uit groep 4B) en 2 jongens 
teams konden de school vertegen-
woordigen. Al in de ochtend waren 
de kinderen merkbaar zenuwachtig 
in de klas. Na bemoedigende woor-
den van juf Juliette om vooral veel 
plezier te hebben tijdens het toer-
nooi, gingen de kinderen om 12.15 
uur met gezwinde spoed naar de 
voetbalclub waar om 13.00 uur de 
eerste wedstrijden al werden ge-
speeld. Zuidooster 4 (jongens) heeft 
helaas alle wedstrijden verloren en 
kon zelf geen punt scoren over de 
gehele dag. Toch hebben Bo, Jens, 
Sebastiaan, Kasper, Teun en Thijn 
onder leiding van Edwin zich kos-
telijk vermaakt! Ze pakten hun ver-
lies sportief op en holden enthousi-

ast achter de bal. 
Zuiooster 3 (meisjes) heeft alleen de 
eerste wedstrijd verloren en daarna 
alles gewonnen. Daarmee kwamen 
Sienna, Julie, Sophie, Noor, Siana en 
Oemnia op eerste plaats in de pou-
le om door te gaan voor de halve fi -
nales. De Oosteinderschool eindig-
de ook op de eerste plaats, maar 
met een hoger doelsaldo. Hierdoor 
mochten de meiden onder leiding 
van Marco niet door naar de fi nale. 
Zuidooster 2 (meisjes) heeft helaas 
3 keer verloren en 1 maal gelijk ge-
speeld, maar ook hier was de team-
spirit hoog. Yael, Riva, Britt, Domi-
nique en Lisa hebben onder leiding 
van Lisette goed gespeeld en ple-
zier gehad. 

Zuidooster 3 (jongens) lieten vanaf 
het begin van het toernooi zien wie 
de baas van het veld was. Jean-Paul, 
Rik, Max, Dani, Bodi en Jasper tikten 
vanaf de eerste wedstrijd bal na bal 
in het doel. Keeper Jasper was lastig 
te passeren en stond als een leeuw 
het doel te verdedigen. De halve fi -
nale werd gespeeld tegen een team 
van Samen Een en ook hier was het 
team van de Zuidooster onder lei-
ding van Stephan de baas. De fi na-
le tegen eveneens een team van Sa-
men Een was een stuk spannender. 
Maar ook hier bleken de jongens 
van de Zuidooster net iets sterker. 
De beker mocht mee naar Aalsmeer 
Oost en volgend jaar is de Zuiooster 
er weer bij! F.C. Aalsmeer bedankt 
voor de goede organisatie en het 
gezellige toernooi!
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Nationale kampioenen bij 
Biljart Vereniging Aalsmeer 
Aalsmeer - De kampioenen zijn 
bekend van het KNBB Libre-klein 
landskampioenschap 2e en 4e klas-
se dat op 4 juni bij Biljart Vereniging 
Aalsmeer zijn finale beleefde. De 8 
spelers, uit het hele land afkomstig, 
werden om 10.00 uur welkom gehe-
ten door het bestuur in het Biljart-
lokaal aan de Roerdomplaan. Wet-
houder sport Gertjan van der Hoe-
ven maakte de eerste carambo-
le waarna de heren aan stoot wa-
ren. Ook de 4 arbiters en schrijvers 
namen hun plaatsen aan de tafels 
in. Na de lunch voor spelers en ar-
biters, die pas omstreeks half twee 
genuttigd werd, konden de beslis-
sende partijen een aanvang ne-
men. De spanning was er tot aan 
de laatste inspanning, omdat de 

biljarters behoorlijk aan elkaar ge-
waagd waren. Voor de spelers, hun 
partners en de overige aanwezigen 
was het een mooie strijd. Alle fina-
listen moesten drie partijen spelen. 
Winnaar 2e klasse Libre-klein werd 
de heer J. Stapelbroek met Moyen-
ne 4,179 en een Hoogste Serie van 
29. De heer A. Pannekoek werd de 
winnaar in de 4e klasse Libre-klein 
met Moyenne 1,640 en Hoogste Se-
rie 12. Biljartvereniging Doetinchem 
kan trots zijn, omdat beide winnaars 
uit deze vereniging afkomstig zijn. 
BV Aalsmeer kan met grote tevre-
denheid terugkijken op een zeer 
geslaagde organisatie van het nati-
onaal kampioenschap dat voor het 
eerst sinds hun bestaan aan hen 
gegund werd.

Het ereschavot met de nummers 1, 2 en 3 van 2e en 4e klasse. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet winnaar 
vlucht vanuit Quievrain
Aalsmeer - Vrijdag zou de Mara-
thon vlucht vanuit het Franse Agen 
de start voor het Marathon seizoen 
zijn, maar door de slechte voorspel-
lingen van het weer, met onweers-
buien en harde windstoten werd de 
vlucht een dag uitgesteld. Zaterdag-
morgen was het weer hersteld, snel-
ler dan verwacht, en kon begonnen 
worden met het lossen van de dui-
ven op verschillende locaties. Om 
08.00 uur konden de duiven voor 
de vlucht vanuit het Franse Bourges 
met een gemiddelde afstand van 
599 kilometer van start gaan, om 
08.30 uur kregen de duiven van de 
vlucht vanuit Quievrain met een ge-
middelde afstand van 218 kilometer 
de vrijheid, en om 12.00 uur gingen 
de duiven in Agen met een gemid-
delde afstand van 949 kilometer los. 
De duiven vanuit Quievrain kwamen 
razend snel naar huis, om 10.56.17 
uur landde de 234 van Cees van vliet 
op het hok in Kudelstaart, en deze 
duif maakte 1477,926 meter per mi-
nuut ofwel 88,7 kilometer per uur en 
was daarmee de snelste van de ver-
eniging. Cees werd hiermee twee-
de in het rayon, waar 1529 duiven 
in concours waren. John van Duren 

uit Amstelveen werd tweede en v. 
Leeuwen & v. Grieken uit Aalsmeer 
derde. Toen was het de beurt aan 
de duiven van Bourges, die had-
den het beduidend moeilijker in ver-
band met de NNW wind in Frank-
rijk, maar om 16.04.09 verwelkom-
de Johan van Ackooy uit Hoofddorp 
zijn 077 die een snelheid maakte 
van 1244,675 meter per minuut of-
wel 74,7 kilometer per uur. Hiermee 
werd de combinatie 16e in het ray-
on waar 1009 duiven in concours 
waren. Tweede werd J.H. van Duren 
uit Amstelveen en derde W. Wijfje 
uit De Kwakel. De Marathon vlucht 
vanuit Agen werd een loodzwa-
re, daarvan was er maar een duif in 
Noord Holland die sneller ging dan 
1000 meter per minuut, dus werd 
het een lange zit. Om 12.57.08 kon 
Jan van Dijk in Aalsmeer zijn 8 ja-
rige duif de 776, die dus veel erva-
ring heeft en een toppertje op zijn 
hok is, verwelkomen. De duif over-
brugde de afstand van 949,645 ki-
lometer met 855,434 meter per mi-
nuut. Jan werd hiermee 17e in het 
rayon. Tweede werd S. Vonk uit 
Aalsmeer en derde W. Grapendaal 
uit Aalsmeer. 

Opbrengst: 6.250 euro
Veel animo voor Dorpentocht 
Aalsmeer - De 38e versie van de 
Dorpentocht was weer een ouder-
wets gezellige fietsdag. Het weer 
was, met 20 graden en niet veel 
wind, erg aangenaam. Daarom be-
sloten 2.200 mensen om weer op 
hun fiets te stappen voor een leu-
ke fietstocht voor het goede doel. 
En dat heeft de organisatie gewe-
ten. Ruim vóór de officiële start-
tijd van 09.30 uur stonden de eer-
ste deelnemers al ongeduldig te 
wachten om te kunnen vertrekken. 
De meeste vrijwilligers van Stichting 
Dorpentocht waren toen nog bezig 
om hun startpost op te bouwen en 
te verfraaien met veel, fel gekleur-
de vlaggetjes. De hoofdpost was 
dit jaar opnieuw bij het Keizer Ka-
rel College te Amstelveen. Vandaar 
uit ging de route via de polder rich-
ting Amsterdam. Op de hoogte van 
de snelweg A10 stak men de Am-
stel over en kwam men via fiets-
pad bij de Ouderkerkerplas. Vervol-
gens via een steile fietsbrug over 
de snelweg A2. In Amsterdam Zuid 
Oost langs de spoorbaan naar Ab-
coude en vervolgens door de pol-
der naar Baambrugge. Daarna niet 
over, maar via een fietstunnel onder 
de snelweg A2 naar Vinkeveen. Dan 
naar de weinig bekende Demmerik-
se sluis en via de polder naar Wilnis, 
Mijdrecht en door naar Uithoorn. 
Toen was het nog maar een klein 
stukje via Aalsmeer naar Amstel-
veen terug. De splitsing van de 55 
en 35 kilometer routes was naast de 
snelweg A2. De 35 kilometer tocht 
sneed vandaar een heel stuk af en 

liep langs de Amstel naar Ouder-
kerk en rechtstreeks naar Uithoorn 
waar de beide routen weer bij elkaar 
kwamen. De beide afstanden moes-
ten met een routebeschrijving wor-
den gefietst, maar waren gelijktij-
dig geheel uitgepijld met de bordjes 
met het bekende Dorpentochtlogo. 
De organisatie had zelfs op grote 
kruisingen waarschuwingsborden 
voor het autoverkeer geplaatst ‘Pas 
op, fietstocht’. Mede hierdoor zijn er 
geen ongelukken gebeurd. Een paar 
deelnemers hadden pech en kregen 
onderweg een lekke band. Sommi-
gen van hen zijn geholpen door de 
mobiele fietsenmaker of een vrij-
williger van één van de ‘bezemwa-
gens’ die door de Stichting Dorpen-
tocht speciaal hiervoor waren in-
gezet. Het Goede Doel van dit jaar 
was Stichting Kind Aan Huis (Du-
shi Huis). Deze stichting heeft tot 
doel om kinderen en jong volwasse-
nen met forse hechtingsproblema-
tiek (een vergeten doelgroep) een 
veilige woonsituatie te bieden waar-
in ze tot rust komen en hun basis-
vertrouwen kunnen herstellen om 
uiteindelijk uit te groeien tot een 
normaal functionerend en aan de 
maatschappij deelnemend mens. 
Op zondagavond, direct na de fiets-
tocht, kon de voorzitter van de Dor-
pentocht, de heer Marco de Knegt, 
in aanwezigheid en onder luid ap-
plaus van alle vrijwilligers - symbo-
lisch - een bedrag van 6.250 euro 
overhandigen aan de voorzitter van 
de Stichting Kind Aan Huis, die deze 
gift met veel dank in ontvangst nam. 

Funny Horse Kür op muziek
Aalsmeer - Nadat de Kür bij Funny 
Horse afgelast werd op 31 mei we-
gens het slechte weer werd dit eve-
nement gehouden op zondag 7 ju-
ni onder zonnige weersomstandig-
heden. Totaal 11 acts zijn de revue 
gepasseerd. Solo’s, duo’s en zelfs 
een groep hadden in allerlei the-
ma’s een leuke proef in elkaar ge-
zet. Bij de solo’s was de eerste prijs 
voor Lisa Dieleman met Lucky, zij 
reden een kür op een ‘dark’ thema. 
De tweede plaats was voor de com-
binatie Marinde Duijker met Sylvia 
die als Byonce door de baan gin-
gen. Bij de duo’s won het duo van 

de zusjes Kim en Wendy Schindeler 
en tweede werden Ingrid en Chanel 
met hun Frozen kür. Er was slechts 
1 groep, maar deze kreeg wel de 
hoogste score van de middag. Dit 
was de les van de dinsdagavond 
met Famke, Femke, Ruth, Rozema-
rijn, Kelsey en Dian. Al met al een 
zeer geslaagde dag en grote dank 
aan Birgit Joore voor het jureren. Op 
zondag 21 juni worden als afslui-
ting van dit seizoen de clubkampi-
oenschappen gehouden. Tijdens de 
eerste week van de vakantie is er 
nog een ponykamp. Daarna sluit de 
manege tot 10 augustus. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 12 ju-
ni is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ie-
dereen is van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur. De zaal gaat open 
om 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Het koppelkaarten op 
5 juni is gewonnen door Bert van 
de Jagt en Ben Bon met 5770 pun-
ten, op twee Gerard Pouw en Ubel 
Blom met 5237 punten en op drie zijn 
Chris van Wijhe en Paul van Aalst 
geëindigd met 4976 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Rijk van Eg-
dom en Dirk Tromp met 3749 punten.

Dam tot Dam wandeltocht 
met Atletiek Vereniging
Aalsmeer - Op zaterdag 19 sep-
tember doen er zo’n 17.000 wan-
delaars mee aan de Dam tot Dam 
Wandeltocht. Deelnemers aan de 
20, 27 en 42 kilometer gaan voor het 
Paleis op de Dam in Amsterdam van 
start. Vanaf hier wandelen zij door 
het bruisende centrum van Amster-
dam en de volkswijk Jordaan. Na 
oversteek van het IJ volgt een af-
wisselende route naar de sfeervol-
le Dam van Zaandam. De finish is 
op de Burcht waar ook de 10 kilo-
meter afstand van start gaat. Meer 
informatie: www.damtotdamwan-
deltocht.nl. Je kent vast wel iemand 
in je omgeving die ieder jaar voor 
de Dam tot Damloop traint. Lijkt jou 
dit ook leuk, maar kun of wil je niet 
hardlopen? Dan biedt AVA dit jaar 
ook de mogelijkheid om te trainen 
voor de wandeleditie. Op zondag 21 

juni om 9.00 uur start in de kanti-
ne van AVA een kennismaking en 
een uitleg over de opbouw. Er wordt 
gestart met een wandeling van on-
geveer 6 kilometer vanaf de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan. De we-
ken erna wordt in het Amsterdam-
se Bos gewandeld, start op dezelf-
de tijd (9.00 uur), maar dan van-
af de parkeerplaats bij de camping 
van het Amsterdamse bos. Gestart 
wordt met een uur opbouwend naar 
drieënhalf uur, vertaald naar kilo-
meters zal dit neerkomen op circa 6 
tot zo’n 20 kilometer. De kosten be-
dragen 25 euro per deelnemer. Het 
startbewijs voor de Dam tot Dam-
wandeltocht is hierbij niet inbegre-
pen. Enthousiast? Meld je per e-
mail aan bij: lager429@planet.nl. Wil 
je meer informatie? Bel Jolanda: 06-
22663645.

AVA pupillen in het zonnetje
Aalsmeer - Zaterdag was de 2e pu-
pillencompetitie bij AAC in Amster-
dam. Deze zonovergoten dag was 
perfect om sportieve prestaties neer 
te zetten en dat deden d atleetjes 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer 
ook allemaal. 

Elf pupillen streden om nieuwe per-
soonlijke records bij de meerkamp, 
hoogspringen, verspringen, balgooi-
en, kogelstoten en sprint. Ze de-
den dit vol overgave en dat lever-
de mooie prestaties op. Als afslui-
ting werd er ook een lange afstand 
gelopen, afhankelijk van leeftijd was 
dit 600 of 1000 meter. Hierbij waren 
verschillende atleten vooraan te vin-
den. Justin Allewijnse wist zelfs de 

eerste plaats te bemachtigen. Finn 
Rademakers eindigde op de twee-
de plaats en Roanna Geleijn kreeg 
brons uitgereikt. Andere uitslagen 
waren: Finn Rademaker 5e meer-
kamp, Zeger Haspels 13e meer-
kamp en 1000 meter, Niels Hout-
kamp 8e meerkamp en 10e 1000 
meter, Justin Allewijnse 5e meer-
kamp, Steven Waasdorp 9e meer-
kamp en 4e 600 meter, Tygo Witte-
veen 15e meerkamp en 6e 600 me-
ter, Roanna Geleijn 4e meerkamp, 
Julie Witteveen 10e meerkamp en 
1000 meter, Gwen Allewijnse 19e 
meerkamp en 16e 1000 meter, Nicky 
Verlaan 7e meerkamp en 26e 1000 
meter en Senna Stokman 29e meer-
kamp en 15e 1000 meter.

RKDES jeugd sluit 
succesvol seizoen af
Kudelstaart - Het voetbalseizoen 
loopt alweer op zijn einde. De com-
petitie is afgelopen en de mees-
te toernooien zijn gespeeld. Tijd om 
op passende wijze het seizoen af te 
sluiten en terug te blikken. 
Dat kan natuurlijk maar op één ma-
nier: een potje voetballen. En zo 
toog de jeugd van RKDES zater-
dag nog een keer naar de Wim Kan 
Dreef en werden er sportieve on-
derlinge partijtjes gespeeld. Daar-
na werd verzameld op het hoofd-
veld waar de eerste werkzaamhe-
den voor de aanleg van het kunst-
gras al zijn gestart. De voorzit-
ter van het Jeugdbestuur, Gerard 

Zuidgeest, blikte terug op een suc-
cesvol seizoen voor de jeugd waar-
in RKDES ruim 50 nieuwe jeugdle-
den heeft mogen verwelkomen! Het 
seizoen 2014-2015 was memorabel 
door de sportplaatjesactie waardoor 
heel Kudelstaart aan het verzamelen 
sloeg. En natuurlijk door het behaal-
de kampioenschap door de ME1 en 
de E1! Tot slot werden de leiders, 
trainers en andere vrijwilligers be-
dankt voor hun inzet het afgelopen 
seizoen! Iedereen kan nu gaan ge-
nieten van een mooie zomer(stop). 
Op 15 augustus wordt het seizoen 
2015-2016 weer geopend op het 
nieuwe kunstgrasveld!

Open Aalsmeers kampioenschap
Zwemloop voor jeugd en 
tieners in het Oosterbad
Aalsmeer - Dit jaar is er door de 
jeugdcommissie van Oceanus een 
initiatief genomen om de jaarlijk-
se zwemloop in het Oosterbad op 
te waarderen. Normaal gesproken 
wordt de zwemloop alleen voor de 
eigen (jeugd)leden, gehouden maar 
omdat het de tiende editie is, wordt 
er een Aalsmeers open kampioen-
schap van gemaakt. Op zaterdag 
20 juni start om 10.00 een wedstrijd 
voor jeugd en junioren triatleten uit 
het eigen district. De volgende twee 
startseries, voor maximaal 50 deel-
nemers per serie, zijn speciaal be-
doeld voor de scholen uit Aalsmeer 
en omstreken. Startserie één is 
voor de basisschool, groep 7 en 8, 

startgroep twee voor de middelba-
re school, eerste en tweede klas. De 
jeugdcommissie van Oceanus gaat 
vooraf alle klassen van groep 7 en 8 
en voortgezet onderwijs klas 1 en 2 
een clinic geven waarmee ze hopen 
de kinderen te motiveren om mee te 
doen. “Het wordt een laagdrempelig 
evenement waarin we heel veel kin-
deren in aanraking laten komen met 
onze zwemvereniging en lekker la-
ten sporten in en om een geweldig 
mooi openlucht zwembad”, aldus 
Ton Keijberg van Oceanus en Loeki 
Brommer van het Oosterbad. Mee-
doen? Opgeven kan via www.tria-
thlonaalsmeer.nl. Op de website ook 
meer informatie over de zwemloop.
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Aalsmeer - Alweer de elfde editie van de ju-
nior pramenrace vindt aanstaande zaterdag 
13 juni plaats en dit keer mogen alle deelne-
mers er 1 groot spel van maken. Het thema 
‘Speel je Game’ sluit een beetje aan bij de 
pramenrace voor de groten. Het carnaval op 
het water in september gaat de ‘reclame in’ 
en volgens het zeskoppige bestuur zijn recla-
mes eigenlijk net als spelletjes: Ze houden je 
soms (te lang) aan de buis of de computer ge-
kluisterd. “Wij laten ze lekker een dag buiten 
spelen”, zegt Arnaud. Om 13.00 uur precies 
wordt het startschot gegeven bij het Stok-
keland, achter het gemeentehuis. Maximaal 
veertig pramen mogen deelnemen aan de 
tocht der tochten voor alle jeugdige inwoners. 
De veertig pramen met hierin gemiddeld acht 
jongens en meiden gaan weer de door Ro-
dy bedachte (veilige) route binnen de eilanden 
varen, maar uiteraard zijn nieuwe opdrachten 
en spelletjes bedacht. Het wordt vast en ze-
ker weer een spektakel met een deelname 
van totaal zo’n 300 kinderen die, zo hoopt het 
bestuur, per team fl ink hun best hebben ge-
daan om de praam om te toveren passend bij 
het thema ‘Speel je Game’ en welke spelle-
tjes de jongens en meiden zoal graag spelen 
zal aanstaande zaterdag zeker duidelijk wor-
den. Misschien wel computerspelletjes, maar 
een ‘potje’ voetballen, handballen of tennis-
sen is bijvoorbeeld ook een spelletje! 
De opdrachten tijdens de race hebben na-
tuurlijk ook allemaal te maken met het the-
ma. Zo is de opdracht ‘boter, kaas en eie-
ren’ opgenomen in de route, moeten de her-
sens gekraakt worden bij ‘raad je plaatje‘, is 
het spel ‘jeu de boule’ toch eigenlijk niet zo 
heel ouderwets en wie weet wat ‘Super Ma-
rio’ in petto heeft?  Het Stokkeland is niet al-
leen het startpunt en de locatie voor kijkers 
om alle deelnemers succes te wensen en uit 
te zwaaien, maar is ook de plek van de fi nish. 
Na de spelletjes tijdens de junior pramenrace 
wacht hier nog een gezellig treffen voor al-
le deelnemers, bestuursleden, belangstellen-
den, dj Kees Markman en de brandweer, die 
dit keer niet de spuit ter hand neemt, maar de 
fl es om de kelen voor een zacht prijsje nat te 
houden met frisdrank! En na beraad door de 
jury, vindt de prijsuitreiking plaats. Wie wint de 
grootste spelletjestrofee?

Zwaaien voor punten
Direct na de start wacht eigenlijk gelijk al de 
eerste opdracht. Zwaaien naar alle ‘thuisblij-
vers’ is prima, maar vergeet ook niet de han-
den te bewegen voor de jury. Ze letten er op 
en noteren hiervoor punten! De veertig pra-
men dienen, net als bij de race voor de gro-
ten, voortgestuwd te worden door nostalgi-
sche penta-motoren. Het bestuur is in de-
ze behoorlijk streng. Geen oude penta ach-
ter de praam, helaas dan gelijk gediskwalifi -
ceerd wat betreft een podiumplaats. Het kan 
natuurlijk altijd gebeuren dat de penta bij de 
start alleen blijft roken. Het spelletje hiermee 
teneinde? Nee hoor, wie weet is een reser-
ve exemplaar beschikbaar en als het echt 
niet anders kan, dan toch blijven meespelen 
en ‘gewoon’ genieten van dit heerlijke doe-
dagje op het water met achter de praam een 
motor anno 2010 of zo. Het merendeel van 
de teams is gevormd door groepen vrienden, 
kinderen van deelnemers van de grote pra-
menrace en enkele fanatieke schoolteams. 
De meesten hebben een vaste captain, een 
familielid of een lid van de Raad van Twaalf, 
die inmiddels geheel vertrouwd is met de be-
treffende groep. Wil je winnen? Zorg dan voor 
een goede start, een  mooi versierde praam 
en kom met je team verkleed naar het thema 
‘Speel je Game’. Een goed begin is tot slot 
het halve werk. Misschien is het ook handig 
om vooraf af te spreken wie welke opdrach-
ten gaat vervullen en nog even na te kijken of 
alle mee te nemen artikelen aan boord zijn.  
Exact om 13.00 uur wordt zaterdag het eer-
ste team  ‘weggeschoten’ en dit is het team 
dat eerste is geworden tijdens de talenten-
jacht vorige week. Om de twee of drie minu-
ten mag vervolgens de volgende deelnemer 
(nummer twee) de penta aanslingeren tot al-
le teams zijn vertrokken voor deze gezellige 
doetocht op de Westeinderplassen, de Ring-
vaart en de Kleine Poel met haar vele, mooie 
doorvaarten. De talentenjacht heeft de start-
volgorde bepaalt. Wie hier afgelopen zaterdag 
niet is geweest of niet opgetreden heeft, moet 
achter aansluiten. 

Alle deelnemers hebben van het bestuur het 
startnummer reeds te horen gekregen en dit 
nummer is terug te vinden bij het Stokkeland. 
Er zijn dus vaste ligplaatsen voor aanvang en 
na afl oop. Bedacht overigens door Rody Pe-
ters, die met dit idee een plaatsje in het be-
stuur heeft weten te veroveren! 

Opdrachten en prijsuitreiking
In totaal zijn er dertien opdrachten en spel-
letjes te vervullen. Zorg dus dat je goed ont-
bijt zaterdagochtend en fris aan de start ver-
schijnt. Het verzamelen is overigens vanaf 
12.00 uur. Ook de negende editie van de juni-
or pramenrace kent natuurlijk weer een gehei-
me opdracht. Ieder jaar weer een verrassing, 
maar na het lezen van deze junior praambo-
de is ook deze bekend. Snel zoeken dus. PS: 
De geheime opdracht staat dik gedrukt, even-
als een drietal tips voor onderweg. Na zo’n 
twee uur is de tocht ten einde en wordt door 
de snelste deelnemers weer aangemeerd bij 
het Stokkeland. Overigens is het niet zo dat 
de snelste ook de winnaar is. De winnaar van 
de junior pramenrace is het team dat het best 
de opdrachten heeft uitgevoerd, zich gehou-
den heeft aan de geheime opdracht, een ori-
ginele thuisopdracht heeft ingeleverd en na-
tuurlijk telt de tijd mee. Deze vier facetten be-
palen, na aftrek van eventuele strafpunten, 
wie de grootste beker in ontvangst mag ne-
men. De prijsuitreiking begint rond 16.00 uur 
op het Stokkeland. Tijdens het wachten zorgt 
dj Kees Markman dat de deelnemers spor-
tief een dansje kunnen wagen of misschien 
een dansspelletje verzinnen. Alle begelei-
ders en inmiddels gearriveerde ouders kun-
nen een versnapering halen bij de brandweer. 
Het wordt aanstaande zaterdag vast en zeker 
weer heel bedrijvig op het water en hopelijk 
laat de zon zich veelvuldig zien. Ga alvast dui-
men voor een lekkere zomerse dag. Heel veel 
succes en plezier allemaal!

‘Speel je Game’ 
tijdens elfde junior pramenrace

Zaterdag 
weer start en 
finish bij het 
Stokkeland

Zaterdag 
weer start en 
finish bij het 
Stokkeland

Zaterdag Zaterdag 
weer start en 
finish bij het 
Stokkeland

De Huftertjes als eerste weg!

Startvolgorde en 
teams elfde junior 
pramenrace
Aalsmeer - Tijdens de sport- en spelmiddag met de emmers, spon-
zen en water van Sponge Bob afgelopen zaerdag 6 juni bij feesterij de 
Bok is fl ink gestreden om een hoge startplaats. Er is hard gehold, de 
sponzen goed vol gezogen en leeg geknepen en best heel goed sa-
mengewerkt door de teams. Het was best een klus om de winnaars 
te kiezen, maar het is gelukt. Onderstaand de startnummers (volgor-
de) en de deelnemende teams aan de elfde junior pramenrace ‘Speel 
je Game’ zaterdag 13 juni:

 1. De Huftertjes: Inge Tent
 2. Junior Stenhuismaatjes: Jordy Brouwer
 3. Subway surfers: Frank Weening
 4. Little Lady’s: Evelyn Slavenburg
 5. Oost karters: Christiaan Alderden
 6. Bel Je Me: Rozemarijn Kolk
 7. De Dolfi jnen: Scouting WWB 
 8. Rainbow Girls: Simone Blom
 9. Uithoorn doet ook weer mee : Petra Voorn
10. Curve-Freaks: Jasper Engel
11. De wijze Keesjes: Maarten Maarse
12. Muppies World: Erik Verbeek 
13. Aprameja: Alderd Leeghwater
14. Angrybirds: Sander van der Laarse
15. SCW Leeuwen: Ed Vreeken
16. Linkerhand op rood: Sandra de Boer
17. De Watermakers: Michiel Pos
18. The Miners!: Ron Leegwater
19. Bokkekindjes: Jessia Davans
20. De Mini Bierbaron: Walter van Leeuwen
21. Rechterhand op groen: Sandra de Boer
22. Blick Black en Bjoetiful: Marco Offerman
23. Bubbels: Anja Fijn
24. De Game Club: Bianca van de Polder
25. De Kleine Keurigies: Jos van Ackooy
26. Wrakhout: Niels Bruine de Bruin
27. OK team 1: Gerard Nooter
28. De Buur(t)meisjes: Heleen van der Meer
29. Last Minute 2: Jessica Wisse
30. OK team 2: Auke Ceelen
31. Junior Prutpraam: Mark Geleijn
32. Tuutenblikkies: Erik van Velzen

Bij twijfel website raadplegen!
Liefst zon tijdens 
de elfde junior 
Aalsmeer - Het enige wat de 
een gezellige spelletjesdag op 
het water tijdens de junior pra-
menrace in het water kan laten 
vallen, is het weer. Aan de deel-
nemers ligt het niet, zij zijn het 
zonnetje van de dag. Echter, het 
weer in Nederland is onvoorspel-
baar. Er zijn dit jaar wel een paar 
mooie dagen geweest, maar het 
is wel lang koud gebleven. De 
afgelopen twee weken hebben 
vooralsnog de koude winter iets 
doen vervagen, maar blijft dit zo? 
De eerste zes keren hebben al-
le deelnemers geluk gehad. De 
weergoden waren de jongens 
en meiden gunstig gestemd. Het 
was steevast zonnig op de dag 
van de tocht. Drie jaar geleden 
regende het helaas en zaten al-
le teams letterlijk rondom in het 
water. Steeds meer is er het ver-
moeden dat de oorzaak hiervan 
gezocht moet worden in het the-
ma van toen: ‘Onderwaterwe-
reld’. Twee jaar geleden was het 
thema ‘Ik ga op reis’ en meest-
al gaat de reis naar een zonnig 
oord. Zo ook de reis van de juni-
or pramenrace, een heerlijk zon-

netje scheen op alle bolletjes. Vo-
rig jaar was het thema ‘Ik droom 
van…’ en of het lag aan de zon-
nige deelnemers of het feit dat 
de zomer deze dag (21 juni) be-
gon, het was perfect weer. Zelfs 
de zonnebrand moest tevoor-
schijn gehaald worden! Als al-
le deelnemers ook dit keer weer 
zonnig aan de start verschijnen, 
gaat het vast helemaal goed ko-
men zaterdag! Natuurlijk laten de 
deelnemers zich de pret niet ont-
nemen bij een spatje regen, ech-
ter bij heel slecht en stormach-
tig weer gaat de junior pramen-
race niet door. Niemand, en ook 
het bestuur niet, wil dat er onge-
lukken gebeuren en de spelle-
tjes in het water vallen… Bij twij-
fel over het weer kan de website 
www.juniorpramenrace.nl ge-
raadpleegd worden.

Opdracht 1:
Neem 1 kippenei

per persoon mee!

De Huftertjes als eerste weg!

Tip: Thuisopdracht 
(SPIE bordspel 
niet vergeten!
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wenst de 

 
een ijzersterke junior pramenrace!
“Happy Birds”

Geheime opdracht:
Neem 

witte watten mee!

Raad je plaatje en jeu de boule 
tijdens 11e junior pramenrace
Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt aan-
staande zaterdag 13 juni de eerste 
praam voor alweer de elfde editie van 
de junior pramenrace. Team De Hufter-
tjes mag als eerste starten. Deze jon-
gens en meisjes hebben afgelopen za-
terdag tijdens de sport- en spelmid-
dag laten zien goed met emmers, spon-
zen en water om te kunnen gaan en dat 
goed samenwerken heel belangrijk is. Na 
een halve minuut mag de nummer twee 
de penta aanslingeren en dit is dit jaar 
Stenhuis Maatjes, gevolgd door nummer 
drie: Subway Surfers.
Publiek is overigens van harte welkom 
om de teams, veertig in totaal, uit te ko-
men zwaaien. Op het Stokkeland, achter 
het gemeentehuis, is hiervoor voldoende 
ruimte. De pramen verzamelen zich hier 
overigens vanaf 12.00 tot 12.30 uur, dus 
eerder komen om alvast alle spelletjes 
te bekijken, is een aanrader. Voordat het 
startschot gegeven wordt, kijkt het be-
stuur eerst of alle deelnemers een zwem-
diploma hebben en zo niet, een zwem-
vest dragen. En gekeken wordt of de be-
manning van de week er voor tijdens de 
spelletjesmiddag aanwezig is. Tenminste 
vier van dezelfde personen dienen in de 

praam te zitten om offi cieel deel te mo-
gen nemen. Na de start gaat de route 
langs de Stommeerkade, onder de brug 
van de Stationsweg door, langs jachtha-
ven Nieuwe Meer rechtsaf de Brande-
wijnsloot in en bij het Praamplein wacht 
al de eerste opdracht. En wie voor veel 
punten speelt, let op: Net weer vertrok-
ken nadert het zorgcentrum en zwaaien 
naar de opa’s en oma’s levert extra pun-
ten op. In totaal mogen dertien spelle-
tjes gespeeld worden en uiteraard heb-
ben allen te maken met het thema ‘Speel 
je Game’. Jeu de Boule staat op het pro-
gramma, evenals boter, kaas en eieren. 
Vergeet dus niet een doosje kippeneie-
ren mee te nemen, per deelnemer een! 

Thuisopdracht en aankleding
Onderweg bij controlepost De Zotte 
Wilg aan de Kleine Poel dient de thuis-
opdracht ingeleverd te worden. Aan de 
deelnemers is gevraagd een SPIE bord-
spel (kaartspel) te ontwerpen. Het be-
stuur verwacht een lange, koude winter 
en dan is binnen bij de open haard een 
bordspel met elkaar spelen heel gezellig! 
De gemaakte spelletjes worden allemaal 
meegenomen naar het Stokkeland, al-

waar de jury zich gaat buigen wie de prijs 
voor het leukste of origineelste spel krijgt. 
De fi nish is ook bij het Stokkeland. Hier 
wordt de tijd geklokt en gaan het bestuur 
en de jury aan de slag met de tijden en 
de behaalde punten. Niet alleen de tijd 
en de punten bepalen overigens de uit-
slag, de versiering van de praam en de 
kostuums van de inzittenden tellen even-
veel mee. Dus, zorg dat je het spel vol-
ledig speelt!

Extra strafpunten voor muziek
Het bestuur wil extra benadrukken dat bij 
de fi nish de muziek uitgezet moet wor-
den. Niet uit, betekent dubbele strafpun-
ten en dat zou toch zonde zijn als je als 
team reuze je best hebt gedaan en al-
le spelletjes vol overgave gespeeld hebt. 
Muziek uit dus en als de captain dit niet 
snel genoeg doet, zelf even aan de volu-
meknop zitten of zo. 
Bovendien zouden de deelnemers bij 
binnenkomst niet de muzikale ontvangst 
kunnen horen van de dj’s Kees en Mar-
cel. Ook zonde! De prijsuitreiking is rond 
16.00 uur. Voor, tijdens en na kan geno-
ten worden van een drankje, ook door 
de kijkers.

Diverse controleposten op het water
Vooral zwaaien naar opa’s en oma’s in zorgcentrum!
Aalsmeer - Zoals ieder jaar worden 
langs de route van de junior pramen-
race controleposten ingericht. De he-
ren en dames op deze posten kijken of 
de deelnemers en hun captains en be-
geleiders zich aan de regels houden en 
of alle opdrachten en spelletjes goed 
worden uitgevoerd. De opdrachten en 
spelletjes leveren punten op, dus doe je 
best. Echt doen hoor, want wie ‘gewoon’ 
langs vaart of de opdracht even snel ver-
vult, loopt kans op extra strafpunten. En 
dat is toch zonde, zeker als het spelletje 

een grote beker kan opleveren. Er zijn dit 
jaar in de route ook weer twee verbor-
gen controleposten opgenomen. Dit om-
dat door de lange route er enkele moge-
lijkheden zijn om af te snijden. Niet doen 
hoor, de controleurs zijn superstreng en 
zetten zo een dik rood kruis achter 
de naam van het 
betreffende team. 
En dan is er zaterdag 
ook weer de mystery
vaarder, die 
eveneens alle 

teams scherp in de gaten houdt. Minder 
opvallend aanwezig is de juryboot, maar 
de twee heren van de jury hebben erva-
ring met slimme speltrucs. Dus, volg de 
uitgestippelde route, verzamel alle pun-
ten, zorg voor zo weinig mogelijk straf-
punten, blijf vrolijk zwaaien, zeker naar 
de oma’s en opa’s in het zorgcentrum,  
en wie weet wordt jullie spelletjesdag wel 
bekroond met applaus vanaf het podium 
en een prachtige prijs!

‘De Bokkekindjes’ gaan voor 
lol en gezelligheid
Aalsmeer - Ze waren helemaal in het knal-
roze, inclusief een knalroze petje, de mei-
den van het team ‘De Bokkekindjes’. De 
naam voor deze meidenboot was snel ge-
vonden. Enkele moeders varen mee in de 
‘grote’ race als ‘De Bokkewieven’. Ze va-
ren in een bok, niet in een praam. De mei-
den nemen aanstaande zaterdag plaats in 
deze zelfde bok. Lekker veel ruimte voor 
het uit negen meiden bestaande team. Ze 
waren afgelopen zaterdag ook een beetje 
‘thuis’. Bas, één van de eigenaren van De 
Bok, heeft connecties met het team en bij 
deze feesterij aan de Dreef vond de sport- 
en spelmiddag plaats. Dubbel begrijpelijk 

dus waarom gekozen is voor ‘De Bokke-
wieven’ en ‘De Bokkekindjes’. De meiden 
doen, aangevuld met enkele nieuwelingen, 
voor het tweede jaar mee. Vorig jaar on-
der een andere naam en op welke plaats 
ze toen zijn geëindigd weten ze niet meer. 
“Ergens in de dertig”, aldus één van de 
moeders. Dit jaar gaat de ‘Bok’ fanatiek 
de race in, maar eigenlijk vinden de mei-
den het vooral leuk en gezellig om mee te 
doen. Meidenboot ‘De Bokkekindjes’ be-
stond tijdens de spelmiddag uit Fabienne, 
Sara, Lonneke, Tessa, Emelie en Lisa en 
zaterdag stappen ook Tara, Lynn en Silver 
aan boord van de bok. Succes meiden!

Leerlingen Samen Een en Jozefschool 

Scholenfusie met Miners!
Aalsmeer - Uniek tijdens de elfde editie 
van de junior pramenrace: Een scholen-
fusie. Leerlingen van Samen Een gaan sa-
men met scholieren van de Jozefschool de 
praam in. Het gemengde team verschijnt 
aan de start onder de naam ‘De Miners!’ 
Met uitroepteken, wordt gezegd, dus bij 
deze. De vriendenclub, want dat zijn de-
ze jongens en meiden ook, doet voor de 
eerste keer in deze samenstelling mee. En-

kelen van hen hebben wel al een keer met 
een ander team meegedaan, maar voor 
de meeste van hen is ‘Speel je Game’ (het 
thema) de eerste race. Ze hebben er zin in.  
Winnen? “Ja”, zeggen ze in koor, iets voor-
zichtiger gevolgd door: “We gaan er voor.” 
Basisscholenteam ‘De Miners!’ is: Vincent, 
Kimberley, Joris, Niels, Jorit, Suzan, Alicia, 
Clou en Fleur. 
Succes zaterdag!

“Wij hebben er zin in”
‘Uithoorn doet ook weer
mee’ aan juniorrace
Aalsmeer - “Vorig jaar zagen we een op-
roep op facebook langskomen waarin een 
praam werd gevraagd voor een team zon-
der praam. Later hoorden we dat er meer 
pramen zich hadden aangemeld waardoor 
er nog één voor ons beschikbaar was. Na 
een oproep in de klas en nog wat vriendjes 
en vriendinnetjes hebben we een gezellig 
team gevormd en zijn we 8e geworden. Na 
één keer meevaren heeft het praamvirus 

ons echt te pakken. We hebben nu zelfs 
een offi ciële teamnaam: ‘Uithoorn doet ook 
weer mee’. En met het thema van dit jaar 
‘Speel je Game’ hopen we nog hoger te 
eindigen dan vorig jaar. Ons startnummer 
van dit jaar is in ieder geval nummer 9. Wij 
hebben er zin in!”, aldus de meiden en jon-
gens van ‘Uithoorn doet ook weer mee’. 
Succes!

één keer meevaren heeft het praamvirus één keer meevaren heeft het praamvirus één keer meevaren heeft het praamvirus 

Deelname voor elfde keer
Stenhuis Maatjes zijn er bij!
Aalsmeer - De Stenhuismaatjes, al ruim 
tien jaar een begrip in de ‘grote’ pramen-
race, maar inmiddels ook geen onbeken-
de meer bij de junior pramenrace. Voor 
de elfde keer vaart Kapitein Jordy Brou-
wer de minimaatjes door de slootjes van 
de Westeinderplassen. Elk jaar doen de 
kinderen en ouders hun uiterste best om 
goed en origineel voor de dag te komen.
Maar, nu de Stenhuis spruiten wat gro-
ter beginnen te worden, wordt het ook 
tijd om zelf wat meer de handen uit de 
mouwen te gaan steken. Weken gele-
den werd er al een vergadering belegd. 
Het thema was bekend dus de jongens 
en meiden moesten iets gaan kiezen. Na 
een kort, maar krachtig beraad werd er 
unaniem een besluit genomen. “We zijn 
er uit”, was de vrolijke mededeling aan 
kapitein Jordy. En dat was het. Hij heeft 
geprobeerd meer informatie los te peute-
ren, maar niet gelukt. Het blijft ook voor 

hem tot de laatste dag een verrassing. 
Inmiddels wordt er al druk geklust en ge-
knutseld, want ja, nog een paar nachtjes 
slapen en dan is het zover. De Stenhuis 

Maatjes hebben er zin in en gaan voor 
de winst. Ze mogen tot slot als tweede 
starten. 
Wie weet... Heel veel succes.

“We houden van spelletjes”

Dokter Bibber en dokters
in team ‘Bel je me’
Aalsmeer - De kinderen van team ‘Bel Je Me’ zijn: Annabel, Misha, 
Myrthe, Iris, Merel, Kiki, Merlijn en Jens. De jongens en meiden doen 
voor het derde jaar mee aan de junior pramenrace. “We doen ieder 
jaar mee met hetzelfde clubje, dat maakt het leuk. We doen mee aan 
de junior pramenrace, omdat het altijd leuk en gezellig is en omdat 
we van spelletjes houden”, aldus het achttal. Het thema van dit jaar 
is ‘Speel je Game’ en team ‘Bel Je Me’ heeft als thema Dokter Bib-
ber. “Kiki speelt meneer Bibber en wij zijn de dokters”, vertelt de rest. 
Hoe de praam en de deze deelnemers er precies uit gaan zien, blijft 
natuurlijk nog een verrassing tot aanstaande zaterdag 13 juni. Altijd 
handig zoveel dokters op het water... De naam ‘Bel Je Me’ is overi-
gens zorgvuldig gekozen. De teamnaam is samengesteld uit de laat-
ste drie letters van Annabel en de eerste twee letters van de namen 
van Jens en Merlijn. “We hebben er veel zin in”, laten Merel, Iris en 
Kiki namens de rest van hun team weten.  Heel veel succes. 
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Opdracht 2:
Neem karton op
A3 formaat mee!

Bestuur junior pramenrace: 
“Wij zijn zelf ook gek op 
spelletjes”
Aalsmeer - Sinds januari komen ze wekelijks 
bijeen, de drie dames en de drie heren van de 
junior pramenrace. Ze zijn volledig op elkaar in-
gespeeld, hebben de taken goed verdeeld en 
helpen elkaar waar nodig. Ondanks dat het al-
weer de elfde editie is van de Junior Pramen-
race zien Thea de Vries, Yvonne van Leeuwen, 
Esther Raadschelders, Arnaud Brouwer, Rody 
Peters en Peter van Ackooy het evenement nog 
steeds als een groot en gezellig spel. Met het 
thema zijn allen dan ook volledig in hun hopjes: 
‘Speel je Game’. “Een hot item”, legt Esther uit. 
“De kinderen worden aangemoedigd om ach-
ter de computer vandaan te komen en lekker 
buiten te gaan spelen. Op de dag van de Juni-
or Pramenrace zijn ze de hele dag buiten. Mooi 
toch?!“Er worden grapjes gemaakt, de serieu-
ze uitleg van Esther wordt een beetje op de hak 
genomen, maar de andere vijf zijn het wel met 
haar eens. Ze zien het zelf ook bij hun neefjes en 
nichtjes, niet bij hun eigen kinderen natuurlijk… 
Een compliment verdienen de zes wel, want ie-
der jaar nog weten zij de junior pramenrace tot 
in detail goed te regelen. Ze weten alles, houden 
oren en ogen voor, tijdens en na de race open 
en leren nog jaarlijks dingetjes om te verbeteren 
of iets te veranderen. Maar ach, het is alweer de 
elfde editie, de route is hetzelfde als vorig jaar, 
zoveel tijd kan het toch niet meer kosten? Thea 
laait op: “We bedenken een nieuw thema, inclu-
sief opdrachten en spelletjes verzinnen, ontwer-
pen de posters, kopen cadeautjes en prijzen in.” 
Yvonne vult aan: “We schrijven teams aan, ver-
zamelen alle inschrijvingen, zitten achter de be-
talingen aan. En we helpen als nodig met het 
vinden van een captain en/of een praam. We 
doen echt alles zelf, hoor. Wel met heel veel ple-
zier.” Zijn jullie er nog niet klaar mee? “Soms wel, 
soms niet”, zegt Peter, maar de voorpret en de 
waardering na afl oop winnen het nog steeds.” 
Het thema hadden ze dit jaar overigens heel snel 
gevonden. “Eén van ons, ik geloof Rody, zei dat 
ie een dag allerlei spelletjes had gespeeld met 
zijn kinderen. Toen begon iedereen door elkaar 
te praten over wat wel wat niet een gaaf spel 
is“, legt Yvonne uit. “Ja”, zegt Arnaud. “En toen 
keken we elkaar aan en hadden hetzelfde idee 
voor het thema: Speel je Game. Gelijk al tijdens 
de eerste vergadering, unaniem.” Peter, ietwat 
gekscherend: “Dat is wel eens anders geweest, 
hoor.” Voor de organisatie van de junior pramen-
race moeten uiteraard ook sponsors gevonden 
worden. “Het wordt wel moeilijker”, zegt Esther, 
‘maar we hebben er vooralsnog voldoende. Zet 
er maar wel in dat nieuwe sponsors welkom blij-
ven!” 

Overigens kunnen sponsors verzekerd zijn dat 
hun bijdragen honderd procent besteed worden 
aan de organisatie van de junior pramenrace en 
al haar jeugdige deelnemers. Alle bijdragen die 
geschonken worden, gaan op aan de aanschaf 
van alle benodigde materialen. 

“En we leggen altijd een potje apart om iets voor 
alle deelnemers te kunnen kopen”, vertelt Thea. 
Het zestal weet dat kinderen dol zijn op een aan-
denken en grappige cadeautjes. En hier wordt 
ook dit jaar niet op beknibbeld. “Iedere deelne-
mer krijgt na afl oop een verrassing”, aldus Ar-
naud. “Wat, houden we nog even geheim. An-
ders is het toch geen verrassing meer?!” En na-
tuurlijk zijn er weer bekers voor de nummers een 
tot en met drie, wordt het team van de meest 
creatieve thuisopdracht beloond met een prijs en 
is er onder andere een aanmoedigingsprijs voor 
de grootste pechvogel. 

Omkoopprijs
De zes van het bestuur nemen de organisatie 
geheel vrijwillig op zich. Er blijft absoluut geen 
geld in een spelletjeszak zitten, om maar dicht bij 
het thema te blijven. Maar, natuurlijk vinden Ar-
naud, Rody, Peter, Thea, Yvonne en Esther het 
ook geweldig om een cadeautje te krijgen. Het 
zijn net kinderen… En daarom is sinds enkele 
jaren de omkoopprijs in het leven geroepen. En 
hiermee is een middag zeilen met het hele team 
te winnen. De omkoopprijs kan koeken, kaarten, 
sieraden, tekeningen en verzin het zelf zijn. “We 
vinden elke vorm van waardering leuk”, legt Es-
ther uit. “Maar, we zijn wel streng. Het lekkers of 
het cadeautje moet wel door de kinderen zelf ge-
maakt zijn. Taart van moeders vinden we heerlijk, 
maar daar winnen de kinderen de omkoopprijs 
niet mee. We willen echt dat de kinderen zelf iets 
bedenken om ons te verrassen.”

Tot zaterdag
Tussen het gesprek door worden ideeën geop-
perd, nog doe-dingetjes genoteerd en onder-
ling gevraagd of die gevraagd is of die weer van 
de partij is, etc. De vergadertijd wordt goed be-
nut en, verklapt Arnaud tot slot: “Altijd afgeslo-
ten met een biertje. Dan maken we het nog even 
gezellig.” Peter vult wijs aan: “Ontspanning na 
inspanning.” Het zestal is er eigenlijk wel klaar 
voor. “Het komt goed”, zeggen ze zelfverzekerd. 
Het enige zorgenkindje is net als alle andere ja-
ren, het weer. “We blijven optimistisch. Er zijn zo-
veel kinderen die net als wij hopen op mooi weer. 
En anders spelen we gewoon dat het een prach-
tige, zonnige dag is.” Bijna driehonderd kinderen 
in totaal nemen deel, gemiddeld acht jongens en 
meisjes per praam of bok, en om de drukte van 
de racedag in goede banen te leiden krijgt het 
bestuur hulp van leden van de raad van twaalf 
en heel veel vrijwilligers.
 
“Bedank ze maar alvast. We willen ze graag za-
terdag ontmoeten en aan het werk zetten. Zon-
der al deze mensen kunnen wij de race voor de 
kinderen echt niet organiseren. Tot zaterdag al-
lemaal?!”

Leuk voor deelnemers, captains en toeschouwers

Veel tijd in route gestoken
Aalsmeer - Ook dit jaar heeft het be-
stuur van de junior pramenrace weer 
veel tijd gestoken in het maken van de 
route. Wat het zestal belangrijk vindt, 
is dat het een leuke route is voor de 
kinderen en ook de toeschouwers op 
het water en langs de kant. Daarbij 
wordt ook nog een beetje stuurmans-
kunst van de captains gevraagd. 
Maar vooral een veilige route, die met 
de meeste weer soorten kan worden 
gevaren. In tegenstelling tot de ‘grote’ 
race, kent de junior pramenrace ook 
geen aparte mooi of slecht weer rou-
te. De start is zoals altijd bij het Stok-
keland. Zodra je voorbij de startvlag 
bent gaat de tijd pas lopen. Daarna 
de sloot uitvaren richting de kolen-
haven. Dit is trouwens een leuk kijk-
punt voor de toeschouwers. Daar 

links af richting Kleine pPoel en va-
ren naar de eerste opdracht ‘de  Zot-
te wilg’. Daarna de tocht vervolgen 
door de Aardbeiensloot om vervol-
gens op het kanaal rechts af te slaan 
richting Praamplein. Dan weer langs 
de Kolenhaven richting ‘Joseph’, al-
waar een controlepost op de steiger 
zit. Vanaf daar weer een rondje Aard-
beiensloot, het  kanaal, Praamplein 
en Kolenhaven om vervolgens koers 
te zetten richting ‘De oude Werf ‘. 
Dan via Topsvoort richting het Eende-
gat  alwaar de baggerboot van Otto 
ligt.  Dan achterom bij Pinto en gelijk 
het slootje in tussen Vissersvreugd en 
Pinto. Aan de rechterzijde is weer een 
opdracht. Daarna varen richting de 
Koddes Poel, maar vlak daarvoor bij 
Nova Zembla linksaf naar schuilhaven 

De Kodde, alwaar aan de rechterzijde 
een leuke opdracht is voor iedereen 
op het eiland van Moolhuijsen. Van-
af daar komt de stuurmanskunst van 
de kapitein om de hoek kijken. Eerst 
links en gelijk weer rechts de West-
einderdijksloot in om vervolgens op 
de Koddespoel  uit te komen. Via de 
linkerzijde oversteken langs de nieu-
we akkers van De lente het Zwet  uit 
en rechts af richting de IJzerenbrug 
varen. Hier wacht alweer de laatste 
opdracht in de tuin van de familie Ver-
duin. Vervolgens over het kanaal via 
het Praamplein naar de fi nish op het 
Stokkenland. Laat bij de fi nish de ro-
de draad opdracht zien die je onder-
weg hebt gemaakt. Bij het afmeren 
muziek uit (!) en volg de aanwijzingen 
van de medewerkers op.
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Opdracht 3:
Neem lijm mee!
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Niet vergeten: Karton op A3 formaat, lijm en kippenei

Bekers en (wissel)prijzen voor 
deelnemers juniorrace
Aalsmeer - De junior pramenrace is na-
tuurlijk geweldig om mee te doen en mee 
te maken, er ook nog eens een prijs voor 
krijgen, is helemaal de kroon op het spel. 
De beste drie teams, de snelste met af-
trek van strafpunten en bijtelling van vol-
brengen van opdrachten en spelletjes, 
krijgen naar grootte een beker en al deze 
winnaars worden beloond met een me-
daille. De nummer 1 wacht ook nog een 
extra prijs, maar deze blijft tot zaterdag 
een verrassing. Tijdens deze elfde editie 
is natuurlijk eveneens weer oog voor de 
minder gelukkige deelnemers. De pech-
prijs is ‘t Gebroken koortje en wordt als 
hart onder de riem uitgereikt aan het 
team dat door pech niet kon starten 
of halverwege stil kwam te liggen. De-
ze prijs mogen de pechvogels een jaar 
lang om de beurt thuis houden. Geniet 
er van, want volgend jaar juni moet het 
koortje weer ingeleverd worden. Het 
team dat uiteindelijk de langzaamste tijd 
neerzet, wordt toch het podium opge-
roepen. Voor deze jongens en/of meis-
jes ligt de Rode Lantaarn, ook een wis-
selprijs, klaar. 

Gek op spelletjes
De mooiste, vet coolste praam krijgt 
eveneens mooi aandenken aan de juni-
or pramenrace. Deze prijs wordt bepaald 
door de jury. Ga vooral nog gauw crea-
tief en kritisch aan de slag, want in de ju-
ry dit jaar de sponsors Dave de Groot en 
Anton van Doorn. 

Dave en Anton voelen zich al vele jaren 
verbonden met de junior pramenrace, 
ze sponsoren graag dit evenement voor 
alle jeugdige inwoners en het thema dit 
jaar ligt ze nauw aan het hart, beiden zijn 
namelijk gek op spelletjes! Ook op spel-
letjes op en in het water en omdat het 
voor de junior pramenrace belangrijk is 
om een zwemdiploma te hebben, is ui-
teraard aan Dave en Anton gevraagd of 
ze hun diploma hebben. En ja hoor, elk 
twee stuks en Anton heeft ook nog een 
‘papiertje‘ om mensen te kunnen redden 
uit het water. Een zwemdiploma hebben 
is natuurlijk wel belangrijk om deel te ne-
men aan een spel op het water. Alle deel-
nemers moeten kunnen aantonen dat ze 
een of meerdere zwemdiploma’s hebben 
en wie nog niet aan afzwemmen toe is, 
dient een zwemvest te dragen (zie ook 
het reglement). De juryprijs is een blij-
vend aandenken, evenals de nummers 
een, twee en drie hun bekers voor altijd 
mogen houden. 

Teamspirit en spelinzicht
Twee jaar geleden hagelnieuw ingevoerd, 
de Jan Stenhuis bokaal. Deze prijs is de 
afgelopen twee jaar uitgereikt aan het 
team dat het beste presteert tijdens de 
sportmiddag en dus aanstaande zater-
dag 13 juni als eerste mag starten. Ook 
dit jaar staat deze prijs op de prijzentafel. 
De bokaal wordt echter 
niet meer uitgereikt 
aan het sportiefste 
team, maar aan het 
meest talentvolle 

spelteam: Sponge Bob was tot slot het 
thema van de  spelletjesmiddag vori-
ge week zaterdag bij feesterij De Bok. 
Dit spel met sponsen, water en em-
mers vroeg om teamspirit en inzicht in 
het spel. En er is nog een prijs te winnen, 
weliswaar een wisselprijs voor een jaar, 
maar toch. Aan alle deelnemers is ge-
vraagd een thuisopdracht te maken pas-
send bij het thema ‘Speel je game’. De 
teams dienen allemaal een SPIE bord-
spel in te leveren. Maak ‘m niet te groot, 
liefst wel heel kleurig en apart. De spel-
letjes moeten ingeleverd worden bij de 
Zotte Wilg en worden vervolgens alle-
maal vervoerd naar het Stokkeland waar 
de jury ze gaat beoordelen. De prijs voor 
het mooiste (nieuwe) spel wordt als laat-
ste uitgereikt. 

Rode draad: Letters
Tijdens de junior pramenrace krijgen al-
le deelnemende teams bij de start een 
tas met van alles en bij de diverse con-
trole- en opdrachtposten worden aller-
lei attributen uitgereikt of moeten ingele-
verd worden. Niet vergeten: Een karton 
op A3 formaat en lijm en 1 kippenei per 
persoon. Rode draad tijdens deze elfde 
editie is: Letters. Ga met de letters aan 
de slag en maak er iets van of liever sor-
teer ze tot een woord. Tot slot: Zoek de 
geheime opdracht in de Juniorbode en 
vergeet deze vooral niet mee te nemen 
zaterdag. Er mag iets leuks en grappigs 
mee gedaan worden… Alle tips in deze 
Juniorbode ook in de oren geknoopt? 
Dan zijn jullie klaar voor de 
junior pramenrace. 
Veel succes allemaal! 

‘Vet cool en uit eten’ prijzen
Aalsmeer - De prijzen en de prijswinnaars van 2014 op een rijtje gezet. Handig voor alle deelnemers om snel te zien wat ze kunnen winnen en misschien op welke winnende teams ze dit jaar extra moeten let-ten. 
• Jan Stenhuis Sportbokaal:  De wijze Keesjes
• 1ste race (beker en etentje in The Beach): OK 1• 2de race (beker): Aprameja
• 3de race (beker): Junior Stoppies

• Het gebroken trekkoordje (gevulde tassen): 
 Ketelbinkies
• Inleveropdracht (etentje in The Beach): 
 The Kids Go Party Animals
• Juryprijs Vet Coolste Praam (mok): 
 Lets Party In Holland
• Smeergeld Trofee (middag zeilen):  
 Blick Black and Bjoetifoel
• Rode lantaarn (etentje The Beach):  Smurfen Party

Zaterdag elfde junior pramenrace ‘Speel je Game’

De Huftertjes wint Sponge Bob 
spel, dus startnummer één!
Aalsmeer - Het Sponge Bob spel is af-
gelopen zaterdag 6 juni gespeeld met 
de deelnemers van de junior pramen-
race. Het was een zonnige middag en 
van de best stevige wind was op het 
met bomen omrandde veld achter fees-
terij de Bok niet veel te merken. En dat 
kwam goed uit, want de kinderen gingen 
met water aan de slag. Ze moesten een 
spons vullen met water en dan snel naar 
de overkant om de spons in een emmer 
uit te knijpen. Natuurlijk speelde snelheid 
een rol, want hoe vaker heen en weer 
hoe meer water in de emmer. Ook stra-
tegie bepalen en afspraken maken, ble-
ken mee te werken. De spons goed vol 
laten zuigen met water, aan de overkant 
volledig leeg knijpen en elkaar niet in de 
weg lopen. Rechts heen en links terug, 
maar dit lukte menig team in het vuur van 
de strijd niet altijd. Er zijn heel wat team-
leden gebotst met elkaar, maar niet hard 
en niemand is gewond geraakt. Naar-

mate het spel vorderde moest ook re-
kening gehouden met gladheid door het 
water rond de emmers. Een best groot 
aantal deelnemers belandde languit op 
het gras. Het deerde de kinderen niet, zij 
hebben zich prima vermaakt. De aanwe-
zige ouders overigens ook. Ze waren er 
bij om te coachen en voor de gezellig-
heid. Op het buitenterras was het voor 
hen heerlijk toeven. Het team met de vol-
ste emmer was overigens niet ook gelijk 
winnaar. Het bestuur van de junior pra-
menrace hield in deze rekening met de 
leeftijd van de teamleden. Wel zo eer-
lijk  natuurlijk. Twee keer mocht elk team 
het parcours afl eggen en de uitkomst 
van de twee ronden bepaalde uiteinde-
lijk de eindstand. Het bestuur had de ta-
ken goed verdeeld overigens. Rody en 
Thea waakten over de emmers aan het 
einde van het parcours, Arnaud en Yvon-
ne (beetje ziek, maar er wel bij) waak-
ten bij de start, Peter gaf met de mega-

foon instructies, riep teams op en gaf het 
startschot en Esther noteerde alle stan-
den. Het Sponge Bob spel is gewonnen 
door De Huffertjes en dit team mag dus 
aanstaande zaterdag 13 juni als eerste 
starten tijdens de junior pramenrace. De 
Stenhuis Maatjes, al van de partij vanaf 
de eerste race, mag als tweede de pen-
ta starten en startnummer drie is ver-
overd door de Subway Surfers.  De ju-
nior pramenrace begint zaterdag om 
13.00 uur bij het Stokkeland en na an-
derhalf uur allerlei spelletjes en opdrach-
ten doen op het water en op eilanden is 
het terrein achter het gemeentehuis op-
nieuw de plaats van samenkomst. Er 
is muziek van Kees en Marcel en leden 
van de vrijwilliger brandweer dragen zorg 
voor de drankjes. Iedere belangstellende 
is welkom. Burgemeester Jeroen Nobel 
komt ook langs, samen met de eerste 
kinderburgemeester van Aalsmeer, Vin-
ce Boom.

Weer feest, nu met spelletjes
Wie verslaat dit jaar OK 1 en 
wint de grootste beker?
Aalsmeer - ‘Let´s Party’ was vorig jaar 
het thema van de tiende Junior Pramen-
race en dit feestelijke spektakel op het 
water voor kinderen werd gewonnen 
door OK 1, op twee was Aprameja ge-
eindigd en de Junior Stoppies mocht vo-
rig jaar de beker voor de derde prijs in 
ontvangst nemen. Ook dit jaar heeft het 
bestuur grote trofeeën beschikbaar voor 
de beste drie. En er zijn prijzen voor de 
grootste pechvogels (het gebroken trek-
koordje) en het langzaamste team (wis-
selprijs De Rode Lantaarn). Al weer voor 
het vierde jaar maakt de Jan Stenhuis 
bokaal onderdeel uit van het prijzenpak-
ket. Deze wisselprijs heeft al een eige-
naar toe geëigend gekregen en prijkt al 
op de schoorsteen van De Huftertjes, de 
winnaar van de afgelopen zaterdag ge-
houden sport- en spelmiddag. Verder 
is een mooie beker te winnen voor het 
team dat zichzelf en de praam of bok het 
leukst heeft aangekleed naar aanleiding 
van het thema. In het geval van deze elf-
de Junior Pramenrace:  Speel je Game. 

Deze prijs wordt bepaald door de jury, 
dit jaar bestaande uit de sponsors Da-
ve de Groot en Anton van Doorn. En de 
laatste prijs, die zaterdag uitgereikt gaat 
worden, is voor het team dat het leukste 
SPIE bordspel heeft gemaakt als thuis-
opdracht. 

Doe je best en maak plezier
Over de uitslag valt natuurlijk nog geen 
voorspelling te doen. De winnaar van vo-
rig jaar mocht pas als 28ste starten, de 
nummer twee wist zich naar voren te va-
ren vanaf startplaats 21 en ook nummer 
drie kwam vanaf plaats 24. Oftewel, als 
eerste mogen starten is nog niet vanzelf-
sprekend een podiumplek. De tijd, de 
opdrachten, de praam en de kinderen 
zelf bepalen wie de grootste beker uit-
gereikt krijgt. Maar, evenzo belangrijk en 
misschien wel belangrijker: Doe je best, 
maak plezier en vergeet je thuisopdracht 
niet mee te nemen. Oh, en zoek en ont-
houd de geheime opdracht in deze Juni-
or Praambode!

Het vaste ‘patatteam’ was ook dit jaar weer present. Heel 
veel zakken patat zijn het vet ingegaan en uiteindelijk in de 
buikjes beland van de deelnemers. Een lange rij na afl oop 
van het Sponge Bob spel. Het maakte de kinderen niet uit 
om even te moeten wachten. 

Afgevaardigden van de nummers één, twee en drie van de 
sport- en spelmiddag Sponge Bob, respectievelijk De Huf-
tertjes, Stenhuis Maatjes en Subway Surfers.

Sponsorlijst:

www.juniorpramenrace.nl

Kijk voor het reglement 
en meer informatie op:
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Beachvolleybal
Waterdrinker Aalsmeer 
wint bedrijventoernooi
Aalsmeer - Na 3 spannende voor-
rondes is op 2 juni de finale van het 
jaarlijkse Beachvolleybal bedrijven 
toernooi in The Beach gespeeld. In 
totaal waren het 18 teams die stre-
den om de felbegeerde hoofdprijs; 
Een zomers Beachvolleybaltoernooi 
voor het hele bedrijf. Na de pou-
le fase waren er nog 6 teams, elk 
team moest 2 wedstrijden winnen 
om een plaats in de finale te ver-
overen. De teams van Waterdrin-
ker Aalsmeer en Greater Than, Ac-
centure, kwamen als winnaar uit 
de strijd en mochten zich klaar ma-
ken voor de finale in de PRO-pou-
le. In de Future-poule waren het de 
teams van G&S en HP Busca die de 
finale mochten gaan spelen en in 
de Fun-poule kwamen Bongo en 
Bries tegen elkaar te staan. Na veel 
wedstrijden die zowel gezelligheid, 
spanning en entertainment brach-
ten, werd de finale gespeeld om de 
hoofdprijs. Beide teams begonnen 
goed aan de finale en een spannen-

de finale ontspon zich. Waarbij het 
publiek zijn favoriet aanmoedigden, 
de overwinningsdrang groeide en 
de rally’s soms zenuwslopend lang 
waren. Uiteindelijk kon er maar één 
team met de overwinning in de fi-
nale naar huis gaan en dat was het 
team van Waterdrinker Aalsmeer. Zij 
trok aan het langste eind en wist de 
hoofdprijs, door een overwinning op 
de winnaar van vorig jaar, veilig te 
stellen. Na de prijsuitreiking hebben 
de deelnemende teams er onder het 
genot van een hapje en drankje een 
gezellige avond van gemaakt. 
Voor volgend jaar staat het regio-
nale beachvolleybal bedrijventoer-
nooi weer in de maanden mei en ju-
ni op het programma. Zal het Water-
drinker Aalsmeer ook volgend jaar 
lukken om de finale te bereiken en 
te winnen of staat er een geduchte 
tegenstander op die het ze in 2016 
lastig gaat maken? Surf voor meer 
informatie over The Beach naar 
www.beach.nl.

Tanisha en Inger 3e op nationaal 
schoolroeikampioenschap!
Amstelland - Vrijdag 5 juni werd op 
de bosbaan in Amsterdam het NS-
RK of te wel het nationaal school-
roeikampioenschap georganiseerd. 
Tanisha Franke (4e klas) en Ku-
delstaartse Inger van Dok (3e klas), 
beide leerling op het Amstelveen 
College, gingen van start in de dub-
beltwee meisjes bovenbouw. 
Beide dames zijn lid van roeivereni-
ging Michiel de Ruyter in Uithoorn 
en moesten 2 maal een 500 meter 
afleggen. Om 10.00 uur in de och-
tend gingen ze voor het eerst van 
start oor plaatsing in de A-, B- of C-
finale. Die eerste race verliep goed. 
Ze hadden een flitsende start en 
verslapten niet naar het einde toe, 
met als eindtijd 1.59.89. 
Met een tweede plek in hun heat en 
vierde tijd overall mochtren ze door 
naar de A-finale die middag. 

Het was rond half twee het heet-
ste moment van de dag, maar de 
meiden hadden er zin in! Het doel 
was podium en dat lukte. Na een 
ietwat rommelige start konden ze 
goed mee in het veld en werden ze 
tot slot nog derde, met een eindtijd 
van 1.57.50. Het was een geslaagde 
wedstrijd en ze troffen het met het 
prachtige weer. Volgend jaar doen 
Tanisha en Inger zeker weer mee!

Volleyballers zoeken jou!
Aalsmeer - Gestopt met volleybal? 
En blijft het kriebelen? Zin in gezel-
ligheid in het team, maar ook daar 
buiten? Dan ben je bij Omnia/Oradi 
aan het juiste adres. Lekker trainen, 
spannende competitie wedstrij-
den en na afloop met z’n allen een 
drankje in de sporthal? Het kan! De 
gezellige volleybalvereniging Oradi/
Omnia is op zoek naar nieuwe le-
den voor verschillende teams! Op 
donderdag 11 juni is de laatste trai-
ning van dit seizoen, maar in augus-
tus beginnen de leden weer aan een 
mooi nieuw seizoen met verschillen-
de teams. En voor deze teams kan 
de club nog wel wat enthousiaste 
leden gebruiken. Oradi/Omnia be-

schikt over één dames team in de 
2e klasse. Een team vol groeimo-
gelijkheden en met ambitie. De da-
mes zijn tussen de 25 en de 35 jaar 
en worden aangevuld met jonge A 
meiden. Dus een mooie mix! Omnia/
Oradi heeft ook twee heren teams 
in de 2e klasse. Een jong herenteam 
wat dit jaar kampioen is geworden 
en grote stappen maakt en een team 
vol mannen met ervaring die steeds 
tegen de 1e klasse aanhangen, ook 
hier kan men aanvulling gebruiken. 
Oradi/Omnia beschikt over verschil-
lende jeugdteams! Jeugd vanaf 7 
jaar is al welkom. Interesse? Stuur 
een mail naar volleybal@svomnia.nl 
of kijk op www.svomnia.nl

TeamTimmerman blijft actief
Start en finish Tour van de 
Poel aan Westeinderplas
Aalsmeer - Vrolijke gezichten bij 
Stefan en Devin van Westeinder Pa-
viljoen en de leden van TeamTim-
merman. Het hing al een tijdje in 
de lucht, maar eindelijk is de ko-
gel door de kerk. De start en finish 
van Tour de Poel is bij het mooie pa-
viljoen langs de Westeinder plas-
sen. Hoe toepasselijk kan het zijn. 
De alom bekende fietstocht (Tour 
de Poel) van TeamTimmerman start 
nu ook daadwerkelijk vlak langs de 
Poel. In het schitterende ingerichte 
Westeinder Paviljoen zal het op 27 
september mogelijk zijn om je in te 
schrijven voor de fietstocht. Weder-
om is het gelukt om drie gevarieer-
de tochten uit te zetten. Een 10 ki-
lometer kidstocht, een 40 kilome-
ter recreatietocht en een 100 kilo-
meter toertocht. Alle afstanden zijn 
uitgepijld, dus verdwalen is er niet 
bij! En zoals u gewend bent van 
TeamTimmerman zijn de opbrengs-
ten van Tour de Poel voor een goed 
doel. Ook in 2015 is dat niet anders, 
de opbrengst zal ten goede komen 
aan de aanschaf van een rolstoel-
fiets met trapondersteuning voor 
Ons Tweede Thuis.

AlpenTraum:
Het team is al druk bezig met de 
voorbereiding van de tocht, maar 
uiteraard gaan ze zelf ook fietsen. 
Op 4 en 5 september zal TeamTim-
merman in twee dagen de Alpen 

over fietsen. De start is in Sonthofen 
(Duitsland) en de finish in Sulden 
(Italië), totaal is er dan 252 kilometer 
afgelegd en zijn er ruim 6000 hoog-
temeters overwonnen. Ook voor de-
ze AlpenTraum kunt u TeamTimmer-
man sponsoren, bijvoorbeeld een 
bedrag per gefietste kilometer of 
per hoogtemeter. Alles is mogelijk!

Feestavond 
En dan iets heel anders en iets 
nieuws uit de hoge hoed van Team-
Timmerman. In samenwerking met 
het Westeinder Paviljoen gaat de 
groep op zaterdag 14 november een 
muziekavond organiseren. Er zijn 
twee fantastische acts vastgelegd. 
Wat dacht u van de Rietveld Band 
en Jan Lelieveld? 
De kaart verkoop zal zeer spoedig 
van start gaan, voor 17,50 euro per 
kaartje heeft u van 20.00 tot 01.00 
uur een topavond met deze twee 
artiesten. Als u alvast kaarten wilt 
reserveren, stuurt u dan even een 
mail naar info@teamtimmerman.nl. 
Wees er snel bij, want er gaan 150 
kaarten in de verkoop en die zijn 
uiteraard zo weg! Nog even ter re-
minder: Ook de opbrengst van deze 
avond is voor het goede doel! Team-
Timmerman blijft dus actief in en 
om Aalsmeer. Wilt u ze blijven vol-
gen? Check de website www.team-
timmerman.nl

Line Dance in inloopcentrum 
Aalsmeer - Op donderdag 28 mei 
was er bij het Ontmoetingscen-
trum onderdeel van het zorgcen-
trum Aelsmeer een Line Dance de-
monstratie. De demonstratie werd 
verzorgd door een groep dames bij 
het inloopcentrum. De dames lieten 
eerst een paar dansen zien, uitge-
voerd op country muziek en daar-
na werd het publiek uitgenodigd om 
na uitleg van de pasjes mee te doen 
met het dansen. Naast het aan-
schouwen van line dansen als apar-

te danstak was het soms ook een 
georganiseerde chaos met groepjes 
die oefenden en alle hoekjes van de 
zaal gebruikten. Bovenal was er veel 
plezier. De Line Dance demonstratie 
was goed bezocht en is zeker voor 
herhaling vatbaar. Voor meer infor-
matie over het inloopcentrum en al-
le activiteiten die daar gehouden 
worden, kan contact opgenomen 
worden met Ellen Millenaar via 06-
22468574 of mail naar: emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Kudelstaart - Op zaterdag 30 mei 
werd naast vliegveld Zestienho-
ven de 60+ wielerwedstrijd ver-
reden met twee deelnemers van 
UWTC: Leen Blom en John Tromp. 
John Tromp had deze dag super be-
nen en ging voor de leidersprijs, die 
hij ook in de wacht sleepte, alsmede 

een 3 ronde klassement. Hij was de 
aanstichter tot het ontstaan van een 
kopgroep van 9 renners. 

De kopgroep bleef bij elkaar en in 
de eindspurt werd John Tromp uit 
Kudelstaart eerste. Leen Blom ein-
digde op plaats 20. 

Wielrennen

Winst voor John Tromp

Ondanks regen, prachtige route
‘Jan de Vos’ fietstocht 
voor echte doorzetters!
Kudelstaart - Zondag 31 mei be-
gon het om 07.45 uur te regenen 
in Kudelstaart. Dit was net laat ge-
noeg om een aantal liefhebbers van 
de fietsgroep van stg VZOD niet 
rechtsomkeer te laten maken. Jan 
de Vos, als sinds jaar en dag de 
man die doordeweeks op maan-
dag en donderdag een fietsgroep 
van VZOD over de vele mooie rou-
tes door het Groene Hart leidt, had 
speciaal voor vandaag een toer van 
rond de 125 kilometer uitgezet rich-
ting het Gooi. Dit wordt altijd ten 
zeerste gewaardeerd en de ech-
te liefhebbers gaan dan ook weer 
of geen weer mee. Via Vrouwen-
akker ging het over de Ruige Ka-
de naar de Hoef om vervolgens over 
de Bovendijk via Wilnis naar Vinke-
veen te rijden. Op het einde van de 
Baambrugse Zuwe door het tunnel-
tje onder de A2 kwam Baambrug-
ge in het zicht. Jan had hier een 
onbekend weggetje gevonden be-
dekt met asfalt uit een ver verleden 
dat uiteindelijk uitkwam bij het ri-
viertje de Gein. Al snel kwam Drie-
mond in het zicht voor de oversteek 
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Op 
het natte wegdek, in de bochten 
voorzichtig pedalerend leidde Jan 
de groep dwars door het natuur-

gebied De Goog over een prach-
tig natuurpad naar Ankeveen. Hel-
men, brillen, fietskleding en schoe-
nen waren intussen doorweekt en 
besmeurd door de gestaag vallen-
de regen. De temperatuur was wel 
een paar graden gestegen en nadat 
via de Hilversumse Heide de koffie-
stop was bereikt, werd het gelukkig 
ook droog. Het tweede deel van de 
rit voerde via Laage Vuursche, West-
broek, Oud-Maarsseveen uiteinde-
lijk langs de kronkelende Vecht naar 
Breukelen. De wind was behoorlijk 
toegenomen en stond vooral rich-
ting Kockengen pal op kop. Geluk-
kig hadden Peter Kuipers en Remco 
Gerritsen erg goede benen en na-
men de hele groep op sleeptouw. 
Laatstgenoemde zag het als een 
goede training voor zijn toer in de 
Dolomieten van over enkele weken. 
De twee dames in het gezelschap, 
Joke Ubink en Ria Bosman, gaven 
ook geen krimp en reden net als de 
andere tien deelnemers via Wilnis 
terug naar Kudelstaart. Ondanks de 
regen was het ook dit jaar weer een 
prachtige route, over wegen en pa-
den die er wel zijn maar die je wel 
moet weten te vinden. Chapeau 
voor Jan! Voor foto’s en informatie 
over het fietsen zie: www.stgvzod.nl.

Tafeltennis Vereniging Rijsenhout
Titel voor Kees Spaargaren
Rijsenhout - Over enkele weken is 
het seizoen voor Tafeltennisvereni-
ging Rijsenhout weer voorbij. In de 
competitie waren er diverse hoogte- 
en dieptepunten. Zo is team 2 kam-
pioen geworden in de vijfde klasse 
en zullen Alicia, Joost, Tom en Jo-
chem het volgend jaar een klas-
se hoger mogen proberen. Boven-
dien zijn ze meteen team 1 gewor-
den aangezien het huidige team 1 
de omgekeerde weg heeft bewan-
deld. Kees, Piet, Carol en Paul kon-
den het niet bolwerken en gaan na 
vele jaren in de vierde klasse te heb-
ben gespeeld in september starten 
in de vijfde klasse. 
Traditioneel worden in de laatste 
weken van het seizoen de clubkam-
pioenschappen verspeeld en het 
bleek een slijtageslag te worden 
waarbij de spanning tot de laatste 
wedstrijden aanwezig bleef. Want 
het was pas na de allerlaatste partij 
duidelijk dat Kees Spaargaren zich 
net als vorig jaar een jaar lang club-
kampioen mag noemen met 22 pun-
ten. Hij won 8 partijen en verloor al-

leen van Paul Clement die tweede 
werd met 21 punten omdat hij eer-
der in het toernooi kostbare punten 
liet liggen. De derde plaats was een 
nek aan nek race tussen teamge-
noten Joost van Keulen en Tom van 
Es. En omdat Joost in de allerlaatste 
wedstrijd een set wist te winnen van 
Kees bleef hij Tom nipt voor: 19 pun-
ten voor Joost en 18 voor Tom die 
daarmee vierde werd; met evenveel 
punten als Carol van Brakel.

Open dagen
Als afsluiting van het seizoen zullen 
op dinsdag 17 en 24 juni de deu-
ren van dorpshuis de Reede open 
zijn voor iedereen die wil kennis-
maken met tafeltennis. Er is gele-
genheid om met elkaar een partij-
tje te spelen of de doorgewinterde 
spelers uit te dagen. Vanaf 20.15 uur 
is iedereen welkom, sportschoenen 
zijn wel verplicht. Een batje meene-
men is aan te raden, hoewel er wel 
enkele reservebatjes aanwezig zijn. 
Meer informatie via ttvrijsenhout@
hotmail.com.

Van links naar rechts: Paul Clement (2), Kees Spaargaren (1) en Joost van 
Keulen (3).

Coby wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom. 
Op donderdag 4 juni is het kaarten 

gewonnen door Coby Bouwmees-
ter met 5162 punten, gevolgd door 
Daan Sandee met 5026 en Piet van 
As met 4940 punten. 

Bij het jokeren behaalde Henny de 
Wit deze keer de hoogste eer met 
193 punten. Gerard de Wit werd met 
234 punten tweede en Bets Teu-
nen eindigde op plaats drie met 351 
punten. Voor inlichtingen: Mevr. R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Vrijdag herkansing Ladies 
Night in Het Oosterbad
Aalsmeer - De Ladies Night op 5 
juni in het Oosterbad kon niet door 
gaan vanwege de diverse weer-
codes die het KNMI had afgege-
ven. Het evenement gaat aanstaan-
de vrijdag 12 juni in de herkansing. 
Vanaf 19.00 uur zullen vrijdag diver-
se kraampjes op het gezellige terras 
staan met kleding, modeaccessoi-

res, Aloëvera producten, een pedi-
cure, een bootcamp clinic, ibiza-sie-
raden, workshops van Anita en nog 
veel meer. De kraampjes staan er 
tot 21.00 uur. Dus, kom gezellig een 
kijkje nemen. Adres is Mr. Jac. Tak-
kade 1. Voor al het actuele nieuws: 
check de website www.hetooster-
bad.nl.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende Ovak-mid-
dag is op woensdag 17 juni vanaf 

14.00 uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. 

De kaartsoos op 3 juni is gewonnen 
door Piet Straathof met 5473 pun-
ten, gevolgd door Annie Blauwhoff 
met 5274 punten, Wim Reuling met 
5237 punten en Griet Maarsen met 
5149 punten.






	24_ED1_PAG04
	24_ED1_PAG05
	24_ED1_PAG07
	24_ED1_PAG09
	24_ED1_PAG11
	24_ED1_PAG13
	24_ED1_PAG19
	24_ED1_PAG25
	24_ED1_PAG27
	24_ED1_PAG28



